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RESUMO 
O crescimento das necessidades de recursos computacionais gerado por novas 

classes de aplicações comerciais e científicas apresenta um novo tipo de desafio 

para infraestruturas computacionais. O acelerado crescimento das demandas por 

recursos promove um acelerado crescimento no número absoluto de elementos 

computacionais nestas. Nesse cenário, o provisionamento e a operação de 

sistemas tornam-se tarefas progressivamente complexas, devido primariamente ao 

aumento em escala. Este trabalho propõe um modelo para uma infraestrutura 

computacional que opera como um repositório abstrato de recursos 

computacionais de tempo de execução com níveis variáveis de consumo.  

Desenhado para operar como um “ensemble” (i.e. um conjunto coordenado) de 

recursos computacionais, grandes números de elementos são agregados em 

conjuntos de servidores de recursos de processamento, armazenamento e 

comunicação. O “ensemble” é concebido e implementado com ampla utilização de 

tecnologias de virtualização e possui um mecanismo de provisionamento e 

operação organizado como uma estrutura distribuída de comando e controle 

(“Command and Control”, ou C²). A implementação de uma prova de conceito de 

tal infraestrutura computacional é apresentada, e a validação da proposta é 

realizada através de uma combinação de resultados experimentais e emulação. 
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ABSTRACT 
The increase in computing resource needs posed by new classes of commercial 

and scientific applications presents a new kind of challenge for computing 

infrastructures. The accelerated growth in resource demand leads to an 

accelerated growth in the absolute number of computing elements on such 

infrastructures. In this scenario, the provisioning and systems operations of such 

elements becomes a progressively complex task, due mainly to the increase in 

scale. This work proposes a model for a computing infrastructure that operates as 

an abstract repository of run-time resources with variable levels of consumption.  

Designed to operate as a “computing ensemble”, large numbers of elements are 

aggregated in pools of processing, storage and communication resource servers. 

The Computing Resource Ensemble is designed with the heavy use of virtualization 

technologies and has a provisioning and systems operation engine organized as a 

distributed “Command and Control” (C2) framework. A Proof of Concept 

implementation of such computing infrastructure is presented, and the validation of 

the concept is carried out by a combination of experiments and emulation. 
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CAPÍTULO 1. PROPOSIÇÃO 

1.1 Introdução 

Virtualmente toda organização emprega alguma forma de infraestrutura para 

executar seus processos produtivos. Enquanto “organizações tradicionais” 

produzem materiais (por exemplo, indústrias) e energia (por exemplo, serviços 

públicos essenciais) com o suporte desta infraestrutura, “organizações de serviços 

de informação” [1] têm seus processos produtivos inteiramente implementados 

sobre infraestruturas computacionais. Desde aplicações de planejamento de 

recursos empresariais usados por um fabricante de automóveis, incluindo 

aplicações de gerenciamento de relacionamento com clientes empregadas por um 

fornecedor de serviços de consultoria financeira, até aplicações computacionais de 

alto desempenho executadas em um instituto de pesquisa, todos os setores da 

atividade humana contam de forma intensa com infraestruturas computacionais. 

Com ajuda do exemplo anterior, pode-se ser ainda mais preciso e dizer que estas 

organizações dependem em grande parte dos recursos oferecidos pela 

infraestrutura computacional, na forma de aplicações capazes de executar alguma 

tarefa ou processo em particular. De fato, o uso adequado de recursos 

computacionais tem sido apontado como um dos principais fatores de sucesso 

para algumas classes de organizações [2] [3] ou ainda o único capacitador ou 

razão da existência de outras [4] [5]. 

Neste contexto a infraestrutura computacional pode ser entendida como uma fonte 

de recursos computacionais, e é através da operação efetiva e eficiente da 

primeira que a extração e uso dos últimos podem ocorrer. Para fazer com que isto 

ocorra, o “estudo, desenho, desenvolvimento, implementação, suporte e 

gerenciamento” (conforme definido pelo ITAA [6]) da infraestrutura computacional 

são agrupados sob a denominação de Tecnologia da Informação (TI) [7]. Enquanto 

parte integral da ciência da computação [8], a TI é singular em seus propósitos 

eminentemente operacionais. Por exemplo, enquanto o campo de “arquitetura de 

sistemas” visa aperfeiçoar os elementos computacionais, o campo de “algoritmos e 

estruturas de dados” visa desenhar melhores métodos para solução de problemas 

específicos e o campo de “engenharia de software” visa criar melhores aplicações, 

o propósito principal do campo da TI é agrupar os resultados de todos os outros 



 2 

campos como uma infraestrutura computacional utilizável (ou seja, de onde 

recursos computacionais possam ser extraídos). 

As ações, métodos, ferramentas e tecnologias requeridas para transformar a 

infraestrutura computacional de um desagregado conjunto de elementos 

computacionais em um sistema funcional onde os recursos computacionais 

possam ser aproveitados são o foco desta tese de Doutorado. 

1.2 Apresentação 

A crescente necessidade de recursos computacionais para rodar aplicações é 

satisfeita através de duas abordagens distintas: “scale-in” e “scale-out” [9] [10]. 

Enquanto a primeira decorre da expansão da capacidade de recursos 

computacionais dos elementos individuais de uma infraestrutura computacional, a 

segunda é obtida através do incremento do número absoluto de elementos 

computacionais em tal infraestrutura. A discussão dos méritos relativos de ambas 

as abordagens vai muito além do escopo desta tese, mas é instrumental aos seus 

propósitos o reconhecimento que há uma ampla evidência para suportar a 

declaração de que a abordagem “scale-out” é amplamente adotada [11] [12] [13]. 

Dentro deste escopo, os principais desafios encarados pelos pesquisadores e 

especialistas do campo da Tecnologia da Informação (TI), em suas tentativas de 

lidar com infraestruturas computacionais, derivam do fato de que o número 

absoluto de componentes dentro de tais estruturas se aproxima de escalas sem 

precedentes [13] [14]. Neste cenário, as técnicas usadas para prover e operar (e 

até construir) infraestruturas computacionais estão se tornando mais e mais 

ineficientes [15] [14] [16] [17] [18]. As organizações estão utilizando um valor 

crescente de recursos para provisionar e operar a infraestrutura computacional, ao 

invés de realmente usá-los em seus processos produtivos. Indicadores de TI como 

"Custo Total de Propriedade” (“Total Cost of Ownership”, ou TCO) e “Operações e 

Gerenciamento” (“Operations & Management”, ou O&M) permitem quantificar esta 

situação de uma maneira muito objetiva [18] [19] [20]. Ainda pior, a mais influente 

solução para este problema, consolidação e terceirização [20] [21], simplesmente 

transfere o problema de uma organização para outra (ou seja, da organização que 

utiliza a aplicação para aquela que opera a infraestrutura computacional que roda 
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esta aplicação).  Claramente, um novo paradigma que altere o modo como a 

infraestrutura computacional é vista e gerenciada é requerido. 

Para formular tal paradigma, conceitos de duas áreas distintas são emprestados e 

combinados de forma inovadora. O primeiro é o conceito de “virtualização” [12] [22] 

[24], emprestado da ciência da computação (arquitetura de sistemas), como um 

método para separar a representação de um recurso computacional de sua 

implementação física (elemento computacional). O segundo é o conceito de 

“ensemble” [25], emprestado da física (termodinâmica e mecânica estatística), e 

usado para descrever um sistema com um grande número (e.g. milhares ou 

milhões) de componentes ou partículas similares, vistas e tratadas como uma 

entidade única. 

Ao combinar um número arbitrário de infraestruturas computacionais 

geograficamente dispersas, cada uma delas com um grande número de elementos 

computacionais, sob uma estrutura de gerenciamento única, um “Ensemble” de 

Recursos Computacionais (“Computing Resource Ensemble”, ou CRE) é formado. 

Portanto, é nossa tese que é possível desenhar e implementar um mecanismo de 

provisionamento e operação de sistemas que permita que uma infraestrutura 

computacional composta por um grande número de elementos possa ser 

visualizada (e então utilizada) como um repositório abstrato e unificado de 

recursos computacionais. 

1.3 Objetivo 

O objetivo desta tese é a apresentação da concepção, especificação e 

implementação de um mecanismo de provisionamento e operações de sistemas 

para um “Ensemble” de Recursos Computacionais (“Computing Resource 

Ensemble”, ou CRE), bem como a demonstração da capacidade desta 

infraestutura para operar como um repositório de recursos unificado e abstrato. 

Explicitamente, não é intenção desta tese sugerir melhorias aos elementos 

computacionais individuais que formarão o “Computing Resource Ensemble” 

(CRE), exceto se tal melhoria for absolutamente necessária para a viabilidade 

desta infraestrutura computacional. Do mesmo modo, esta tese não procura 

sugerir qualquer melhoria em particular às aplicações que rodarão nesta 

infraestrutura. O CRE a ser colocado sob controle do mecanismo proposto é 
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construído com os elementos computacionais já disponíveis. Espera-se que 

através de desenho cuidadoso e inteligente, da escolha ponderada dos critérios 

apropriados e da aplicação rigorosa do método cientifico, o CRE e seu mecanismo 

possam se mostrar testados ao longo do tempo e ainda úteis, independente das 

mudanças tecnológicas em seus componentes. Também não é objetivo desta tese 

propor ou implementar qualquer tipo de algoritmo de otimização, reparo ou ajuste 

no CRE. O único propósito deste paradigma é possibilitar que as organizações 

usem efetivamente os recursos computacionais no CRE através do 

provisionamento dos seus recursos por meios apropriados. 

Espera-se que o CRE receba ordens operacionais simples e independentes e 

execute tais ordens sobre os elementos que o compõem. Espera-se que tal 

disposição forneça um método efetivo não apenas para o provisionamento de 

recursos operacionais e operação de sistemas, mas também que funcione como 

um estimulador para implementações futuras de algoritmos de otimização, reparo 

ou ajuste. 

1.4 Relevância 

Muitas são as forças que conduzem o crescimento das necessidades por recursos 

computacionais. As listas de “Grandes Desafios” na ciência da computação, 

compiladas pelas Sociedades de Computação Americana [26] e Britânica [27] são 

muito reveladoras quanto às necessidades de poder computacional requerido em 

sua investigação. Iniciativas que visam a criação de modelos extremamente 

acurados (ou seja, indiscerníveis de seus pares reais) de formas simples de vida 

(por exemplo, minhocas e insetos), modelos funcionais do cérebro humano e das 

interações entre partículas elementares, requerem níveis sem precedentes de 

recursos computacionais. Em paralelo com as necessidades de recursos 

computacionais das organizações científicas, o “Redshift” [21] [28] [29] é uma 

teoria técnico-econômica que identifica organizações comerciais cujas aplicações 

apresentam uma taxa de crescimento em necessidade de recursos que supera a 

“Lei de Moore” [29]. As aplicações desta categoria incluem provedores de 

“aplicações web” e “serviços web” como o Google [29], Microsoft [30] e Amazon 

[31].  
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Em ambos os casos, é somente através de um ilimitado crescimento do número 

absoluto de elementos nesta infraestrutura computacional que suas necessidades 

(computacionais) podem ser supridas. É precisamente neste cenário, onde as 

técnicas tradicionais de provisionamento e operação de sistemas são insuficientes 

[21] [13] que o novo paradigma proposto torna-se relevante. 

1.5 Motivação 

Enquanto a idéia de tratar a infraestrutura computacional como um ”utility” (que é 

uma forma aproximada de “ensemble”) [33] [34], como uma “Grade 

Computacional” de grande escala (possivelmente planetária) [35], “Nuvem 

Computacional” [36] ou até mesmo como “orientada a serviço” [37] não é nova, 

estes paradigmas apresentam uma série de limitações que explicam parcialmente 

sua falta de utilização. Entre estas limitações, quatro são notáveis. A primeira é o 

conjunto artificial de restrições dos tipos e arquiteturas de aplicações que esses 

modelos cobrem. A segunda é a falta de tratamento apropriado do problema de 

provisionamento nestes modelos (ou seja, assume-se que todos os elementos 

computacionais estão supostamente instalados e configurados antes do início da 

operação). A terceira é o nível de abstração relativamente alto das interfaces 

programáticas disponibilizadas nestes modelos, que requerem customizações 

intensas e alterações significativas dos elementos computacionais e das 

aplicações. A quarta e última é o fato de que a maioria destes modelos é 

claramente ambiciosa demais. Não obstante a evidente negligência sobre o 

problema de provisionamento ou restrições artificiais sobre elementos/aplicações, 

todos os modelos tentam lidar com todos os outros aspectos da infraestrutura 

computacional, mesmo aqueles que são apenas remotamente ligados à sua 

utilização: desde interfaces programáticas de segurança e de alto nível construídas 

dentro das aplicações até recursos de auto-ajuste e reparo, quase nada parece ter 

sido deixado de fora destes modelos. 

Uma lição a ser aprendida com a história da ciência da computação, é que a 

adoção de modelos, soluções e tecnologias abrangentes, monolíticas e não 

incrementais encontra forte resistência, em parte pela inércia devida aos 

elementos legados previamente instalados, e em parte pelas dificuldades de 

implementação e configuração dos novos. Da rede OSI ao endereçamento IPv6, 
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incluindo estruturas CORBA [20] e Kerberos [38], pode-se observar uma visível 

tendência em evitar a adoção de soluções que sejam monolíticas, disruptivas, ou 

ambas. 

Estes exemplos servem como o principal argumento para a conclusão de que um 

“arcabouço de gerenciamento para regular todos” somente pode funcionar se 

mantiver seus objetivos limitados e fornecer interfaces programáticas de baixo 

nível, porém ubíquas para aplicações externas. As decisões na proposta do CRE e 

seus mecanismos de provisionamento e operação associados são profundamente 

influenciadas pela inquestionavelmente bem-sucedida filosofia UNIX: um conjunto 

de aplicações, utilitários, módulos e drivers pequenos, auto-suficientes e de 

propósitos específicos (e por isso altamente eficientes) trabalhando em sinergia.  

1.6 Metodologia 

O principal propósito da presente tese não é apenas propor um novo paradigma na 

forma do CRE, mas também a validação de seu mecanismo de provisionamento e 

operação de sistemas. Para tal propósito, o método científico considerado 

apropriado será adotado. O primeiro passo neste processo será a sistematização 

do corpo relevante de conhecimento em infraestrutura computacional e seus 

elementos. Tal investigação produz uma série de definições formais, que são 

então utilizadas como uma espécie de alfabeto básico para a definição de 

aspectos progressivamente mais complexos e específicos da tese. Esta 

metodologia de sistematização “bottom-up” é providencial para a identificação e 

definição apropriada das infraestruturas computacionais adequadas que servem 

como elementos fundamentais para um CRE. O próximo passo neste processo de 

síntese cumulativa é o uso da biblioteca de definições anterior para propor uma 

taxonomia formal para tais infraestruturas computacionais adequadas, que permita 

a identificação de um “espaço de soluções” para o mecanismo apontado na tese. 

Com essas condições gerais objetivamente expressas, o conceito do CRE pode 

ser formalmente expresso. Para tal, um modelo de elemento canônico e uma 

arquitetura de referência serão apresentados. Com base nessas descrições, uma 

infraestrutura adequada de comando e controle pode ser então formalmente 

expressa. 
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A proposta culmina na implementação da estrutura de gerenciamento do CRE 

onde, seguindo o método científico estabelecido, o estudo e a caracterização 

estatística de cada componente são realizados. Tal atividade experimental será 

conduzida em um ambiente de pequena escala, com um número limitado de 

elementos. Seguindo a idéia de uma metodologia “bottom-up”, o mais importante 

aspecto neste passo é a caracterização funcional e estatística apropriada de cada 

elemento, a fim de produzir uma versão emulada do CRE. 

O passo final é dado pela execução de experimentos sobre um grande número de 

elementos simulados no CRE emulado, ambiente no qual evidências 

experimentais conclusivas a respeito da validade da tese podem ser extraídas. 

1.7 Estrutura 

Esta tese de Doutorado é organizada da seguinte maneira. No Capítulo 1, a tese 

principal é apresentada, acompanhada de uma breve introdução, motivação, 

relevância, objetivos e a metodologia usada para sua validação. No Capítulo 2, há 

uma reunião de conhecimentos relevantes sobre infraestruturas computacionais, a 

partir da qual uma série de definições primordiais é desenhada e apresentada. No 

Capítulo 3, as definições anteriores são usadas como base para a proposição de 

uma taxonomia original para as infraestruturas computacionais apropriadas. No 

Capítulo 4, são apresentados a definição, o modelo de elemento e a arquitetura do 

CRE. O Capítulo 5 é dedicado à apresentação do mecanismo de provisionamento 

e operação de sistemas do CRE. O Capítulo 6 descreve a implementação, a 

caracterização experimental e a emulação do mecanismo supracitado. Finalmente, 

o Capítulo 7 apresenta as conclusões acerca da validade e aplicabilidade do CRE, 

assim como sua relação com outros trabalhos similares e as áreas de melhorias. 
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CAPÍTULO 2. DEFINIÇÕES 

2.1 Introdução 

O método científico requer a formulação de hipóteses sobre um particular assunto 

ou campo de estudo, a verificação de tais hipóteses por meio de experimentações 

e a formalização destas descobertas na forma de teorias. Para permitir um 

entendimento apropriado, ter experimentos concebidos com a função de validar ou 

refutar as hipóteses, e permitir a análise por especialistas, a descrição dos 

cenários onde as hipóteses são aplicáveis (por exemplo, as “condições de 

contorno”) e suas propriedades centrais (por exemplo, o “problema” e a “solução”) 

requerem o uso de uma linguagem descritiva comum. Tal tarefa pode ser realizada 

no campo das ciências puras (por exemplo, matemática, física), simplesmente pelo 

uso de notação matemática, a qual provê uma base de entendimento para o 

problema e a solução apresentada. Em ciências aplicadas e engenharia, no 

entanto, a carga semântica em cada “símbolo”, em cada descrição, assim como a 

impossibilidade de expressá-la usando somente notação padrão, requer a criação 

de blocos primordiais de definição para sua correta expressão. Neste capítulo, o 

estabelecimento desses blocos primordiais tomará a forma de uma série de 

definições. Ao mesmo tempo em que as definições aqui expressas não são novas 

nem particularmente ilustrativas, elas formarão o “alfabeto” usado para descrever o 

sistema contemplado pela tese proposta aqui. Sua enunciação no corpo deste 

trabalho, acompanhada de numerosas referências a tais conceitos na literatura 

atual (estas podem ser encontradas somente de uma forma disjunta lá), satisfaz os 

requisitos de criação de um conjunto formal de definições que não existia antes. 

Será através do acúmulo de conceitos com crescente complexidade (uma 

abordagem “bottom-up”), ao mesmo tempo em que se mantém a fundamentação 

de termos comuns, que a descrição do presente trabalho pode ser mantida 

semanticamente rica e ainda objetiva e compreensível.  

O primeiro conceito a ser definido aqui é o conceito da infraestrutura 

computacional, uma vez que delineará aspectos fundamentais que são essenciais  

para a tese. Organizações, sejam científicas, comerciais ou governamentais, 

operam em um padrão muito similar, independentemente de suas áreas. Elas 

traduzem suas estratégias de negócios em processos de produção, que são então 
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completamente implementados ou parcialmente suportados por aplicações 

computacionais. O reconhecimento deste padrão tem duas principais 

conseqüências. Primeiro, permite a análise da infraestrutura computacional e a 

identificação de seus problemas inerentes. Isso é feito sem vínculos com qualquer 

modelo de uso ou campo em particular, tendo então maior generalidade. Segundo, 

a percepção da infraestrutura computacional como suporte aos processos 

produtivos de uma organização, de uma maneira muito semelhante à infraestrutura 

de serviços elétricos e de água, no mínimo sugere a possibilidade de tratar a 

primeira como estes últimos.  

A infraestrutura computacional pode ser definida como um conjunto de 

equipamentos e instalações que possibilitam que uma organização rode suas 

aplicações. É importante observar que, neste momento, nenhuma premissa em 

particular sobre a infraestrutura computacional é declarada (e dessa forma a 

generalidade não é afetada). Não há requisito prévio quanto à propriedade das 

instalações (por exemplo, pertencentes à organização ou a uma organização 

terceirizada) e sua localização (por exemplo, dentro das instalações da 

organização ou fora delas). A única declaração é que em algum lugar um conjunto 

de aplicações da organização terá que ser executado em algo (ou seja, 

equipamentos).  

2.2 Recursos 

Aplicações da organização sendo executadas em uma infraestrutura 

computacional consumirão recursos de tal infraestrutura. Uma organização 

pretende rodar aplicações que crescem em volume, complexidade e em número 

absoluto, sem limites, sendo dirigida somente pelos seus processos produtivos e 

estratégias. Neste cenário a quantidade (intrinsecamente) limitada de recursos 

disponíveis na infraestrutura computacional tem que ser alocada de modo a 

suportar o crescimento da demanda. É a partir da tensão que surge de tal 

oposição dialética que a necessidade de uma definição específica e caracterização 

do conceito de recursos computacionais torna-se clara. Como freqüentemente 

ocorre durante a caracterização e definição de conceitos, este (conceito de 

recursos computacionais) somente se esclarecerá através do agrupamento de 

recursos em classes e tipos, de acordo não somente com sua natureza intrínseca 
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(ou seja, recursos físicos versus recursos lógicos), mas também com seu impacto 

na montagem, gerenciamento, operação e até em aspectos de inventário. 

A primeira classe de recursos, designada recursos basais, pode ser obtida 

naturalmente a partir dos elementos chaves na definição da infraestrutura 

computacional (ou seja, instalações e equipamentos). Em um organismo vivo, o 

termo “recursos basais” se refere a recursos consumidos para manter suas 

funções autônomas (isto é, respiração e batimento cardíaco) operando. Da mesma 

forma, recursos basais em uma infraestrutura computacional são os recursos 

consumidos pela simples existência de seus componentes. Três tipos de recursos 

basais podem ser identificados. O primeiro é o espaço físico. Elementos de 

infraestrutura computacional (ou, de maneira abreviada “elementos 

computacionais”) requerem espaço físico nas instalações onde estão 

posicionados, mesmo antes de serem ligados. Portanto, as unidades de volume 

(por exemplo, cm³ ou “unidades de rack”) que um equipamento ocupa em uma 

instalação podem medir este consumo de recursos, e estão limitadas pelo total de 

volume utilizável em todas as instalações disponibilizadas pela infraestrutura 

computacional. O segundo tipo de recurso basal é a energia elétrica. Uma vez 

ligado, mesmo antes que qualquer configuração seja realizada, um equipamento 

(elementos computacionais podem ser físicos ou lógicos, com elementos físicos 

sendo genericamente e intercambiáveis chamados de “equipamentos”) precisará 

de energia elétrica para sua operação. O número de unidades de energia elétrica 

(por exemplo, KW) que um elemento computacional requer para sua operação é a 

métrica de consumo deste tipo de recurso. Ela é limitada pela capacidade da rede 

de energia que está conectada a todas as instalações que compõem a 

infraestrutura computacional. O terceiro e último tipo de recurso basal é a 

demanda de resfriamento. Por requerer energia elétrica, um elemento 

computacional intrinsecamente dissipará calor, requerendo então resfriamento 

para manter-se dentro dos seus parâmetros ambientais e operacionais. Seu 

consumo pode ser medido em unidades de capacidade de resfriamento (por 

exemplo, toneladas de resfriamento) e é limitado pela capacidade total da estrutura 

de resfriamento para aquela instalação da infraestrutura computacional. Apesar de 

serem tipicamente óbvios para uma organização que deseje executar suas 

aplicações, os recursos basais são freqüentemente um dos principais fatores 
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limitantes em uma infraestrutura computacional. Além dos limites intrínsecos 

previamente citados, cada recurso tem um custo particular associado a ele, e seu 

consumo excessivo juntamente com seus custos derivados podem tornar uma 

infraestrutura computacional impraticável. Como conseqüência disso, modelos de 

custos [40] para estes recursos estão se tornando cada vez mais importantes para 

o projeto de infraestruturas computacionais. 

A segunda classe de recursos, designada recursos de tempo de execução [39], 

representa os recursos consumidos para a execução de uma aplicação. Uma 

aplicação pode ser descrita, para todas as intenções e propósitos, como uma 

entidade que executa transformação de dados. Estes dados podem estar, em um 

determinado momento, em um desses três estados: em processamento, 

armazenados ou em trânsito. Dados sendo processados em um determinado 

equipamento existem como estrutura de dados em memória (e.g. memória 

principal volátil). Dados armazenados, por outro lado, existem na forma de 

arquivos ou blocos, em sistemas de arquivo ou volumes. Dados em trânsito entre 

dois equipamentos existem como segmentos, pacotes ou quadros organizados de 

acordo com um protocolo de comunicação. É a partir do estado instantâneo de um 

dado que os três tipos de recursos de tempo de execução podem derivar. Os 

recursos de processamento são aqueles consumidos na fase efêmera de 

processamento do ciclo de vida dos dados, enquanto estes residem em um 

elemento computacional físico em particular (por exemplo, um servidor). Este tipo 

de recurso é medido tipicamente pela quantidade de unidades de ciclos de 

processamento (por exemplo, fração de utilização de CPU) e memória volátil (por 

exemplo, megabytes de RAM) do elemento computacional. Os recursos de 

armazenamento são consumidos na fase perene do ciclo de vida dos dados, 

enquanto estes residem em um elemento computacional físico (por exemplo, em 

uma unidade de disco). São medidos pela capacidade de armazenamento (por 

exemplo, gigabytes) e pela capacidade de recuperação dos dados (por exemplo, 

largura de banda – MiB/s ou vazão – Operações/s) pelo elemento computacional. 

Os recursos de comunicação são aqueles consumidos na fase de transferência do 

ciclo de vida dos dados, enquanto estes são movidos entre diferentes elementos 

computacionais físicos. São tipicamente medidos pela capacidade de comunicação 

da rede (por exemplo, comutadores Ethernet) interligando cada elemento 
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computacional físico (por exemplo, largura de banda – Mib/s ou vazão – 

Operações/s). Os elementos computacionais físicos que implementam os métodos 

e interfaces que permitem que uma aplicação acesse os recursos de tempo de 

execução nos conjuntos de recursos são designados “servidores”. Assim como 

ocorre com os recursos computacionais, esta designação pode parecer óbvia e 

desnecessária à primeira vista, mas formará a base conceitual para todos os 

desenvolvimentos posteriores. Por exemplo, a noção de servidor de comunicação 

como um equipamento de uso geral (por exemplo, um “computador servidor”) ou 

como um equipamento de função específica (por exemplo, um dispositivo do como 

um comutador) que expõe os recursos de tempo de execução de comunicação 

para uma aplicação, permite antever configurações onde até mesmo o 

gerenciamento de aspectos distintos de tais recursos possa ser propagado entre 

diferentes elementos computacionais, aprofundando ainda mais a “uniformização” 

dos recursos, discutida até o momento. 

A terceira classe de recursos, denominada recursos de serviço, representa os 

recursos da aplicação utilizados a fim de se obter características específicas no 

resultado observado por uma organização que executa (ou utiliza) tal aplicação. 

Conforme afirmado anteriormente, o principal objetivo de uma organização é 

executar uma aplicação para implementar ou oferecer suporte às suas estratégias 

de produção. Isso significa que a capacidade de uma aplicação de executar uma 

tarefa é o aspecto mais visível da “produção” da infraestrutura computacional, 

mensurável por ambas as partes (ou seja, a organização e a infraestrutura 

computacional). Nesta classe, os recursos a serem consumidos são frações da 

capacidade total de processamento de uma aplicação da infraestrutura 

computacional a ser disponibilizada para as organizações. Três tipos de recursos 

de serviço podem ser determinados para esta classe. O primeiro é a vazão, 

medida pelas unidades de serviço por unidade de tempo (por exemplo, consultas 

por segundo, tempo de resposta por usuário) entregue por uma aplicação, e 

limitada pela capacidade dos elementos computacionais físicos e lógicos onde 

esta aplicação é executada (chamados de “componentes da aplicação”). O 

segundo tipo é a disponibilidade, medida pela probabilidade de ter uma aplicação 

em um estado operacional em um determinado momento (por exemplo, percentual 

ou tempo de atividade por período). A disponibilidade é limitada pela confiabilidade 
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dos componentes de aplicações e pelo tempo necessário para repará-los. O 

terceiro e último tipo é segurança. Enquanto todos os tipos e classes de recursos 

anteriores têm uma métrica objetiva para expressar seus consumos, uma métrica 

adequada para a segurança ainda está por ser encontrada. Neste caso, qualquer 

coisa que varie entre incidentes de segurança identificados em componentes de 

aplicações até um tipo de “índice de segurança” (um conjunto de vários fatores, 

incluindo avaliação subjetiva feita por peritos em segurança) pode ser considerada 

aceitável. O principal objetivo neste caso é expressar uma métrica aceita em 

comum acordo que irá representar o consumo da capacidade da infraestrutura 

computacional a fim de permitir um uso seguro da aplicação (i.e. o consumo de 

capacidade de componentes “seguros”). 

Um aspecto notável de tal classificação é que ela é muito semelhante à idéia da 

abordagem “bottom-up” mencionada anteriormente. Cada classe de recurso, 

conforme disposta na seqüência de sua enunciação, se torna menos evidente para 

a organização que possui e executa as aplicações. Cada classe de recurso pode 

(ou deve) ter suas exigências de recursos expressas em, ou traduzidas para 

termos de qualquer outra classe. Este processo é normalmente chamado de 

“grounding” [40], e permite que os requisitos mais abstratos de serviços sejam 

"traduzidos" para requerimentos mais concretos de tempo de execução ou até 

mesmo mais básicos. O “grounding”, apesar de ser uma das tarefas mais difíceis 

realizadas pelos administradores e arquitetos de uma infraestrutura computacional, 

é fundamental para a criação de modelos de custo úteis e abrangentes [38]  [41], 

modelos de desempenho [42], modelos de confiabilidade e até mesmo modelos de 

segurança. Evidentemente, tais modelos, por mais aplicáveis e precisos que 

sejam, precisam ser efetivados diretamente sobre uma infraestrutura 

computacional específica. É esperado que o resultado de cada modelo ou uma 

combinação deles (na forma de um conjunto de políticas e ações) seja aplicado à 

infraestrutura computacional (ou seja, as políticas e ações a serem executadas nos 

elementos computacionais) através de alguma forma de mecanismo de execução. 

Tal mecanismo, em uma infraestrutura computacional com múltiplos elementos 

computacionais espalhados por diversas instalações físicas, requer algum método 

de controle. Sem um método efetivo de controle, todos os esforços anteriores de 

“grounding” e modelos integrados terão sua eficácia reduzida significativamente, 
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em parte por não serem pontualmente implementados na infraestrutura 

computacional (não há atuadores para realizar tal tarefa) e em parte por não 

possuírem uma instrumentação eficiente para verificar o estado atual da 

infraestrutura.  

A Figura 1 resume a classificação de recursos proposta. A definição das três 

classes pode ser resumida como segue. Os recursos basais são aqueles 

consumidos das instalações da infraestrutura computacional devido à simples 

existência de elementos computacionais. Os recursos de tempo de execução são 

aqueles consumidos a partir dos elementos da infraestrutura computacional, 

devido à execução das aplicações. Os recursos de serviço são aqueles 

consumidos pelas aplicações da infraestrutura computacional, devido à 

necessidade de atender requisições direcionadas a estas aplicações. 

 

Figura 1 – Classificação de Recursos. 

É importante mencionar que as classes e tipos de recursos aqui definidos são 

ordenados como uma “pilha de recursos”. Cada classe emprega os recursos 

fornecidos pela classe imediatamente abaixo, assim como um pilha de protocolos 

de redes no modelo estratificado OSI. O fato é de suma importância nas próximas 

conclusões e decisões com relação a esta tese. 
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A pergunta a ser respondida, ou pelo menos ponderada, ao final desta seção é: 

quão arbitrária é a atual classificação de recursos e suas classes e tipos? A fim de 

defender esta classificação, dois argumentos principais devem ser explorados. Em 

primeiro lugar, conforme explicado durante a definição de cada classe e tipo, os 

principais desafios para a infraestrutura computacional são os limites de seus 

recursos, tanto estruturais como conjunturais. Portanto, um modelo que procura 

identificar as fontes de tais recursos (por exemplo, externos ou internos), suas 

formas e tipos (por exemplo, concretos ou abstratos) bem como suas formas de 

consumo (e sua medição) permite a identificação de limites máximos de suas 

capacidades de fornecimento. Além disso, permite ainda o estabelecimento da 

percepção da relação entre os tipos e classes de recursos mais abstratos e mais 

concretos, uma percepção que subsidia a criação de melhores modelos. O fator 

principal sobre as escolhas feitas aqui é a uniformidade no tratamento de recursos. 

Enquanto a inclusão de, por exemplo, computadores pessoais, processos de 

negócios ou recursos humanos como uma classe ou tipo de recurso pode resultar 

em sua inserção em alguns dos modelos mencionados anteriormente (por 

exemplo, custo), o mesmo não se dará em outros modelos (por exemplo, 

segurança). Este aspecto reflete, em parte, a tradicional e indesejável falta de 

uniformidade no tratamento de um recurso entre os modelos, assim como a 

inerente dificuldade para modelar alguns aspectos que são mais operacionais que 

arquiteturais. Em segundo lugar, no estudo de qualquer sistema, particularmente 

com o intuito de modelar seu comportamento, o primeiro passo a ser tomado é a 

demarcação de suas fronteiras. Nas definições estabelecidas até aqui, a idéia 

básica de classes de recursos mais ou menos evidentes para um observador 

externo (ou seja, uma organização) pode ser claramente identificada. Por exemplo, 

enquanto a classe de recursos de serviço é situada diretamente nas fronteiras da 

infraestrutura computacional, visível para um observador externo, os recursos 

básicos estão situados bem para dentro desta infraestrutura, invisíveis. Ao 

considerar os observadores internos, os arquitetos, planejadores, administradores 

e operadores da infraestrutura computacional, é importante notar ainda que sejam 

internos à infraestrutura computacional, não são internos aos recursos em si. Eles 

interagem com as classes e tipos de recursos, ao invés de estarem entre deles. 

Portanto, eles estão dentro das fronteiras previamente definidas. A maior diferença 
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entre usuários externos e internos é somente a forma pela qual as classes de 

recursos são vistas. No primeiro caso (usuários externos), a visualização se torna 

mais difusa, ao se deslocar o enfoque da classe de recursos de serviço para a 

classe de recursos basais. No segundo, o nível de detalhe da visualização das 

classes de recursos é o mesmo, independente da classe focalizada.  

2.2.1 Organizações 

A definição de recursos computacionais pode agora ser utilizada, na mesma 

abordagem “bottom-up”, para a definição das organizações em termos das 

aplicações que são executadas em suas infraestruturas computacionais. Tais 

definições são relevantes por duas razões. Em primeiro lugar, estas serão usadas 

como a principal motivação para a investigação de desafios operacionais 

específicos em tais infraestruturas. Segundo, o agrupamento de organizações de 

acordo com suas atividades primárias será revisto durante a proposta de 

taxonomia para infraestruturas computacionais selecionadas. 

O agrupamento das organizações seguirá de perto o agrupamento das (sub)áreas 

na ciência da computação [8]. No presente caso, somente as áreas de 

"computação aplicada” são relevantes, e entre elas, duas divisões são 

selecionadas devido a seus peculiares desafios do ponto de vista da infraestrutura 

computacional da organização. A primeira divisão é a “computação científica” 

composta por aplicações que visam implementar modelos de simulação 

computacional para fenômenos naturais ou artificiais, da forma mais detalhada e 

precisa possível. Uma organização com a tarefa de executar aplicações de 

computação científica geralmente é limitada pela quantidade de recursos 

necessários para implementar seus complexos modelos e algoritmos 

computacionais. Mesmo quando, como acontece na maioria das vezes, tais 

organizações possuem especialização interna adequada, o desafio de desenvolver 

e gerenciar a infraestrutura computacional ainda permanece [43] [44]. As 

necessidades de recursos computacionais para aplicações de computação 

científica estão no limite máximo ou até mesmo acima do que pode ser oferecido 

mesmo pela tecnologia mais avançada, requerendo o emprego de um número de 

elementos computacionais que torna até mesmo o inventário da infraestrutura uma 

proposição desafiadora [29]. 
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A segunda divisão é a “computação comercial”, que abrange um conjunto de 

aplicações que visam automatizar processos de negócios através da manipulação 

de símbolos, regras e dados. Enquanto realizam operações computacionais mais 

simples (isto é, operações simples de requisição/processamento/resposta), a 

principal limitação destas aplicações vem dos volumes dessas operações. 

Historicamente, apesar do volume crescente das operações, a quantidade de 

recursos computacionais necessários para processá-lo foi bem suprida pela 

tecnologia disponível a cada momento. Porém, este não é o caso para um número 

crescente de organizações. O “Redshift” [29] é uma teoria técnico-econômica, 

tipicamente aplicada às “aplicações computacionais comerciais” que prevê a hiper-

segmentação de aplicações computacionais (e portanto das organizações) em 

“redshift” e “blueshift”. Com seu nome derivado de um fenômeno físico (ou seja, a 

alteração de radiação eletromagnética) que ajudou cosmologistas a validar teorias 

a respeito da expansão do universo, as “aplicações redshift” são aquelas cujo 

crescimento das necessidades de recursos dramaticamente ultrapassa a 

capacidade da tecnologia empregada nos elementos em uma infraestrutura 

computacional para supri-los (tipicamente representado pela “Lei de Moore”). 

Assim como no caso das “aplicações computacionais científicas”, as aplicações 

comerciais “redshift” somente podem ser supridas em suas crescentes 

necessidades de recursos mediante um aumento do número absoluto de 

elementos computacionais presentes na infraestrutura computacional, em níveis 

bem acima dos gerenciáveis com as técnicas atuais [44] [45]. Em contrapartida, as 

aplicações comerciais “blueshift” podem ter suas necessidades, incluindo o 

crescimento de tais necessidades, completamente supridas pela tecnologia de 

ponta de um dado elemento em um dado momento histórico. Tudo o que se 

precisa fazer é ir até um fornecedor e comprar um processador mais rápido ou 

uma conexão com maior capacidade de comunicação, e o número total de 

elementos computacionais não precisa ser aumentado. 

Obviamente, a descrição de uma organização como puramente “científica”, 

“comercial redshift” ou “comercial blueshift” representa uma simplificação que nem 

sempre ecoa a realidade. Não é incomum que uma organização comercial 

implemente os seus processos produtivos pela utilização de aplicações “blueshift”, 

comercialize os seus produtos pela utilização de aplicações “redshift” e pesquise e 
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desenvolva novos produtos pela utilização de aplicações científicas. Neste cenário, 

o principal fator de sua classificação é o componente dominante na soma dos 

recursos necessários pela organização. Por exemplo, uma organização que 

executa (entre outras) aplicações “redshift” será classificada como uma 

organização “redshift”, devido aos requisitos massivos de recursos deste tipo de 

aplicação. Da mesma forma, uma organização que executa aplicações “blueshift” e 

científicas será classificada como uma organização científica, já que esse tipo de 

aplicação é fonte de maiores desafios com relação à demanda de recursos.  

2.3 Data Centers 

Em todos os cenários descritos anteriormente, a infraestrutura computacional 

coloca uma carga significativa nos funcionários da organização. Forçados a divertir 

grande parte dos esforços idealmente alocados para o uso efetivo das aplicações 

na infraestrutura computacional para o provisionamento de recursos (para 

simplesmente serem capazes de executar uma aplicação), muito da força de 

trabalho da organização é empenhada em uma atividade claramente improdutiva. 

A solução adotada para este problema tem sido o “outsourcing” [46] - as 

organizações fim compram infraestrutura computacional fornecida por outras 

organizações cujo negócio principal é justamente o fornecimento de recursos 

computacionais empacotados como serviços. Conforme indicado por [21], a idéia 

de “outsourcing” não é nova, e de várias maneiras pode ser considerada como 

somente uma reedição de movimentos assemelhados do passado. Por exemplo, o 

mesmo se deu no início do século 20, com a indústria de geração de energia 

elétrica.  

Enquanto a literatura provê um número de definições perfeitamente apropriadas 

para um “Data Center” (DC) [47] [15] [48], o aspecto mais importante deste, para 

os propósitos da tese atual, é o relacionamento entre consumidor (de recursos 

computacionais) e produtor que é estabelecido entre duas organizações, a que 

possui e opera a infraestrutura computacional (o DC) e aquela que consome os 

recursos computacionais (o cliente). 

Neste momento, nenhuma restrição exceto a propriedade das instalações e 

elementos computacionais com fins de fornecimento para clientes externos é 

utilizada para distinguir um DC de uma infraestrutura computacional genérica. Um 
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DC pode prover qualquer classe e tipo de recurso, para qualquer tipo de aplicação, 

utilizando qualquer estrutura interna que julgar apropriada. De fato, uma 

organização, enquanto cliente do ponto de vista de um DC, será vista como 

provedora para seus próprios clientes. Estes clientes precisam dos recursos 

(computacionais ou não), serviços e produtos produzidos pelos processos de 

produção da organização que utiliza o DC. Este relacionamento de contenção, 

conforme mostrado na Figura 2, cria um arranjo de DCs e organizações, 

representados como uma malha de organizações arbitrariamente conectadas 

assumindo papéis duplos como clientes e provedores. 

 

Figura 2 – O papel do DC como provedor de recursos computacionais para clientes. 

O DC tem a eficiência na tarefa de prover recursos computacionais medida, do 

ponto de vista de um cliente (organização), por Acordos de Nível de Serviço 

(“Service Level Agreements”, ou SLAs) [49]. Os SLAs servem como uma métrica 

objetiva, estabelecida previamente entre o DC e seus clientes. Tais medidas de 

eficiência são baseadas nas expectativas de consumo de recursos previamente 

acordadas, e geralmente agregam um conjunto de diferentes métricas [50]. Por 

exemplo, um SLA pode garantir um dado nível de disponibilidade, para um dado 
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número de servidores em um espaço físico, utilizando uma dada largura de banda 

de recursos de comunicação. Os SLAs podem ser determinísticos [40] (ou seja, o 

seu cumprimento é sempre garantido pelo DC em qualquer período de medição) 

ou estatísticos [42] (ou seja, o seu cumprimento possui certa probabilidade de ser 

efetivado pelo DC em um dado período de medição). O resultado da violação de 

um SLA (ou seja, a falha do DC em cumpri-lo) implica penalidades ao DC, 

normalmente na forma de multas [40]. Inversamente, a superação das métricas do 

SLA mutuamente negociadas pode representar recompensas financeiras para o 

DC, normalmente em forma de prêmios. Modelos de custos, desempenho, 

confiabilidade e segurança são desenhados, implementados e executados 

precisamente para atingir um dado SLA. Estes modelos são normalmente 

implementados como modelos computacionais simulados [51], alimentados por 

medidas [52] realizadas no conjunto de elementos computacionais do DC. Um 

resultado típico da execução destes modelos é um conjunto de ações e comandos 

de configuração a ser executado em um conjunto de elementos computacionais. 

Esta breve descrição do processo reforça ainda mais a necessidade de um método 

de controle eficiente e robusto, dado que será instrumental no processo de 

cumprimento de um dado SLA. 

Os Data Centers (DCs) oferecem várias modalidades de interação com seus 

clientes. A primeira modalidade é a de Provedor de “Co-location” (“Co-location 

Services Provider” ou CSP) [53], onde todos os recursos de tempo de execução e 

de serviços, ambos de propriedade de um cliente, são simplesmente alocados nas 

instalações do DC.  O DC se torna um fornecedor de recursos basais, na forma de 

espaço físico em um conjunto de racks e energia elétrica para um conjunto de 

servidores (i.e. componentes computacionais que operam como servidores de 

recursos de tempo de execução). A segunda modalidade é a de Provedor de 

Serviços Gerenciados (“Managed Services Provider” ou MSP) [54], onde o DC 

fornece tanto recursos basais como recursos de tempo de execução, sendo que 

somente os recursos de serviço são de propriedade do cliente. Por último, a 

terceira modalidade é a de Provedor de Serviços de Aplicações (“Application 

Services Provider” ou ASP) [47], onde todos os recursos pertencem ao DC, sendo 

o cliente somente um consumidor de recursos de serviço.  
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2.3.1 Organização Interna 

A definição formal de recursos e, até certo ponto, de organizações e aplicações, foi 

usada como um motivador e fundamento lógico na definição do DC. A principal 

característica diferencial de um DC, quando comparado com uma infraestrutura 

computacional genérica, é o fato de que seu único objetivo não é consumir seus 

recursos computacionais, e sim provê-los de forma segura, flexível e escalável. O 

DC obtém seus ganhos financeiros a partir de ganhos em economia de escala 

devido a graus variáveis de compartilhamento de seus elementos computacionais 

[55]. Em um sentido mais amplo, as duas forças que movem um DC são a 

necessidade de se compartilhar recursos o máximo possível ao mesmo tempo em 

que se mantém o isolamento do ponto de vista de desempenho, confiabilidade e 

segurança. Nesse contexto, pode-se argumentar que os aspectos mais relevantes 

no desenho e operação do DC são sua organização interna, seu modelo interno de 

recursos e, conseqüentemente, o mecanismo interno que permite sua operação. 

Da mesma forma que as modalidades de interação entre o DC e seus clientes 

foram mapeadas previamente, é a investigação do arranjo interno do DC que 

começará a embasar a tese aqui proposta.  

Do ponto de vista de um cliente, um DC é essencialmente o provedor de um 

ambiente de aplicação. Tal ambiente é apresentado ao cliente como uma coleção 

de recursos, segregados e dedicados para sua utilização (a partir da perspectiva 

do cliente). Dado que o Data Center (DC) tem que apresentar esta mesma 

abstração para cada um de seus clientes, a representação do conjunto de recursos 

de cada cliente é designada Ambiente Virtual de Aplicação (“Virtual Application 

Environment”, ou VAE) [47] [48]. A definição do conceito do VAE é instrumental 

para o estudo dos modelos de disponibilização de recursos dentro do DC. O 

aspecto mais relevante sujeito à classificação nos VAEs é o grau de 

compartilhamento/isolamento de cada classe de recurso. É através da 

apresentação de uma classe particular de recursos como um “conjunto virtual de 

recursos”, extraídos de um conjunto compartilhado físico único, que um VAE pode 

ser apresentado para um cliente.  

Sendo assim, três modelos de implementação de VAE são possíveis, de acordo 

com a classe de recursos virtualizada. Conforme mostrado na Figura 3, o principal 



 22 

fator de definição entre cada implementação é o nível de abstração e a classe de 

recursos diretamente exposta ao cliente.   

 

Figura 3 – Exposição de Recursos nos modelos VAE. 

O primeiro modelo é caracterizado pela exposição do mesmo conjunto de 

aplicações (ou seja, recursos de serviço) para vários clientes, deixando o 

isolamento entre diferentes clientes para a lógica interna da aplicação. O segundo 

modelo demanda a utilização de um único conjunto de elementos computacionais 

(recursos de tempo de execução) por múltiplos clientes, estando as 

funcionalidades de isolamento entre clientes disponíveis nos próprios elementos. 

Por último, o terceiro modelo VAE dedica um conjunto de elementos 

computacionais (recursos de tempo de execução) para um único cliente, sendo o 
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isolamento implementado pela colocação física dos elementos (ou seja, em 

diferentes racks).  

Ainda que resultado de uma abordagem distinta (organização interna descrita em 

[53]), a descrição do VAE se encaixa bem na classificação anterior de recursos 

proposta, o que permite que as classes de recursos previamente enunciadas 

possam ser usadas para classificar VAEs. Este fato é ainda outro reforço à 

demonstração da exatidão das escolhas feitas sobre taxonomia de recursos. 

É importante notar que um quarto modelo hipotético, onde até mesmo um conjunto 

de recursos basais é dedicado a um único cliente, ainda que teoricamente 

possível, não é implementado na prática. Isso se deve ao fato de que o fornecedor 

de recursos basais (por exemplo, uma usina) já os fornece através de um modelo 

completamente compartilhado (por exemplo, como um “serviço de utilidade 

pública” – “utility” [56]). Dado este fato, ao menos um dos tipos de recursos basais 

(energia elétrica) já é incapaz de ser segregado quando de sua entrada no DC. 

Usando a definição e classificação dos VAEs como pivô, as categorizações de um 

DC encontradas na literatura [47] [48] [53] [54] podem ser reinterpretadas de 

maneira mais uniforme. Em um DC “tradicional”, a única classe de recursos que é 

agrupada e oferecida dessa forma para os clientes é a basal. Tal agrupamento é o 

resultado da natureza deste tipo de recurso, fornecido como um serviço público 

(energia elétrica) ou intrinsecamente compartilhado por sua própria natureza 

(resfriamento e espaço estão dentro de uma instalação). Com relação aos 

recursos de serviço e de tempo de execução, o DC “tradicional”, mesmo quando 

os fornece como recurso compartilhado para o cliente, assim o faz identificando 

individualmente e vinculando cada cliente a um servidor particular ou a um grupo 

de servidores. Este fato traz como conseqüência a falta de flexibilidade em sua 

especificação de recursos. Os clientes requerem recursos através da 

especificação do número e (eventualmente) capacidades de cada servidor ou 

conjunto de servidores que pretendem utilizar. Aumentos na quantidade de 

recursos de serviço e de tempo de execução utilizados são explicitamente 

traduzidos em aumento no número (ou capacidade) de servidores.  

Em um “Utility Data Center” (UDC), por outro lado, também os recursos de tempo 

de execução são representados pelo seu agrupamento (por tipo) em três 

conjuntos: processamento, armazenamento e comunicação [57] [58] [45]. O 
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conjunto de recursos de serviço pode então ser definido como um meta-conjunto, 

criado externamente pelos clientes no topo do conjunto de recursos de tempo de 

execução providos pelo UDC. Dessa forma, um cliente pode solicitar um aumento 

de recursos de tempo de execução especificando novos níveis de consumo, 

utilizando internamente métricas de recursos de serviço (e.g. vazão) mencionadas 

anteriormente. Aumentos na quantidade de recursos de tempo de execução 

consumidos são tratados implicitamente pelo UDC [57], de forma transparente 

para o cliente. Longe de ser incomum, este conceito é de fato a extensão do 

conceito de conjunto de recursos que já é aplicada aos recursos basais em um DC 

"tradicional". A Figura 4 mostra que, ao mesmo tempo em que são logicamente 

distinguíveis através do uso de classificações de recursos previamente propostas, 

os elementos computacionais individuais que compõem uma classe ou tipo de 

recurso são misturados e representados externamente (ou seja, para o cliente do 

UDC) como um ou mais conjuntos de recursos. 

 

Figura 4 – Conjuntos de Recursos em um UDC. 
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A distinção entre um “Utility Data Center“(UDC) e um Data Center “tradicional” 

(DC) é relevante não somente para o estudo das arquiteturas do DC por si 

mesmas. Pode também ser usada como auxílio na definição de vários termos 

relacionados que ocorrem com freqüência na literatura, sendo fontes potenciais de 

confusão. O termo “Utility Computing” (UC) [59] [60] [49] [56] [57] [61] e suas 

variáveis, que podem ser utilizadas de forma intercambiável com o termo UDC, 

representa precisamente a idéia de um modelo de fornecimento de recursos 

computacionais que se assemelha ao modelo adotado pela indústria de “serviços 

públicos” (isto é, energia elétrica, água, gás, telecomunicações) [50] [62]. Seguindo 

este modelo, o cliente espera ser cobrado pela utilização dos recursos e ser capaz 

de usufruir de seus serviços através da simples utilização de um terminal (por 

exemplo, uma torneira para obter água, um telefone para fazer e receber ligações). 

As vantagens de tal sistema são bem óbvias: não há necessidade (ou necessidade 

mínima) de configuração nas instalações do cliente, o custo do ponto de vista do 

cliente é proporcional ao uso e o UDC pode fazer uso de quaisquer economias de 

escala que julgar apropriadas para cumprir um determinado SLA [49]. Enquanto os 

termos UC e UDC podem ser usados quase como sinônimos, o mesmo não vale 

para outros termos bastante populares, mas mal utilizados. 

Uma infraestrutura de "Computação em Grade” (“Grid Computing”, ou GC), apesar 

de ser uma infraestrutura computacional com muitas semelhanças com um DC 

(notoriamente, com um UDC), possui duas principais características que a 

destacam [63]. A primeira característica é a ausência de restrições com relação à 

propriedade dos recursos computacionais. Um UDC deve possuir todos os 

recursos computacionais sob seu próprio domínio administrativo. Uma 

infraestrutura GC, por outro lado, não assume restrições com relação ao número 

de domínios administrativos e de propriedade dos recursos. A segunda 

característica é a exigência do uso de padrões abertos por uma infraestrutura GC, 

o que não é exigido (ainda que altamente desejável) em um UDC. Ainda que girem 

em torno de uma única entidade de domínio administrativo, os UDCs podem ser 

reunidos para formar (ou serem parte de) uma “Grade”. Neste cenário, estas 

“Grades” são comumente denominadas “Grades Comerciais” (“Commercial Grids”, 

ou CGs) [64] [65]. De fato, a formação de CGs é parte integral da idéia de “Utility 

Computing” (UC), no sentido que este tipo de grade se assemelha em muito a uma 
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“rede de distribuição de energia elétrica”, sendo os UDCs os equivalentes a 

“centrais elétricas”, conforme mostrado na Figura 5. Esta idéia de um UDC como 

uma "Usina de Recursos Computacionais" (“Computing Resources Plant”, ou CRP) 

[66] é instrumental para implementação das estruturas definidas por esta tese. 

 

Figura 5 – Grade Computacional Comercial. 

O terceiro conceito relevante a ser definido aqui é o conceito de “Computação em 

Nuvem” (“Cloud Computing", ou CC) [36]. A definição formal deste termo é tão 

evasiva quanto amplo é o seu significado. A fim de trazê-la à luz dos conceitos 

previamente definidos, uma descrição utilizando esses conceitos será portanto 

apresentada. O estabelecimento de uma ”Grade Computacional” (GC) requer a 

interconexão entre um conjunto de “Utility Data Centers” (UDCs), todos 

independentes em suas habilidades de prover recursos computacionais para os 
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clientes. Este modelo presume que os clientes estarão buscando ativamente o 

melhor UDC (ou UDCs) para suprir suas necessidades. Os clientes terão que 

pesquisar ativamente os UDCs, verificando suas disponibilidades de recursos e 

firmando Acordos de Nível de Serviço (SLAs) com eles. É através da expansão 

deste modelo, ampliando as possibilidades de interação entre suas entidades, que 

uma infraestrutura CC emerge operacional.  

O primeiro aspecto a ser expandido é a interconexão de “Grades” múltiplas e 

potencialmente conflitantes. Neste cenário, múltiplos UDCs podem 

simultaneamente pertencer a várias “Grades”, sendo admissível qualquer divisão 

ou critérios arbitrários. Os UDCs podem se juntar a “Grades” com base em suas 

localizações geográficas, níveis de segurança, propriedade (por exemplo, públicos 

ou privados) e qualquer outra classificação concebível. O estágio final de tal 

arranjo, o estabelecimento de uma “meta-Grade” (isto é, uma “Grade de Grades") 

em uma escala de Internet, é o primeiro aspecto de definição de um CC. Na seção 

2.3, a idéia de DCs (genéricos) que fazem papel duplo, como provedores para 

alguns clientes, ao mesmo tempo em que são clientes de outros DCs, é 

apresentada de forma ad-hoc.  

O segundo aspecto a ser expandido é precisamente esta idéia, implementada 

como forma geral de interação entre as entidades que compõem o CC (ou seja, 

UDC e clientes). A capacidade de se ter UDCs operando simultaneamente como 

provedores de clientes e como clientes de outros provedores é fundamental para a 

onipresença do modelo CC.  

Neste cenário, um UDC que se especializa como provedor de recursos de serviço 

pode adquirir os recursos de tempo de execução que suportam o primeiro a partir 

de outros UDCs especializados. Por exemplo, três UDCs, cada qual especializado 

em um tipo particular de recurso de tempo de execução, podem ser unidos por um 

quarto UDC que irá apresentar clientes com um ponto de fornecimento único e 

virtualizado para seus recursos de serviço. A composição dinâmica de “Virtual 

Utility Data Centers” (VUDCs) pode ser realizada em termos de qualquer critério 

particular que uma organização julgar apropriado. De uma forma mais geral, o 

VUDC mostrado na Figura 6 pode ser entendido como um “corretor de recursos 

computacionais” [67], buscando recursos e estabelecendo SLAs em nome dos 

clientes. 
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Figura 6 – Infraestrutura de Computação em Nuvem (“Cloud Computing”). 

2.3.2 Tecnologias Capacitadoras 

A seção anterior trata da necessidade de definição formal, consistente e explícita 

para os conceitos e termos que serão utilizados no restante desta tese. Isso foi 

feito de maneira altamente abstrata, focando na natureza das entidades definidas, 
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e no relacionamento entre elas. O propósito desta seção é contextualizar algumas 

definições prévias, apresentando definições de aspectos tecnológicos e 

arquiteturais relevantes. É através da definição de tais aspectos que a realização 

física da estrutura inteira do DC para cada um de seus elementos de recursos, 

pode ser visualizada. Longe de ser uma dissertação definitiva sobre as muitas 

tecnologias necessárias para construir DCs, esta seção visa ser um catálogo de 

algumas tecnologias relevantes. 

2.3.2.1 Virtualização 

A primeira tecnologia relevante para ser trazida ao conjunto de tecnologias 

capacitadoras é a virtualização [57]. A idéia de virtualização, recorrente na seção 

anterior, abrange a apresentação e a cessão de acesso a um sistema 

arbitrariamente complexo, ao mesmo tempo em que escondem detalhes de sua 

implementação e sub-sistemas. Por exemplo, algum DC (particularmente, UDCs) 

virtualiza o grande número de recursos desiguais e separados providos por outros 

DCs e os apresenta como um conjunto abstrato de recursos. Internamente, cada 

DC realiza as mesmas tarefas, seja agrupando recursos a partir de elementos 

computacionais múltiplos para apresentá-los como um único grande conjunto ou 

subdividindo um grande elemento computacional em pequenos e independentes 

conjuntos de recursos. Três formas particulares de virtualização são claramente 

distinguíveis. A primeira é a combinação, onde elementos diferentes (por exemplo, 

elementos de recursos de tempo de execução) são agrupados sob a abstração de 

um único elemento. A segunda forma de virtualização é a divisão, onde um único 

elemento (por exemplo, um elemento único de recursos de tempo de execução) é 

dividido em múltiplos elementos virtuais. A terceira forma, emulação, muda a 

apresentação externa de um elemento, apresentando-o como um elemento 

próprio, normalmente com um comportamento diferente. A Figura 7 mostra uma 

representação destas descrições. 
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Figura 7 – Modos de virtualização. 

Para ilustrar melhor o caso, um exemplo completo de virtualização em um DC é 

detalhado. Com relação aos recursos basais, a virtualização é intrinsecamente 

relacionada às características físicas desta classe de recursos. A energia é 

virtualizada pela rede interna de energia elétrica do DC. Cada elemento no DC 

pode utilizar esta rede, recebendo uma fração de sua capacidade total (divisão). O 

resfriamento é virtualizado pela soma de todas as partes do equipamento (ar 

condicionado), que então trocará calor com o DC inteiro (combinação). O espaço 

físico será virtualizado pela instalação dos racks. Os racks, no papel de sistemas 

padronizados para comportar equipamentos eletrônicos, são um método de divisão 

do espaço físico, apresentando múltiplas unidades de espaço. Estas unidades 

serão combinadas a fim de permitir que diferentes elementos do DC consumam 

diferentes frações dele (combinação). No que se refere a recursos de tempo de 

execução, uma rica variedade de tecnologias pode ser empregada. “Monitores de 

Máquinas Virtuais” (“Virtual Machine Monitors”, ou VMMs) [68] são utilizados para 

dividir um único elemento de processamento em instâncias virtuais múltiplas e 

independentes, consumindo uma fração definida da capacidade total de 

processamento (divisão). O uso de tecnologias de “Agregação de Enlace” (“Link 
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Aggregation”, ou LA) permite que links de comunicação múltiplos em cada 

elemento de comunicação possam ser combinados e apresentados como um 

elemento de comunicação único de alta capacidade (combinação). O uso de 

tecnologias de “Rede Virtual” (“Virtual Network”, ou VN) permite que um elemento 

único de comunicação apresente links de comunicação isolados e independentes, 

de uma forma a abstrair completamente suas características físicas e detalhes de 

implementação (divisão). O uso de tecnologias “Redundant Array of Independente 

Disks” (RAID) permite que nós de armazenamento sejam reunidos e apresentados 

como um grande e contíguo conjunto de recursos armazenamento. As tecnologias 

de “Controle de Acesso de Volume Lógico” são utilizadas para dividir o recém 

criado grande espaço de armazenamento em múltiplos espaços privados, isolados 

e independentes, mas novamente de modo a abstrair suas características físicas e 

detalhes de implementação.  

As classes de recursos de serviço são as principais beneficiárias da virtualização. 

O uso de técnicas de “Clustering” e “Load-Balancing” [69] permite que uma 

aplicação combine instâncias múltiplas a fim de entregar o nível de rendimento (ou 

o tempo de resposta) exigido por um determinado cliente (combinação). Da 

mesma forma, o uso de tecnologias de “Alta Disponibilidade” (“High Availability”, ou 

HA) e “Replicação” [69] permite que recursos múltiplos de tempo de execução 

sejam agrupados em uma configuração que permita que falhas de elementos 

individuais passem despercebidas, assim atingindo os níveis de disponibilidade 

exigidos por determinado cliente. O uso de “Firewalls” e “Proxies” permite que os 

elementos que realmente rodam aplicações sejam protegidos de tentativas 

externas de violação de segurança, através da ofuscação de sua verdadeira 

identidade ou características de conexão através de um intermediário de proteção 

(emulação). A Figura 8 mostra a aplicação de diferentes modos de virtualização 

para cada tipo de recurso, incluindo uma virtualização em camadas dos recursos 

de tempo de execução de comunicação e armazenamento. 
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Figura 8 – Métodos de Virtualização em DCs.  

2.3.2.2 Computação Autonômica 

Os desafios do gerenciamento e operação dos DCs de “escala de Internet” [53] 

[14] ou UDCs são várias ordens de magnitude mais complexos que os desafios 

enfrentados por um DC “tradicional”. Este fato se dá por três razões. A primeira 

razão é a necessidade de um número absoluto significativamente mais alto de 



 33 

elementos computacionais em um UDC, quando comparado com um DC. Isso é 

necessário não somente porque as economias de escala, críticas à viabilidade 

financeira do UDC, requerem um número absoluto maior de elementos mesmo 

durante a fase de aquisição, mas também porque elas permitem que o UDC 

comporte repentinos aumentos de demanda, assim como realize mudanças 

incrementais em um número relativamente alto de elementos sem perturbações 

que se propaguem por toda a infraestrutura computacional. A segunda razão é a 

necessidade de vários (e complexos) recursos em cada elemento. Entre eles, 

estão a implementação compartilhada/isolada (por meios da virtualização), o 

monitoramento de contabilidade/faturamento e a notificação de status/falha. Ao 

mesmo tempo em que são absolutamente necessários à implementação do UDC, 

tais recursos, tipicamente implementados em software, requerem gerenciamento e 

observação constantes, devido à necessidade de balanceamento, reparos 

automáticos e coleta e análise de dados. A terceira razão é a natureza crítica de 

tempo da reconfiguração do UDC. Uma vez que o cliente exija o aumento da 

utilização de um tipo e classe de recurso, ele espera que isso seja feito a seu favor 

no menor período de tempo possível, já que um atraso na obtenção de um 

aumento na capacidade computacional disponível poderia resultar em perdas 

significativas. É justamente para abordar estes tipos de demandas gerenciais e 

operacionais complexas que um conjunto de modelos, algoritmos e tecnologias 

agrupados sob o nome de “Computação Autonômica” (“Autonomic Computing”, ou 

AC) [70-73] é proposto. A principal idéia de um “sistema autonômico” é fazer com 

que um sistema computacional grande e complexo seja capaz de se "auto-

configurar", "auto-ajustar" e "auto-reparar". A arquitetura clássica de uma 

“infraestrutura computacional autonômica” compreende “gerentes autonômicos” 

múltiplos e independentes, (tipicamente) processos de software que 

implementarão uma malha de controle fechado requerido por esta infraestrutura. A 

malha de controle fechado é composta de quatro estágios: “monitoramento”, 

“análise”, “planejamento” e “execução”. Na fase de monitoramento, os dados 

relacionados ao status (por exemplo, utilização e disponibilidade) de um 

subconjunto dos elementos do UDC são coletados, validados e propriamente 

formatados. Na fase de análise, os dados são transformados em métricas 

normalizadas, e comparados com as metas (ou seja, o SLA) estabelecidas para 
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cada elemento. Na fase de planejamento, os modelos citados na seção 2.2 (e.g. 

custo, desempenho ou confiabilidade) são então executados, alimentados com os 

dados previamente capturados e o conjunto de ações necessárias para alcançar 

as metas especificadas é produzido. Na fase de execução, o conjunto de ações é 

então traduzido em comandos de configuração de baixo nível a serem executados 

em cada elemento sob o controle de um determinado gerente autonômico. O 

resultado da execução dos comandos de configuração pode ser realimentado ao 

gerente, iniciando um novo “ciclo de auto-reconfiguração”. Apesar da descrição 

extremamente breve apresentada aqui, é quase desnecessário dizer que cada 

uma dessas fases representa um enorme desafio em termos de modelagem 

matemática, especificação algorítmica, implementação computacional e 

gerenciamento de dados. A Figura 9 abaixo representa o arranjo geral de uma 

infraestrutura autonômica. 

 

Figura 9 – Esquema de uma arquitetura exemplificadora de “computação autonômica” [73]. 
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CAPÍTULO 3. PROPOSTA DE TAXONOMIA DE DATA CENTER 

3.1 Introdução 

O Capítulo anterior apresentou um conjunto de definições que culminou na 

definição do Data Center (DC) e seus variantes e “superconjuntos”. É a 

identificação dos “superconjuntos” na seção 2.3.1 que sustenta a conclusão que o 

DC é por si só um elemento constitutivo, um elemento básico para a formação de 

infraestruturas computacionais compostas capazes de suprir recursos 

computacionais na escala necessária pelas aplicações previamente discutidas. 

Este conceito de DC como elemento fundamental é um subproduto do esforço 

formal de entendimento ao empregar uma metodologia de descrição “bottom-up”. 

Seguindo o mesmo método científico adotado até o momento, neste capítulo o 

corpo de conhecimento anterior relativo aos DCs é sintetizado e apresentado de 

forma canônica.   

No estudo formal de qualquer campo de conhecimento, a capacidade de 

categorizar seus assuntos de forma significante e padronizada é de suma 

importância. Ao classificar seus elementos, se obtém uma compreensão genuína.  

Inicialmente, permite-se a abstração das características fundamentais destes 

elementos, de forma sintética. Ainda mais importante, permite-se a identificação de 

seus aspectos relevantes e a simplificação de sua apresentação. Estas são as 

principais razões pelas quais as taxonomias [74] assumem um papel proeminente 

em qualquer investigação científica, desde ciências naturais até formais, e 

incluindo até mesmo ciências sociais. Quatro características [75] são consideradas 

na avaliação dos méritos das taxonomias: abrangência, caráter definitivo, 

redutividade e aplicabilidade. A primeira visa medir a abrangência dos elementos 

de um dado campo de estudo. A segunda se refere à qualidade das descrições 

sobre a taxonomia, e sua utilidade para entendimento do assunto. A terceira reflete 

a capacidade da divisão proposta pela taxonomia de agrupar elementos de forma 

que eles compartilhem aspectos comuns. E por último, a quarta característica 

avalia a capacidade de aplicação de tal taxonomia em exemplos dos elementos 

que são encontrados na sua disciplina. 

As taxonomias possuem vários arranjos formais [74], variando em complexidade e 

poder descritivo, desde as formas mais usuais e simples planas, multifacetadas e 
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em anel, até as formas progressivamente complexas e poderosas hierárquicas e 

interligadas em rede. Uma discussão sobre o valor e méritos de cada uma delas 

está alem do escopo deste trabalho, e por enquanto basta dizer que a taxonomia 

proposta será apresentada na forma hierárquica. 

O propósito primário de um Data Center (DC) é agir como provedor de recursos 

computacionais para seus clientes, atendendo suas necessidades. Para tal, tanto o 

DC como o cliente terão de exercer algum julgamento sobre as necessidades e 

ofertas à mão. O DC terá de decidir como ofertar seus recursos ao cliente e como 

organizá-los internamente. O cliente, por sua vez, terá de decidir qual DC melhor 

atende suas necessidades de aplicações. Essas três decisões são fundamentais 

para o processo, e definem as categorias de taxonomia. A primeira categoria, 

designada “Modelos de Oferta”, descreverá como os recursos do DC são expostos 

a um cliente. A segunda categoria é “Modelos de Organização”, descrevendo 

como os recursos do DC são arranjados internamente. Finalmente, a terceira 

categoria, “Modelos de Aplicações”, expressa as exigências do cliente a partir do 

ponto de vista de arquitetura de aplicação. 

3.2 Modelos de Oferta 

O aspecto mais evidente de um DC é o conjunto de classes e tipos de recursos 

(vide seção 2.2) que será exposto a clientes.  Esta decisão que irá, tipicamente, 

nortear a organização interna do DC, tanto quanto suas ofertas a seus clientes. A 

importância desta categoria é tão evidente que seus taxa já estão definidos como 

parte da definição de um DC. O primeiro taxon, “Provedor de Serviços Co-locados” 

(“Co-located Services Provider”, ou CSP), define o DC que oferece (ou seja, 

expõe) recursos basais para um cliente. O segundo taxon, “Provedor de Serviços 

Gerenciados” (“Managed Services Provider”, ou MSP), define um DC que oferece 

recursos de tempo de execução para um cliente. Por último, o terceiro taxon, 

“Provedor de Serviços de Aplicações” (“Application Service Provider”, ou ASP), 

define o DC que oferece recursos de serviço para um cliente. 

Dada a natureza rígida da hierarquia da classificação de recursos anteriormente 

mencionada, é evidente que um cliente terá que prover os recursos ausentes no 

“conjunto de recursos” (vide seção 2.2) necessários para executar uma aplicação. 

Para ilustrar, considere o caso de um DC que opera como um CSP. Após receber 
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uma parcela dos recursos básicos, o cliente deverá prover (e isso inclui desde a 

aquisição até configuração pós-instalação) seus próprios recursos de serviço e de 

tempo de execução. Com esse tipo de passos adicionais em vista, um cliente pode 

decidir o melhor rumo para tornar sua aplicação operacional. 

É importante enfatizar que uma implementação real de um DC comercial pode ter 

(e normalmente o faz) mais que um modelo de oferta. Longe de invalidar esta 

categoria taxonômica, o reconhecimento deste fato permite que se classifique  as 

diferentes opções de ofertas de um único DC sob consideração de maneira 

precisa. É exatamente este tipo de informação que será usada na matriz de 

decisões de um cliente. Por último, é importante apontar que a objetividade da 

descrição de cada taxon parte diretamente do esforço (e espaço) gasto nas 

definições do capítulo anterior. A abordagem “bottom-up” aqui adotada para a 

investigação do problema em questão novamente parece funcionar quase 

naturalmente. A Figura 10 mostra a relação entre o modelo de oferta e os recursos 

expostos pelo DC, com foco em sua localização no grupo de recursos. 

 

Figura 10 – Primeira categoria taxonômica (Modelos de Oferta). 
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3.3 Modelos de Organização 

A estrutura e arquitetura interna do Data Center (DC) possui um relacionamento 

lógico com suas ofertas de serviços. Tal afirmação pode ser facilmente apoiada 

pela verificação da relação próxima entre os tipos de Ambientes Virtuais de 

Aplicações (“Virtual Application Environments”, ou VAEs) e tipos de DCs (vide 

seção 2.3.1). A idéia de dividir os DCs de acordo com a forma como suas 

estruturas internas são arranjadas, e com a maneira com a qual os recursos são 

compartilhados, é essencial para as propostas subseqüentes desta tese. 

Os taxa nesta categoria taxonômica são diretamente extraídos da classificação 

VAE. Na classificação VAE, o aspecto de definição é a habilidade de se ter uma 

classe e tipo de recurso arranjado (e, portanto, apresentado) como um conjunto 

abstrato. Desta forma, não existe conexão direta entre a realização física de um 

recurso e sua instância virtual apresentada para um cliente. Uma vez colocado em 

um conjunto, um elemento de processamento físico pode estar provendo seus 

recursos para um número de clientes, sem que haja qualquer relação formal de 

associação entre eles. É também importante lembrar que, conforme previamente 

discutido, recursos basais são intrinsecamente arranjados em conjuntos, e assim 

não requerem nenhuma provisão especial do DC para fornecê-los.  

O primeiro taxon é chamado “Ambiente de Aplicação Física” (”Physical Application 

Environment“, ou PAE). Ele descreve o DC que não apresenta recursos de serviço 

nem recursos de tempo de execução oferecidos de forma virtualizada. O segundo 

taxon é o “Ambiente de Aplicação Híbrida” (”Hybrid Application Environment”, ou 

HAE). Neste caso, o DC virtualiza seus recursos de tempo de execução, mas não 

o faz com seus recursos de serviço. O terceiro taxon, o “Ambiente de Aplicação 

Contínua” (“Continuous Application Environment”, ou CAE), representa o DC que 

virtualiza toda a sua pilha de recursos. 

Duas considerações importantes devem ser destacadas neste ponto. A primeira 

consideração é a mesma que é aplicada à categoria taxonômica de “Modelos de 

Oferta”. Uma implementação real de um DC geralmente virtualiza classes de 

recursos diferentes para atender clientes de seus diferentes modelos de oferta. 

Abstratamente, pode-se imaginar que “regiões” dentro de um DC real adotam um 

modelo de organização particular, que compõe o DC de forma confederada. Não 

obstante, a classificação ainda é importante, uma vez que permite que um cliente 
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em potencial avalie as arquiteturas internas do DC em sua totalidade. A 

importância de tal análise é assunto da segunda consideração. As classes e tipos 

de recursos estarão indiretamente relacionados à medida de confiabilidade e 

escalabilidade do DC. Mais importante ainda, estarão diretamente relacionados 

com custos e, portanto, com ofertas de preços do DC para o usuário final. É 

através da classificação dos modelos de organização de recursos do DC que um 

método objetivo de análise de tais importantes questões pode ser desenvolvido. A 

Figura 11 mostra, utilizando a mesma idéia do grupo de recursos, qual classe de 

recursos seria virtualizada em cada modelo organizacional. 

 

Figura 11 – Segunda categoria taxonômica (Modelos de Organização). 

3.4 Modelos de Aplicação 

Enquanto as duas categorias taxonômicas anteriores lidam com as características 

que são internas aos DCs, esta última categoria visa descrever diretamente as 

necessidades do cliente. Tais necessidades são de fato resumidas na discussão 

dos tipos de aplicações e organizações, na seção 2.2.1. Esta última categoria terá 

seus taxa selecionados através do aproveitamento da classificação anterior. Com 

esta finalidade, será conduzida uma análise sobre as aplicações comerciais 



 40 

científicas blueshift e redshift (vide seção 2.2.1) em termos de suas necessidades 

de recursos e o impacto de tais necessidades no DC. Elas serão então descritas 

em duas dimensões diferentes: a uniformidade nos elementos da aplicação e a 

taxa de crescimento do consumo dos recursos. Implementação computacional de 

um processo produtivo, uma aplicação é composta por certo número de elementos 

(isto é, elementos de serviço). Estes componentes, tipicamente instâncias 

individuais de aplicações, são interligados em vários diferentes arranjos e 

arquiteturas, operando de forma cooperativa para resolver o problema 

computacional relacionado a um processo produtivo. Uma aplicação científica 

poderá ter seus elementos computacionais arranjados como clusters “Beowulf”, 

clusters de “Processamento Massivo Paralelo” (“Massive Parallel Processing”, ou 

MPP) ou “Constelação” [11]. Uma aplicação comercial redshift, por outro lado, 

poderá ter seus elementos computacionais arranjados em um cluster “Scale-Out” 

[76]. Por último, uma aplicação blueshift poderá ter seus elementos 

computacionais arranjados como um cluster de “Alta Disponibilidade” (“High 

Availability”, ou HA) [69] ou um cluster “Multi-tier” [51]. 

A primeira dimensão de classificação procura capturar o grau de uniformidade nos 

arranjos mencionados anteriormente. A gama da uniformidade varia de grandes 

números de componentes individuais idênticos (por exemplo, cluster “Beowulf” ou 

cluster “Scale-Out”) até pequenos números de componentes individuais distintos 

(por exemplo, cluster “Multi-tier”). A segunda dimensão procura capturar a taxa de 

crescimento do consumo de recursos considerando a incerteza do padrão de 

carga de trabalho. Uma aplicação que é utilizada para servir uma quantidade fixa 

ou pouco variável de usuários (por exemplo, uma aplicação blueshift, ou até 

mesmo uma aplicação científica) pode ter seus componentes dimensionados em 

antemão, tendo as pequenas variações no pico da carga de trabalho supridas sem 

alteração da infraestrutura. Ao servir uma quantidade conhecida de usuários, com 

uma carga de trabalho conhecida, haverá uma baixa taxa de crescimento no 

consumo de recursos. Isto significa que a inclusão de componentes e recursos 

nesta aplicação pode ser planejada e ocorrer dentro de horas, ou até mesmo dias. 

Por outro lado, as aplicações que servem um número arbitrariamente grande de 

usuários (como é o caso de virtualmente todas as aplicações redshift, arranjadas 
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como clusters “Scale-Out”) podem apresentar grandes variações em suas cargas 

de trabalho, resultando em grandes variações do consumo de recursos. 

Com base nessas duas dimensões, três taxa são identificados. O primeiro taxon é 

a “Aplicação Back Office” (“Back Office Application”, ou BOA) [55]. Ele é composto 

de aplicações comerciais blueshift, que servem usuários internos de uma 

determinada organização (por exemplo, funcionários de clientes). Sua 

uniformidade é baixa, dada a necessidade de arranjos complexos de aplicações, 

com vários diferentes elementos (simples, porém altamente especializados), como 

acontece em clusters HA ou “Multi-tier”. Devido ao fato de que eles servem um 

número conhecido de usuários (internos), estes componentes são dimensionados 

antes de serem iniciados, e a variação da carga de trabalho e do consumo de 

recursos é proporcional ao processo de inclusão (por exemplo, contratação) de 

novos usuários. Bons exemplos deste tipo de aplicação são aplicações de 

“Enterprise Resource Planning” (ERP), “Customer Relationship Management" 

(CRM) e “Business Intelligence Data Warehouse” (BIDW). 

O segundo taxon é chamado de “Aplicação de Alto Desempenho” (“High 

Performance Application”, ou HPA). Ele é composto de aplicações científicas que 

são (também) projetadas para servir usuários internos em uma determinada 

organização (por exemplo, equipes de pesquisa em organizações comerciais e 

científicas). Portanto, as mesmas considerações feitas anteriormente com relação 

à variação de carga de trabalho podem ser aplicadas. No dimensionamento da 

uniformidade, porém, este tipo de aplicação é muito singular. Ao invés de serem 

utilizadas para mapear, suportar ou implementar diretamente um processo 

produtivo (comercial) em particular, as HPAs são utilizadas para resolver modelos 

computacionais complexos, sendo a resolução de tais modelos um produto por si 

só. Portanto, a complexidade da utilização está na criação da estrutura (cluster) 

capaz de receber um conjunto de complexos algoritmos computacionais, 

normalmente paralelos, e executá-los em um período de tempo mínimo. Isso se 

faz utilizando um grande número de servidores idênticos que executam 

simultaneamente uma  parcela de um algoritmo a fim de compor uma resposta, 

tornando assim a uniformidade alta. Os clusters “Beowulf” e “MPP” têm como uma 

de suas as características mais evidentes (e desejáveis) exatamente a 

uniformidade de todos os seus nós. São exemplos dessas aplicações os modelos 
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computacionais usados nas áreas de Finanças, Manufatura, Petróleo e Gás, 

Ciências Biológicas e Governo [55]. 

O terceiro taxon é chamado “Aplicação de Infraestrutura Web” (“Web Infrastructure 

Application”, ou WIA). Estas são as aplicações blueshift utilizadas para servir 

usuários externos de uma determinada organização (isto é, “clientes de clientes"). 

Esta classe de aplicação é utilizada de maneira que ela expõe parcialmente os 

processos produtivos da organização a seus clientes. Ela assim o faz, tipicamente, 

através de um esforço constante para tornar a aplicação acessível para qualquer 

um conectado à Internet, tornando o número potencial de usuários muito grande (é 

também, tipicamente, a meta estratégica da organização). Neste cenário, um 

componente de constante crescimento (como na teoria redshift) é potencializado 

por fatores temporários ou sazonais que trazem usuários para a aplicação com 

intensidade ainda maior. O resultado desta situação é um crescimento massivo 

constante que é agravado por um surto breve de crescimento explosivo.  Devido à 

natureza dos processos produtivos expostos e da relação cliente-fornecedor 

estabelecida, tal surto de recursos consumidos deve ser suprido em minutos, 

senão em segundos. Assim como a profundidade da exposição dos processos 

produtivos varia bastante, também varia o grau de uniformidade desta aplicação. 

De fato, não é ponto pacífico que a divisão deste taxon em WIAs “tradicionais” 

(implementadas como um cluster “Scale-Out”) e WIAs “ricas” (implementadas 

como um cluster “Multi-tier Scale-Out”) esteja correta, já que a única característica 

que a distingue de BOAs e HPAs é a variação na carga de trabalho.  Não se trata 

disso aqui, principalmente porque o propósito desta categoria taxonômica é 

integrá-la à taxonomia do DC, onde esta distinção entre diferentes tipos de WIAs 

não é relevante para o estudo de provedores de recursos computacionais.  

Exemplos deste tipo de aplicação podem ser encontrados no Google App Engine 

[29], Amazon Web Services [31] e Microsoft SQL Server Data Services [30]. 

Conforme previamente discutido, a Figura 12 mostra que a única característica 

relevante para as aplicações WIA é justamente a variação de carga de trabalho, 

apesar da uniformidade do componente. 
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Figura 12 – Terceira categoria taxonômica (Modelos de Aplicação). 

3.5 Taxonomia Completa 

A união das três categorias taxonômicas resulta na taxonomia completa proposta. 

O primeiro teste ao qual esta taxonomia tem que ser submetida é com relação a 

seu mérito face às quatro características de avaliação previamente mencionadas. 

Ao seguir o método de investigação científica em sua ordem adequada e canônica, 

a abrangência da taxonomia pode ser demonstrada principalmente devido ao fato 

que o corpo de conhecimento anterior (que pretendia ser explicitamente amplo, 

porém não profundo) era a principal fonte de elementos. O caráter definitivo, 

enquanto evidente pela lógica que motivou a seleção das categorias taxonômicas 

(ou seja, as necessidades dos clientes e organização e ofertas do DC, conforme 

explicadas na seção 3.1) será demonstrado na prática nos próximos capítulos. A 

redutividade pode ser definida, em face às definições fundamentais no Capítulo 2, 

pela ortogonalidade dos aspectos considerados na classe taxonômica. Tal 

ortogonalidade pode ser melhor observada na Figura 13, onde uma representação 

visual do “Espaço do Data Center” é exibido. Por último, a aplicabilidade também é 

verificável pela origem da informação que define cada táxon e pela enunciação de 
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exemplos de implementação na vida real para cada um dos últimos.  Espera-se 

que, através de graduações adequadas sobre as quatro principais características 

de uma taxonomia, esta possa ser uma contribuição original efetiva (primeira), 

sendo utilizada como uma ferramenta para o estudo de outros aspectos dos DCs, 

além daqueles estudados nos capítulos subseqüentes.  

A visualização do “Espaço do Data Center” (Figura 13), conforme citada acima, é 

uma importante ferramenta para o suporte da rodada final de conclusões. 

 

Figura 13 – “Espaço do Data Center” resultante da taxonomia. 

A primeira conclusão é a ortogonalidade das categorias taxonômicas selecionadas. 

Enquanto um DC situado na linha que passa pelo ponto definido pelo Ambiente 

Físico de Aplicações (”Physical Application Environment”, ou PAE) e pelo 

“Provedor de Serviços de Aplicações” (“Application Services Provider”, ou ASP) 

não é de maneira alguma impossível, sua realização prática é pouco provável, 

principalmente devido às obstrutivas economias de escala ao fazê-lo, pelo menos 

com a tecnologia atual. O DC neste caso teria que dedicar elementos 

computacionais físicos para cada cliente, com virtualmente nenhum 

compartilhamento entre estes. Ao mesmo tempo em que, atualmente, o custo de 
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tal abordagem claramente ultrapassa os ganhos na simplificação gerencial, 

qualquer desenvolvimento adicional que mude estas equações não irá tornar a 

taxonomia obsoleta. Esta percepção apóia a segunda conclusão, que outro valor 

desta taxonomia, um resultado da escolha criteriosa de suas características, é a 

independência de uma tecnologia ou junção em particular. Por último, a existência 

de “planos” na taxonomia permite que um arquiteto enfoque as opções existentes 

para a solução de seus problemas específicos (por exemplo, arquitetos de WIA) ao 

mesmo tempo em que se mantenham ciosos da aplicabilidade e generalidade de 

suas soluções particulares. 

3.6 Demonstração 

A taxonomia completa apresentada na seção 3.5 foi acompanhada por argumentos 

relacionados à sua abrangência, caráter definitivo, redutividade e, mais importante, 

sua aplicabilidade.  Apesar da força evidente deste tipo de raciocínio lógico, o 

método científico requer acompanhamento de alguma forma de evidência empírica 

de suas características. Dado o fato que uma taxonomia é uma entidade abstrata, 

criada com o propósito de categorizar tópicos de estudo de forma padronizada e 

significativa, a evidência empírica esperada toma a forma da demonstração da 

aplicação desta taxonomia para classificar infraestruturas computacionais do 

mundo real. Os principais critérios para os exemplos escolhidos aqui foram sua 

base de usuários (isto é, infraestruturas computacionais com uma base mundial de 

usuários foram mais relevantes para esta tarefa), sua disponibilidade de 

informações com relação ao seu modelo de organização (interno) e sua 

disponibilidade de informações com relação à sua base de usuários. Cada 

infraestrutura computacional citada nesta demonstração é apresentada junto com 

sua classificação e com uma descrição muito breve (somente uma linha), conforme 

exibido na Tabela 1.  

# Infraestrutura 
computacional Descrição curta Modelo de 

Oferta 
Modelo de 

Organização 
Modelo de 
Aplicação 

1 Elastic Compute 
Cloud 

Provedor de máquinas virtuais baseado em Xen – 
Amazon. MSP HAE WIA 

2 Telecity Provedor (genérico) de recursos computacionais. MSP PAE WIA/BOA 

3 CloudFS Provedor de recursos de armazenamento. MSP CAE WIA 

4 Equinix Provedor (genérico) de recursos computacionais. CSP PAE WIA/BOA 

5 Zoho Provedor de suíte online para office automation. ASP PAE BOA 
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6 Level 3 Provedor (genérico) de recursos computacionais. CSP/MSP PAE WIA/BOA 

7 App Engine Plataforma Google para construção de web engines. ASP CAE WIA 

8 1&1 Provedor (genérico) de recursos computacionais. CSP/MSP PAE/HAE WIA/BOA 

9 Simple Storage 
Service Provedor de recursos de armazenamento Amazon. ASP CAE WIA/BOA 

10 SQL Data 
Services 

Provedor Microsoft de recursos de serviço 
(database). ASP CAE WIA/BOA 

11 Teraco Provedor (genérico) de recursos computacionais. CSP PAE WIA/BOA 

12 TIVIT Provedor (genérico) de recursos computacionais. CSP/MSP PAE WIA/BOA 

13 CloudTest Provedor de recursos de serviço (geração de 
carga). ASP CAE WIA 

Tabela 1 – Classificação Taxonômica de Infraestruturas Computacionais do Mundo Real. 

Várias considerações são fundamentais para o entendimento adequado deste 

resultado da aplicação da taxonomia. O primeiro é a designação de “Provedor de 

recursos computacionais (genéricos)” para todas as infraestruturas que são em 

outros contextos designadas “Data Centers tradicionais”, onde a única classe de 

recursos agrupados em conjuntos é a classe basal (vide seção 2.3.1). O segundo 

aspecto é a classificação dupla (por exemplo, CSP/MSP) de algumas 

infraestruturas computacionais com relação a uma ou mais classes taxonômicas. É 

o resultado de uma lista mais extensa de ofertas por algumas das infraestruturas 

computacionais, precisamente como citadas na seção 3.2. O terceiro e talvez mais 

importante aspecto é a origem da informação utilizada para classificar cada 

infraestrutura computacional. Foi o resultado de uma pesquisa sobre as 

informações públicas disponíveis sobre cada estrutura, seja através de 

documentos institucionais (quando disponíveis) ou através de páginas da web. 

Isso significa que qualquer uma dessas informações pode estar desatualizada, ser 

mal interpretada ou estar pura e simplesmente errada. Ainda assim, tais erros não 

invalidam a utilização da taxonomia, mas simplesmente apontam para a 

necessidade de mudar a classificação de qualquer infraestrutura computacional 

cuja informação seja comprovadamente incorreta. Devido a este relativamente 

baixo nível de confiabilidade da informação, nenhuma análise mais profunda é 

realizada aqui. A demonstração da taxonomia é caracterizada na Figura 14, 

diretamente sobre o “Espaço do Data Center” (Figura 13). 
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Figura 14 – Demonstração da taxonomia. 
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CAPÍTULO 4. A ARQUITETURA DE REFERÊNCIA DO 
“ENSEMBLE” DE RECURSOS COMPUTACIONAIS 

4.1 Introdução 

Todos os esforços anteriores de investigação e de definição preparam o palco para 

a apresentação do paradigma do “Ensemble” de Recursos Computacionais 

(“Computing Resource Ensemble”, ou CRE). O “quê” foi devidamente definido 

numa linguagem comum descritiva, juntamente com a infraestrutura computacional 

e seus recursos computacionais. O “quem” foi definido de igual forma, com o Data 

Center (DC) assumindo o papel de produtor e seus clientes (organizações) de 

consumidores. O “porquê” também foi definido com o exame das forças motrizes 

(classes de aplicações) por trás das necessidades computacionais das 

organizações (clientes). Finalmente, o “como” é definido por três partes disjuntas, 

mas igualmente importantes. Primeiramente há a descrição ontológica das 

características fundamentais do DC, apresentadas como taxonomia no Capítulo 3. 

Em segundo lugar, há a descrição formal do CRE, realizada neste Capítulo 4. Em 

terceiro lugar, há a apresentação formal da engine de operação e provisionamento 

do CRE, realizada no Capítulo 5.  

A definição formal da infraestrutura do CRE é feita em cinco passos. 

Primeiramente, é justificada a motivação para o estabelecimento de um CRE, 

usando as características fundamentais dos DCs e outras organizações que 

objetiva servir como base lógica inicial. No segundo passo, uma descrição 

completa do modelo conceitual para o CRE é apresentada. No terceiro passo, o 

modelo conceitual é posteriormente empregado para descrever a arquitetura do 

CRE. No quarto passo, um esquema de nomenclatura de elementos para o CRE é 

apresentado. E por último, um esquema de especificação de elementos é 

apresentado. Todos os elementos anteriores são depois agregados sob a 

nomenclatura “arquitetura de referência do CRE”, uma descrição formal que 

oferece um guia para a implantação desta infraestrutura. A arquitetura de 

referência é então submetida a uma análise rudimentar, porém efetiva, de 

magnitude. 
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4.2 Base Lógica 

Quais ações um Data Center (DC) deve tomar a fim de tornar seus recursos 

computacionais disponíveis para os clientes? Quais são os requisitos mínimos 

para tornar um elemento computacional um servidor de recursos? Como os 

clientes acessam os recursos? É para responder, de forma satisfatória, a estas 

questões operacionais que um novo paradigma que muda a forma em que o DC é 

visto e gerenciado é proposto. 

Na Tecnologia da Informação (TI), o termo “provisionamento” [12] é utilizado na 

definição das ações necessárias para preparar uma infraestrutura computacional 

para uso efetivo. O termo “operações de sistemas” (“system operations”, ou 

sysops) se refere ao conjunto de ações necessárias para manter a infraestrutura 

computacional efetivamente usável. Analogias de valor para estes dois termos 

podem ser traçados dos termos militares “mobilização” e “logística” [77]. Enquanto 

que o primeiro compreende � o preparo de forças militares para o encaminhamento 

ao campo de batalha, o segundo lida com a manutenção dessas forças em campo. 

No mesmo sentido em que a mobilização/logística são instrumentais para o 

suporte de uma estratégia (e mesmo tática) militar adequada, o provisionamento e 

sysops são instrumentais para o suporte a um DC – como parte de um “Ensemble” 

de Recursos Computacionais (“Computing Resource Ensemble”, ou CRE) – e as 

“estratégias” associadas (ou seja, modelos de desempenho, segurança, 

confiabilidade e custo aí aplicados). 

Conforme já bem estabelecido (seções 1.2, 1.4 e 2.2.1) o crescimento no número 

absoluto de componentes em um DC, fomentado pelas necessidades das 

aplicações mais exigentes, é fato. Neste cenário, tanto o DC quanto seus clientes 

(organizações) se deparam com desafios. Um dos � principais desafios para 

qualquer organização é a aquisição de novos recursos para atender necessidades 

crescentes de capacidade, confiabilidade e flexibilidade de suas aplicações. Para 

DCs o principal desafio enfrentado é a constante � adição de novos elementos 

computacionais (para prover recursos computacionais) enquanto mantêm suas 

infraestruturas altamente compartilhadas e ao mesmo tempo confiáveis. Uma 

solução que funcione no melhor dos interesses de ambas as partes precisa ser 

buscada. 
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4.2.1 Consumidores 

Do ponto de vista da organização, há a necessidade de recursos computacionais. 

Mas como as aplicações os utilizam? Uma análise empírica das arquiteturas das 

aplicações de uso corrente se faz necessária. Um dos aspectos mais conspícuos 

da “vitória da abordagem Scale-out” é a “comoditização” [9] [78] dos elementos 

computacionais que formam as infraestruturas computacionais. O modelo de 

“Aplicação de Alto Desempenho” (“High Performance Application”, ou HPA), em 

seu sentido moderno, praticamente nasceu da idéia de grandes números de 

elementos simples e indistinguíveis de processamento trabalhando em paralelo 

para executar uma tarefa específica. Uma análise breve da lista das mais 

poderosas infraestruturas computacionais de HPA em operação no mundo revela, 

além de qualquer argumento, que esta é a forma mais proeminente de arquitetura 

computacional. O modelo de “Aplicativo de Infraestrutura Web” (“Web 

Infrastructure Application”, ou WIA) também nasceu da idéia de elementos 

processadores múltiplos de natureza simples e indistintos trabalhando em paralelo 

para executar uma tarefa específica. Novamente, uma breve análise da arquitetura 

das mais poderosas infraestruturas computacionais de WIA no mundo (Google, 

Amazon, Yahoo, Microsoft) também revela indiscutivelmente que a idéia 

supracitada é a única forma possível de se executar tais aplicações com os níveis 

de consumo de recursos e de escala exigidos por seus usuários. Mas, e quanto ao 

modelo de “Aplicativo de Back Office” (“Back Office Application”, ou BOA)? Os 

BOAs nasceram de grandes infraestruturas computacionais com servidor único e 

monolítico. Apesar deste fato, praticamente todas as encarnações modernas de 

BOAs (SAP ERP, Siebel CRM, InfoSphere) têm pelo menos uma versão que é 

executada em múltiplos elementos computacionais simples e indistintos que 

trabalham em paralelo para executar suas tarefas. Por que isso ocorre? 

Principalmente devido ao fato de diversas organizações, após um longo e contínuo 

movimento de terceirização na indústria de Tecnologia da Informação [61], 

estarem se tornando “Starprises” [29]. “Starprises” são organizações que oferecem 

recursos de serviço sob o modelo “Software como um Serviço” (“Software as a 

Service”, ou Saas). Neste cenário, é o agrupamento de múltiplos “Aplicativos de 

Back Office” (“Back Office Application”, ou BOAs) de diferentes clientes que resulta 

em um nível de necessidades de recursos equivalente àquele de um “Aplicativo de 
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Infraestrutura Web” (“Web Infrastructure Application”, ou WIA). A principal 

característica da infraestrutura computacional que suporta ambos é que são 

formados por “elementos computacionais indistinguíveis”. Enquanto “Aplicações de 

Alto Desempenho” (“High Performance Applications”, ou HPA) tinham que utilizar 

tal infraestrutura computacional para garantir baixos investimentos, os WIAs 

precisavam fazê-lo devido a limitações tecnológicas da capacidade de elementos 

computacionais individuais e, por fim, os BOAs também aderiram à prática para 

viabilizar seu modelo de negócio. Independentemente da motivação, todos eles, 

indiscutivelmente, faziam isso. Esta lógica oferece subsídios importantes para a 

seleção de um modelo correto de Data Center (DC) do “Espaço de Data Center” 

(vide seção 3.5).  

Duas considerações podem ser traçadas dos fatos expostos anteriormente. A 

primeira é com relação aos WIAs, principalmente em cenários onde eles são 

formados pelo “agrupamento de BOAs”. Conforme a taxonomia define, nesta 

configuração, um WIA irá combinar alta variação de carga de trabalho com baixa 

uniformidade de componentes (devido à combinação de múltiplos BOAs). A 

conclusão lógica desse fato é que um DC capaz de fornecer recursos para os 

WIAs (neste sentido mais amplo) efetivamente representará um limite superior da 

capacidade de fornecimento de recursos computacionais. Portanto, a taxonomia 

pode ser utilizada para localizar este DC no “plano” definido pelo WIA no “Espaço 

do Data Center” (veja a Figura 13).  

A segunda consideração, relacionada proximamente à primeira, é a necessidade 

de customização e eventual complexidade (tipicamente) encontrada na 

implantação de diversas instâncias particulares de BOAs. Tal fato é um bom 

indicador de que uma organização que busque recursos computacionais para a 

execução deste tipo de aplicação (BOAs ou WIAs formados a partir de diversos 

BOAs) irá requerer recursos de tempo de execução (veja a seção 2.2) para fazê-lo. 

O provisionamento de recursos de tempo de execução representa um bom 

compromisso entre a falta de flexibilidade encontrada quando se empregam 

recursos de serviço diretamente (pois muitos BOAs empregam sua própria “pilha 

de recursos", definida na seção 2.2) e as despesas gerais resultantes devido às 

atividades de provisionamento e sysops quando recursos basais são diretamente 

empregados (para uma breve recapitulação visual, veja a Figura 1). Ao se usar, ao 
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invés disso, os recursos de tempo de execução diretamente, uma organização terá 

flexibilidade suficiente para implantar sua “Aplicação de Infraestrutura Web” (“Web 

Infrastructure Application”, ou WIA) com as customizações necessárias (por 

exemplo, múltiplas “Aplicações de Back Office” diferentes de diferentes 

organizações), enquanto entregando ao Data Center (DC) as operações de 

provisionamento e sysops. A conclusão lógica desse fato é que um DC capaz de 

fornecer recursos de tempo de execução efetivamente representará um limite 

superior da flexibilidade de fornecimento de recursos computacionais. Portanto, a 

taxonomia pode ser utilizada para localizar este DC no “plano” definido pelo 

modelo ofertado pelo Provedor de Serviços Gerenciados (“Managed Services 

Provider”, ou MSP) no “Espaço do Data Center”. 

A interseção entre o “plano MSP” e o “plano WIA” resulta em uma linha de onde a 

terceira coordenada taxonômica pode ser extraída. 

4.2.2 Produtores 

Do ponto de vista do DC, existe a necessidade constante de elementos 

computacionais. Mas como os elementos computacionais podem se tornar 

recursos computacionais? Os elementos computacionais são meros equipamentos 

adquiridos de fornecedores de Tecnologia da Informação (TI) e adicionados às 

instalações do DC. Neste ponto, é através do processo de provisionamento que 

estes equipamentos são devidamente configurados a fim de se tornarem 

elementos computacionais, capazes de servir como recursos computacionais.  

O provisionamento pode então ser dividido em duas fases distintas, ambas 

consistindo de diversos passos. A fase de provisionamento do servidor de recursos 

começa com um passo executado manualmente, quando os equipamentos são 

devidamente acomodados nas instalações do DC iniciando, portanto, o consumo 

de recursos basais. Considerando que cada equipamento precisa ser fisicamente 

colocado dentro num local específico e devidamente cabeado para ser conectado 

à malha de energia elétrica e/ou à rede de comunicação, este passo é visto como 

o mais custoso em termos de recursos humanos e o menos susceptível à 

automação. É neste passo, por exemplo, que os equipamentos são conectados às 

malhas de comunicação (veja a Figura 4, na seção 2.3.1). Um equipamento já 

colocado nas instalações do DC, se não for um servidor de recursos basais (por 
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exemplo, não um Rack/Armário ou um equipamento de ar-condicionado) pode ser 

então devidamente configurado para se tornar um servidor de recursos de tempo 

de execução. Esta segunda fase tipicamente inclui a instalação de um Sistema 

Operacional, bem como a configuração da infraestrutura de recursos de tempo de 

execução. Uma vez finalizada esta fase, o equipamento então se torna totalmente 

integrado à infraestrutura computacional do DC, como um elemento computacional 

que opera num papel de servidor de recursos de tempo de execução. Então, os 

servidores expõem seus recursos (por exemplo, por meio de virtualização), e estes 

são incorporados ao pool de recursos de tempo de execução existente (ex: 

conjuntos de processamento, armazenamento, e comunicação, conforme 

mostrado na Figura 8).  

Neste momento, as atividades de provisionamento de recursos podem ser 

iniciadas. É através da obtenção de recursos de tempo de execução dos conjuntos 

de recursos do Data Center (DC) que as organizações com o intuito de executar as 

aplicações que interagem com o DC. Conforme previamente discutido, a “camada 

de recursos” otimizada na “pilha de recursos” (veja a seção 2.2) para a execução 

da classe relevante de aplicações – Aplicação de Infraestrutura Web (“Web 

Infrastructure Application”, ou WIA) – é a “camada” de tempo de execução, 

principalmente devido à necessidade de extensa customização e flexibilidade em 

diversas sub-classes importantes da WIA. Portanto, disponibilizar tecnologias 

neste cenário permite que organizações obtenham recursos de tempo de 

execução a partir do DC de forma virtualmente indistinguível da forma em que 

obtêm recursos de um único servidor de recursos de tempo de execução 

monolítico (por exemplo, um servidor de processamento geral de Mainframe). As 

organizações têm total liberdade de escolha quanto a quais aplicações eles 

operam em um único servidor de recursos monolítico. Esta mesma liberdade de 

escolha precisa estar presente no DC. O fato de que têm os mesmos objetivos 

impele a escolha inequívoca da terceira coordenada taxonômica do “Espaço de 

Data Center” (novamente, veja a Figura 13). Caso os clientes não objetivassem o 

acesso flexível aos recursos de tempo de execução, mas quisessem na verdade 

acessar diretamente a funcionalidade oferecida por recursos de serviço, um novo 

passo no provisionamento de recursos se faria necessário. Neste passo, as 

aplicações precisariam ser instaladas e configuradas nos servidores de recursos 
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de tempo de execução, transformando-os em servidores de recursos de serviço. 

Além disso, novos métodos de controle de acesso e de compartilhamento, 

tipicamente específicos por aplicação, precisariam ser elaborados e instaurados, 

antes que os servidores de recursos de serviço possam oferecer recursos de 

serviço. Claramente, a “camada de recursos” mais adequada não estaria 

localizada no nível de serviço, já que inclui passos adicionais de provisionamento 

do DC devido à perda de flexibilidade para seus clientes. 

É precisamente pelo motivo acima que a terceira coordenada taxonômica é o 

Ambiente Híbrido de Aplicações (“Hybrid Application Environment”, ou HAE). Um 

DC internamente organizado como um HAE fornece seus recursos de tempo de 

execução através de extensiva virtualização. Tal fato tem dois efeitos diretos e 

muito positivos. O primeiro efeito é a garantia de seja tomado o número mínimo de 

passos de provisionamento para a disponibilização da classe mais relevante de 

recursos (de tempo de execução) para a classe mais relevante de aplicação 

(WIAs). O segundo efeito é a redução no número de novos equipamentos 

(servidores de recursos de tempo de execução) que precisam passar pelo primeiro 

passo (configuração manual e depois automática) do processo de provisionamento 

do servidor de recursos. Considerando que um único servidor de recursos de 

tempo de execução pode ser compartilhado entre um número maior de clientes 

(por exemplo, não há a necessidade específica de se dedicar um servidor de 

recursos de tempo de execução a um cliente específico) a freqüência de 

ocorrência do primeiro passo, que é caro em termos de recursos humanos e 

menos provável de ser automatizado, é fortemente reduzida. Este último efeito é 

também acompanhado pela redução no consumo de recursos basais associados à 

adição de novos equipamentos, pois o compartilhamento naturalmente ajuda a 

reduzir os números absolutos. 

4.2.3 Conclusão 

A argumentação anterior confirma (pelo menos parcialmente) o paradigma 

defendido na tese, em muitos sentidos. Se o número de elementos 

computacionais, conforme anteriormente demonstrado, cresce minuto a minuto, e 

se não houver a necessidade de amarração individual de uma aplicação, 

componente ou característica a um nó individual, então temos um cenário para a 
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construção de um “Ensemble” de Recursos Computacionais (“Computing 

Resource Ensemble”, ou CRE). Neste cenário, identificados previamente como 

blocos construtivos fundamentais para diferentes (super) infraestruturas 

computacionais os Data Centers (DCs), temos que um CRE é formado ao se juntar 

múltiplos DCs, cujos elementos computacionais estão sujeitos ao provisionamento 

e à operação de sistemas (prosysops) através de uma estrutura comum. 

A característica fundamental de um sistema caracterizado como um “ensemble” 

[18] [34], no sentido que tal palavra é usada em termodinâmica e mecânica 

estatística [25], é a existência de diversos elementos que sejam grandes o 

bastante para tornar suas características estatísticas medianas prevalecerem 

sobre as características individuais de seus componentes. As características das 

áreas triangulares infinitésimas que formam uma antena, as moléculas de um gás 

ou os átomos em uma molécula são exemplos de situações onde as 

características estatísticas medianas prevalecem sobre as características de seus 

elementos constituintes. O significado disso é quase que naturalmente 

transplantado para os modelos de aplicação discutidos anteriormente. As 

características das aplicações (confiabilidade/disponibilidade, desempenho e 

segurança) derivam diretamente das (ou são limitadas pelas) características do 

CRE como um todo, e não de cada um de seus elementos computacionais. Na 

verdade, é possível emprestar conceitos de outras áreas científicas para justificar 

isso. No mesmo sentido Darwiniano de que a adaptabilidade das espécies é muito 

mais relevante do que a adaptabilidade do espécime, a adaptabilidade de uma 

aplicação que depende de um CRE é muito mais provável do que um que dependa 

de um único elemento computacional. 

4.3 Descrição 

É devido à metodologia “bottom-up” empregada até aqui que a escolha de um 

modelo apropriado de DC para funcionar como o bloco construtivo fundamental 

para o CRE pode ser expressa de forma tão concisa. O DC selecionado é um 

Provedor de Serviços Gerenciados (“Managed Services Provider”, ou MSP), 

organizado internamente como um Ambiente Híbrido de Aplicações (“Hybrid 

Application Environment”, ou HAE) fornecendo recursos aos Aplicativos de 

Infraestrutura Web (“Web Infrastructure Application”, ou WIA). O fato de tal DC ser 
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um HAE significa que pode oferecer seus recursos de tempo de execução 

(considerando que tenha um modelo de serviço MSP) para organizações com 

níveis de consumo que podem assumir virtualmente qualquer valor em um espaço 

contínuo. Esta característica, quando acoplada à alta variação de carga de 

trabalho no modelo WIA, faz com que o relacionamento cliente-DC seja muito 

similar ao relacionamento que uma organização tem com uma indústria de 

serviços públicos [62]. Longe de ser indesejável, tal relacionamento funciona 

também para buscar os melhores interesses de ambas as partes (DC e cliente). 

Na verdade, inspirado em um dos melhores compêndios sobre as forças motrizes 

fundamentais rumo a este cenário [21], o DC {HAE, MSP, WIA} será, portanto, 

denominado a Usina de Recursos Computacionais (“Computing Resource Plant”, 

ou CRP) [66], para enfatizar a similaridade deste arranjo com a indústria de 

utilidades.  

É perfeitamente plausível imaginar que um único CRP pode armazenar, dentro de 

um único local geográfico (instalação) tantos servidores de recursos que deva ser 

tratado como um CRE. Contudo, diversos fatores, incluindo o alcance global das 

organizações, a necessidade de proteção contra desastres naturais e mesmo até 

as capacidades particulares de comunicação para/de uma determinada região 

geográfica resultam em uma configuração onde diversos CRPs precisam ser 

utilizados por uma única organização.  

O “Ensemble” de Recursos Computacionais (“Computing Resource Ensemble”, ou 

CRE) pode então ser definido como uma estrutura global de CRPs 

geograficamente dispersos. Recursos de tempo de execução, em sua forma 

virtualizada, são antecipados como sendo obtidos de clientes (organizações) de 

quaisquer dos CRPs que constituem o CRE. Na verdade, a virtualização é central 

para permitir que clientes não apenas selecionem a oferta mais apropriada de 

recurso de tempo de execução de um CRP específico, mas também movam suas 

aplicações para utilizar tais recursos em um CRP diferente. 

Em muitos sentidos, o conceito por trás do CRE não é diferente daquele que foi 

aplicado aos “mercados de commodities”, para emprestar um termo da economia. 

No cenário de CRE, as “commodities” são os recursos de tempo de execução. 

Como qualquer outro tipo de “commodity”, os recursos de tempo de execução 

permitem que seus produtores (ou seja, CRPs individuais) concentrem seus 
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esforços na eficiência de custos (através de economias de escala) e de transporte 

(através de enlaces de comunicação adequados para/de suas instalações). Isto é 

verdade, principalmente quando considerando o fato de que eles podem ter a 

qualidade de suas commodities prontamente avaliada através de métricas 

objetivas como Contratos de Níveis de Serviços (SLAs, veja a seção 2.3). Os SLAs 

podem ser vistos como os “contratos” entre o consumidor (um cliente de DC, uma 

organização) da “commodity” (recursos de tempo de execução) e o produtor (um 

CRP) da “commodity”.  

Conforme ilustrado na Figura 15, a idéia do CRE em escala global, enquanto que 

aparentemente demasiadamente ambiciosa a relance, é exatamente o que o torna 

tão atrativo e viável. É apenas por meio de um projeto bem-concebido e uma 

implantação cuidada que este conceito pode se concretizar.   

 

Figura 15 – O CRE como uma aglomeração de CRP em escala mundial. 

4.4 Modelo Conceitual 

A criação de um modelo conceitual para o “Ensemble” de Recursos 

Computacionais (“Computing Resource Ensemble”, ou CRE) é um dos pilares da 



 58 

implantação e conseqüente validação do paradigma proposto nesta tese. De forma 

geral, Um CRE pode ser descrito como sendo uma coletânea de conjuntos de 

recursos de tempo de execução, de onde os clientes (os usuários do CRE) podem 

extrair quantidades (ou seja, uma fração da capacidade total de um conjunto) de 

recursos para seu uso. Isso gera uma tensão devido a duas necessidades 

conflitantes. Por um lado, os usuários do CRE precisam ser capazes de alocar 

recursos de tempo de execução ao especificar seu tipo e quantidade, 

independentemente dos detalhes de sua implantação. Por outro lado, a Usina de 

Recursos Computacionais (“Computing Resource Plant”, ou CRP) precisa operar 

sobre os elementos computacionais que formam os conjuntos de recursos de 

tempo de execução. É apenas através da identificação, descrição e classificação 

apropriada de tais elementos que a solução para este enigma pode ser 

encontrada. Desta solução, uma definição mais precisa (e, portanto, implantável) 

para o CRE pode ser obtida.  

O modelo conceitual para o CRE é composto de descrições com níveis crescentes 

de detalhes, resultando em um modelo conceitual específico. Tal modelo 

conceitual específico pode ser alcançado através da combinação de uma 

hierarquia de elementos genéricos juntamente com o enunciado de Regras de 

Arranjo, Regras de Recursos, Regras Operacionais e Regras de Dependência. 

4.4.1 Hierarquia Genérica 

Da mesma forma que um CRE é formado por um arranjo hierárquico de Usinas de 

Recursos Computacionais (“Computing Resource Plants”, ou CRPs) 

geograficamente dispersos, seus elementos internos são também dispostos em 

uma hierarquia estrita. Tal hierarquia pode ser discernida mesmo fora dos CRPs, 

onde circunscrições geográficas específicas, com fatores em comum tais como 

fronteiras nacionais/estaduais e disponibilidade em comum para recursos basais 

(por exemplo, energia elétrica) os agrupam. Uma vez dentro dos CRPs, a 

hierarquia é perceptível na subdivisão dos seus recursos basais de espaço físico 

total, ou seja, com Racks (veja a seção 2.3.2.1). Uma subdivisão específica do 

espaço físico pode então ser subdividida ainda mais, ou adequada aos 

equipamentos que irão fornecer os recursos de tempo de execução. Ademais, 

mesmo estes equipamentos podem também ser subdivididos por meio de 
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virtualização (veja a Figura 8). Os Níveis Hierárquicos (“Hierarchical Levels”, ou 

HLs) são apresentados na Tabela 2, de cima para baixo. 

Nível 
Hierárquico 
(Hierarchical 

Level, ou 
HL) 

Nome Descrição 

1 
Região Geográfica 

(”Geographical Region“, ou 
GR) 

Circunscrição comum para múltiplos CRPs 
(por exemplo, América do Norte). 

2 
Localização Geográfica 

(”Geographical Location”, 
ou GL) 

Instalação (por exemplo, um prédio) que sedia 
um CRP. 

3 Localização Física 
(“Physical Location”, ou PL) 

Delimitação de um espaço físico (por 
exemplo, um Vault ou um Rack). 

4 
Embalagem Física 

(“Physical Packaging”, ou 
PP) 

Equipamento que implanta um servidor de 
recursos (por exemplo, um servidor de 
processamento ou um servidor de 
armazenamento). 

5 
Componente Físico 

(“Physical Component”, ou 
PC) 

Implantação física real de um recurso (por 
exemplo, CPUs em um servidor de 
processamento ou HDDs em um servidor de 
armazenamento). 

6 Compartilhamento Virtual 
(“Virtual Share”, ou VS) 

Reserva de uma fração da capacidade total de 
um dado Componente Físico (PC) que é 
apresentado como um elemento do recurso de 
tempo de execução. 

Tabela 2 – Níveis Hierárquicos de CRE. 

A Figura 16 mostra o arranjo hierárquico genérico para o modelo de elementos, 

incluindo a potencial recorrência múltipla ao nível da Localização Física (“Physical 

Location”, ou PL). 
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Figura 16 – Hierarquia Genérica do Modelo de Elementos. 

A hierarquia genérica tem diversos graus de liberdade, não apresentando assim 

nenhuma restrição artificial em seu arranjo. Esta é uma característica muito 

desejável, pois permite o uso deste modelo de hierarquia como base para diversos 

modelos conceituais diferentes para o CRE. Ainda que universalmente aplicável 

como um modelo de elemento genérico de CRE (ou seja, baseado em uma 

hierarquia genérica), somente um modelo de elemento específico de CRE pode 

ser sujeito a implantação e validação. Para atingir este objetivo, a hierarquia do 

modelo do elemento genérico passa por um processo de estágios sucessivos de 

especificações nas seções seguintes. É através de uma série de decisões de 

projeto que tais especificações são elaboradas, e um modelo específico e viável 

(ou seja, implantável) de CRE é derivado. 
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4.4.2 Regras de Arranjo 

A primeira decisão de projeto tomada se refere ao arranjo interno da hierarquia de 

modelo de elemento genérico de CRE. O arranjo interno define a subdivisão, 

contenção e colocação para todos os elementos no CRE. Ao decidir a subdivisão 

do espaço físico da Usina de Recursos Computacionais (“Computing Resource 

Plant”, ou CRP), a multiplicidade da recorrência da Localização Física (“Physical 

Location”, ou PL), conforme apresentado na Figura 16 (veja a seção 4.4.1), pode 

ser limitada a um número específico. Isso leva à subdivisão no Nível Hierárquico 3 

(“Hierachical Level 3”, ou HL 3 na Tabela 2) em um número finito de subníveis. 

Com a definição das subdivisões, a contenção das Embalagens Físicas (“Physical 

Packages”, ou PPs), Componentes Físicos (PCs) e Compartilhamentos Virtuais 

(“Virtual Shares”, ou VSs) dentro dos PLs, e até mesmo a contenção de PLs de 

nível inferior dentro dos PLs de nível superior, pode ser especificada. Finalmente, 

restrições específicas quanto às regras de contenção de todos os elementos do 

CRE podem ser detalhadas. As regras definidas na Tabela 3, apesar de serem 

fortemente baseadas nas práticas operacionais usuais em CRPs, representam um 

conjunto de restrições artificiais cuja aplicabilidade pode sempre ser argumentada 

e melhorada, e modificada caso haja necessidade. 

Regra de 
Arranjo 

(Arrangement 
Rule, ou AR) 

Descrição Exemplo/Explicação 

1 

Locais Físicos (“Physical Locations”, ou 
PLs) na Usina de Recursos 
Computacionais (“Computing Resource 
Plant”, ou CRP) têm três sub-níveis 
específicos, hierarquicamente definidos: 
“Vaults”, “Racks” e “Chassis”. 

A multiplicidade da recorrência de 
PLs está limitada a 3: Vaults (L3A), 
Racks (L3B) e Chassis (L3C). 

2 
Todos os Locais Físicos (“Physical 
Locations”, ou PLs) podem conter outros 
PLs hierarquicamente inferiores. 

Cada Vault pode conter até “R” 
Racks e cada Rack pode conter até 
“C” Chassis. 

3 

Cada Local Físico (“Physical Locations”, 
ou PLs) pode ser livremente movido 
entre PLs hierarquicamente superiores, 
Locais Geográficos (“Geographical 
Locations”, ou GLs) ou até Regiões 
Geográficas (“Geographical Regions, ou 
GRs).  

Um Rack pode ser movido de um 
Vault para outro Vault dentro da 
Usina de Recursos Computacionais 
(“Computing Resource Plant”, ou 
CRP) ou a um Vault em um CRP 
diferente (ou seja, um GL diferente). 
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4 

Uma Embalagem Física (“Physical 
Packaging”, ou PP) pode estar contida 
em uma Localização Física (“Physical 
Location”, ou PL) ou uma Localização 
Geográfica (“Geographical Location”, ou 
GL). 

Um servidor de processamento pode 
ser designado a uma Usina de 
Recursos Computacionais 
(“Computing Resource Plant”, ou 
CRP), fora de qualquer PL (ou seja, 
um servidor de processamento 
“abrangendo todos os GL”) ou para 
uma sub-hierarquia de PLs (ou seja, 
um servidor de processamento 
abrangendo todos os “Vaults”, 
“Racks” ou “Chassis”). 

5 

Uma Embalagem Física (“Physical 
Packaging”, ou PP) pode ser livremente 
movida entre Localizações Físicas 
(“Physical Locations”, ou PLs) ou dentro 
de uma Localização Geográfica 
(“Geographical Location”, ou GL). 

Similar ao que acontece com 
Chassis, Racks e Vaults, qualquer 
servidor de recursos (ou seja, 
servidor de armazenamento) pode 
ser movido entre nível de PL da sub-
hierarquia ou entre Usinas de 
Recursos Computacionais 
(“Computing Resource Plant”, ou 
CRP). 

6 

Tanto Regiões Geográficas 
(“Geographical Regions”, ou GRs) e 
Localizações Geográficas 
(“Geographical Locations”, ou GLs) não 
podem ser movidas. 

GLs são prédios e GRs são definidos 
pela circunscrição de suas 
coordenadas geográficas a um 
perímetro específico e imutável. 

7 

Uma Embalagem Física (“Physical 
Packaging”, ou PP) é o menor elemento 
independente ao qual são atribuídos 
Componentes Físicos (“Physical 
Components”, ou PCs) e 
Compartilhamentos Virtuais (“Virtual 
Shares”, ou VSs).  

PCs e VSs sempre ficam 
diretamente contidos dentro de um 
único PP específico. Um Cartão de 
Interface de Rede (“Network 
Interface Card”, ou NIC) ou módulo 
RAM fica contido dentro de um PP. 

8 

Componentes Físicos (“Physical 
Components”, ou PCs) podem ser 
livremente movidos entre Embalagens 
Físicas (“Physical Packagings”, ou PPs). 

Um módulo RAM pode ser retirado 
de um PP e colocado dentro de 
outro. 

9 

Compartilhamentos Virtuais (“Virtual 
Shares”, ou VSs) podem ser livremente 
movidos entre Embalagens Físicas 
(“Physical Packagings”, ou PPs). 

Como um VS significa uma simples 
reserva de uma fração da 
capacidade total de um Componente 
Físico (“Physical Component”, ou 
PC) em um PP, tal reserva pode se 
referir a qualquer PP. 
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10 

Uma instância específica de um 
Componente Físico (“Physical 
Component”, ou PC) quanto de um 
Compartilhamento Virtual (“Virtual 
Share”, ou VS) somente pode ser 
atribuído a uma instância específica de 
um PP em um dado momento.  

Instâncias individuais de PCs e VSs 
não podem “cobrir” múltiplos PPs. 
Um PP não pode compartilhar um 
Cartão de Interface de Rede 
(“Network Interface Card”, ou NIC), 
nem a reserva da capacidade do NIC 
pode se referir a dois ou mais PPs 
diferentes simultaneamente. 

Tabela 3 – Regras de Arranjo. 

4.4.3 Regras de Recursos 

A segunda decisão de projeto se refere à implantação dos recursos de tempo de 

execução em termos de elementos CRE, detalhando a relação de uma 

Embalagem Física (“Physical Packaging”, ou PP) com seus Componentes Físicos 

(“Physical Components”, ou PCs) e Compartilhamentos Virtuais (“Virtual Shares”, 

ou VSs). Conforme mostrado na Figura 16 (vide seção 4.4.1), as linhas pontilhadas 

representam o desenho de um PC, designando assim frações de sua capacidade a 

um conjunto de VSs.  Conjuntos de VSs são então agregados para ser 

apresentados como recursos de tempo de execução. Dado o fato de que uma 

Usina de Recursos Computacionais (“Computing Resource Plant”, ou CRP) é um 

Data Center (DC) organizado como um Ambiente Híbrido de Aplicações (“Hybrid 

Application Environment”, ou HAE), todas as instâncias de recursos de tempo de 

execução são apresentados através do uso de alguma técnica de virtualização. 

Dessa forma, uma única instância de recursos de tempo de execução (ou seja, um 

conjunto de instâncias de VS) representa a menor quantia identificável e usável de 

capacidade de recurso que pode ser acessada por um usuário externo (ou seja, 

um usuário CRE). A Tabela 4 resume as definições relativas às instâncias de 

recursos. 

Regra de 
Recurso 

(Resource 
Rule, ou 

RR) 

Descrição Exemplo/Explicação 

1 

Uma instância de recurso de 
processamento é implementado 
como uma Máquina Virtual 
(“Virtual Machine, ou VM). 

�Usuários do CRE (ex: clientes/organizações) 
acessam os recursos de tempo de execução 
de processamento usando as instâncias de 
VMs que retiram uma fração da capacidade 
de uma Embalagem Física (“Physical 
Packaging”, ou PP). 
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2 

Uma instância de recurso de 
armazenamento é implantado 
como um Volume Virtual (“Virtual 
Volume”, ou VV). 

Usuários do CRE (ex: clientes/organizações) 
acessam os recursos de tempo de execução 
de armazenamento usando as instâncias de 
VVs que retiram uma fração da capacidade 
de uma Embalagem Física (“Physical 
Packaging”, ou PP). 

3 

Uma instância de recursos de 
comunicação é implantado como 
uma Rede Virtual (“Virtual 
Network”, ou VN). 

Usuários do CRE (ex: clientes/organizações) 
acessam os recursos de tempo de execução 
de comunicação usando as instâncias de VNs 
que retiram uma fração da capacidade de 
uma Embalagem Física (“Physical 
Packaging”, ou PP). 

4 

Uma instância de recurso tem um 
conjunto de Compartilhamentos 
Virtuais (“Virtual Shares”, ou VSs) 
atribuídos a este. 

Um VM reserva uma fração (ou seja, cria um 
Compartilhamento Virtual) de memória, 
processador e entrada/saída (Componentes 
Físicos) numa Embalagem Física específica 
(“Physical Packaging”, ou PP). 

5 

Um instância de recurso é 
exclusivamente associado a uma 
única Embalagem Física 
(“Physical Packaging”, ou PP) 
específica. 

O conjunto de Compartilhamentos Virtuais 
(“Virtual Shares”, ou VSs) que compreendem 
uma instância de um recurso precisa estar 
associado a um conjunto de Componentes 
Físicos (“Physical Components”, ou PCs) de 
um único PP específico. 

Tabela 4 – Regras de Recursos. 

4.4.4 Regras Operacionais 

A terceira decisão de projeto se refere à operação dos elementos CRE.  Sob este 

escopo, são descritos dois aspectos do CRE. O primeiro é a realização física dos 

mais fundamentais elementos do CRE: os servidores de recursos. A Regra de 

Arranjo 10 (“Arrangement Rule 10” ou AR10, na Tabela 3) e a Regra de Recursos 

5 (“Resource Rule 5” ou RR 5, na Tabela 4) apresentam a relação única entre uma 

instância de recursos – uma Máquina Virtual (“Virtual Machine”, ou VM), um 

Volume Virtual (“Virtual Volume”, ou VV) ou uma Rede Virtual (“Virtual Network”, 

ou VN) – e uma Embalagem Física (“Physical Packaging”, ou PP) específica que o 

implante (através de um conjunto de Compartilhamentos Virtuais). Como as 

instâncias de recursos não são nada mais que reservas de um conjunto de frações 

de capacidades de recursos de um PP, o último elemento se torna de fato um 

servidor de recursos. Ao definir o conjunto de PPs no “Ensemble” de Recursos 

Computacionais (“Computing Resource Ensemble”, ou CRE) como sendo o 

conjunto de servidores de recursos, os blocos construtivos para cada conjunto de 

recursos de tempo de execução (ou seja, processamento, armazenamento e 
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comunicação) podem ser derivados. Um servidor de processamento é um nó do 

conjunto de recursos de processamento que “fornece” recursos aos usuários CRE 

na forma de VMs. Um servidor de armazenamento é um nó do conjunto de 

recursos de armazenamento que “fornece” recursos aos usuários CRE na forma 

de VVs. Um servidor de comunicação é um nó do conjunto de recursos de tempo 

de execução que “fornece” recursos aos usuários CRE na forma de VNs. Para fins 

de clareza e brevidade na notação, “nós de processamento” (ou seja, “servidores 

de processamento”) são designados como pnodes, “nós de armazenamento” (ou 

seja, “servidores de armazenamento”) são designados como snodes e “nós de 

comunicação” (ou seja, “servidores de comunicação”) são designados como 

cnodes.  

O segundo aspecto fundamental coberto nesta decisão de projeto restringe as 

subdivisões de Localizações Físicas (PLs). Tais restrições surgem das 

características intrínsecas de tais elementos. As regras definidas na Tabela 5 

descrevem o comportamento operacional previsto do CRE. 

Regra 
Operacional 
(Operational 
Rule, OR) 

Descrição Exemplo/Explicação 

1 

Uma Embalagem Física (“Physical 
Packaging”, ou PP) agindo como um 
pnode somente pode ser implantado 
como um servidor computacional 
para fins gerais. 

Nenhum nó para fins específicos, como 
“servidores RAM” ou “servidores do banco 
FPGA” são considerados como possíveis 
implantações para um pnode.  

2 

Uma Embalagem Física (“Physical 
Packaging, ou PP) agindo como um 
cnode pode ser implantado ou como 
um servidor computacional de uso 
geral ou como um 
servidor/dispositivo de comunicação 
para fins específicos. 

Um cnode pode ser implantado ou como 
um servidor computacional de uso geral 
(o mesmo que um pnode) rodando um 
firewall ou software de roteamento ou um 
servidor computacional de uso específico, 
como uma chave ou gateway.  

3 

Uma Embalagem Física (“Physical 
Packaging, ou PP) agindo como um 
snode pode ser implantado ou como 
um servidor computacional de uso 
geral ou como um 
servidor/dispositivo de comunicação 
para fins específicos. 

Um snode pode ser implantado ou como 
um servidor computacional de uso geral 
(o mesmo que um pnode) rodando um 
software de servidor iSCSI ou NFS ou um 
servidor computacional de uso específico, 
como um arranjo de disco RAID ou 
dispositivo CAS.  

4 

Uma Localização Física (Physical 
Location”, ou PL) agindo como um 
Chassis pode receber pnodes, 
cnodes e snodes cujo fator de forma 
é um determinado “blade” [79,76]. 

Um Chassis é basicamente um PL em 
particular que somente pode receber nós 
com um determinado fator de forma 
(blade). Este fator de forma é tipicamente 
específico a cada fabricante. 
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5 

Uma Localização Física (“Physical 
Location”, ou PL) agindo como um 
Chassis somente pode ser colocado 
dentro de um Rack. 

Devido ao seu fator peculiar de forma, 
energia e características de resfriamento, 
um Chassis deve ser colocado dentro de 
um Rack.  

6 

Uma Localização Física (“Physical 
Location”, ou PL) agindo como um 
Chassis deve ser colocado sob a 
mesma autoridade administrativa 
designada a seu Rack. 

Devido a características específicas do 
Chassis, principalmente com relação ao 
software rodando nele, é antecipado que 
eles descarreguem diversas capacidades 
operacionais e de provisionamento 
inexistente para os Racks. 

7 

Uma Localização Física (“Physical 
Location”, ou PL) agindo como um 
Rack pode ser colocado sob 
qualquer autoridade administrativa 
designada por seu usuário (ex: 
Cliente CRE) 

As mesmas restrições existentes em 
Chassis não são encontradas em Racks. 
Por esse motivo, um Rack pode ser 
independente e colocado sob controle 
administrativo (ou seja, provisionamento e 
operação) de qualquer usuário CRE. 

8 

Uma Localização Física (“Physical 
Location”, ou PL) agindo como um 
Vault pode ser colocado sob 
qualquer autoridade administrativa 
designada por seu usuário (ex: 
Cliente CRE). 

As mesmas restrições existentes em 
Chassis também não são encontradas em 
Vaults. Por esse motivo, um Vault pode 
ser independente e colocado sob controle 
administrativo (ou seja, provisionamento e 
operação) de qualquer usuário CRE. 

9 

Uma Localização Física (“Physical 
Location”, ou PL) agindo como um 
Rack que não esteja colocado sob 
um Vault pode ser colocado sob 
qualquer autoridade administrativa 
designada por seu usuário (ex: 
Cliente CRE). 

Um Rack que não fica alojado dentro de 
um Chassis, mas diretamente em uma 
Usina de Recursos Computacionais 
(“Computing Resource Plant”, ou CRP) é 
classificado como um elemento CRE para 
“todo o CRP” e portanto independente e 
administrativamente autônomo. 

10 

Uma Localização Geográfica 
(“Geographical Location”, GL) tem a 
autoridade administrativa padrão 
sobre todos os elementos dentro 
deste. Tal autoridade pode ser 
delegada aos usuários (ex: Clientes 
CRE) de Localização Físicos 
(“Physical Locations”, ou PLs) ou 
Embalagens Físicas (“Physical 
Packagings”, ou PPs) específicos, à 
discrição do GL. 

A Usina de Recursos Computacionais 
(“Computing Resource Plant”, ou CRP) é 
proprietária de cada servidor de recursos 
(ex:  PPs) e Chassis, Racks e Vaults 
dentro desta, sendo a única responsável 
por conceder autoridade administrativa 
sobre quaisquer destes elementos a um 
usuário CRE. O CRE não tem nenhuma 
autoridade administrativa “padrão” sobre 
qualquer elemento.  

Tabela 5 – Regras Operacionais. 

É importante observar que a OR10, por não requerer autoridade administrativa 

total para ser delegada, de forma incondicional, ao CRE, permite uma estrutura 

federada.  Tal estrutura pode aumentar significativamente a viabilidade de todo o 

modelo CRE ao não requerer uma configuração prévia extensiva na Usina de 

Recursos Computacionais (“Computing Resource Plants”, ou CRP). Ao invés de 

ter que instalar e configurar uma camada complexa de mediação de software em 
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cada servidor de recursos antes do provisionamento (que é exatamente o que o 

provisionamento do recurso de serviços requereria, conforme explicado na seção 

4.2.2), o CRP pode designar a Embalagem Física (“Physical Packagings”, ou PPs) 

e Localizações Físicas (“Physical Locations”, ou PLs) que serão usadas como 

servidores de recursos, e deixar que sejam provisionadas e operadas dentro do 

contexto do CRE. Neste cenário, um benefício adicional vem do fato de que esta é 

uma operação incremental, permitindo que os CRPs coloquem (ou removam) 

partes de seus elementos sob o controle do CRE. 

4.4.5 Regras de Dependência 

A quarta e última decisão de projeto se refere à cadeia de dependência de 

elementos CRE durante o provisionamento. Enquanto que as regras anteriores 

lidavam com a contenção, localização, definição e operação de elementos CRE, a 

dependência estabelece a relação dinâmica entre tais elementos, estabelecidas 

durante o processo de provisionamento. Para este fim, é assumido que todos os 

recursos necessários (não apenas os recursos basais, definidos na seção 2.2) 

para o provisionamento e operação de recursos de tempo de execução estão 

contidos dentro do “Ensemble” de Recursos Computacionais (“Computing 

Resource Ensemble”, ou CRE), fazendo com que cada Usina de Recursos 

Computacionais (“Computing Resource Plant”, ou CRP) seja uma infraestrutura de 

provisionamento auto-suficiente. Isso significa que qualquer conjunto em particular 

de recursos possa de fato selecionar e usar recursos de tempo de execução de 

qualquer outro conjunto de recursos. Por exemplo, espera-se que os nós de 

processamento (pnodes) acessem dados nos nós de armazenamento (snodes) da 

mesma forma que um usuário externo do CRE faria. As regras de dependência na 

Tabela 6 descrevem os aspectos mais relevantes da interação entre os elementos 

do CRE que ocorrem durante o processo de provisionamento. 

Regra de 
Dependência 
(Dependency 

Rule, DR) 

Descrição Exemplo/Explicação 

1 

O conjunto de Componentes 
Físicos (“Physical Components”, 
ou PCs) associados a um pnode 
são a Memória, CPUs e Portas 
de E/S. 

Os únicos PCs relevantes para definir um 
pnode são sua memória (total), capacidade 
de processamento (total) e o número (total) 
e capacidade individual de cada porta de 
comunicação (que estão conectadas a um 
conjunto de recursos de comunicação). 
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2 

O conjunto de Componentes 
Físicos (“Physical Components”, 
ou PCs) associados a um snode 
são Discos (ex: HDDs físicos) e 
Portas de E/S 

Os únicos PCs relevantes para definir um 
snode são o número (total) e capacidade 
individual dos dispositivos de 
armazenamento e o número (total) e 
capacidade individual de cada porta de 
comunicação (que estão conectadas a um 
conjunto de recursos de comunicação). 

3 

O conjunto de Componentes 
Físicos (“Physical Components”, 
ou PCs) associados a um cnode 
são as Portas de E/S. 

Os únicos PCs relevantes para definir um 
cnode são seu número (total) e capacidade 
individual de cada porta de comunicação. 

4 

Uma Máquina Virtual (“Virtual 
Machine”, ou VM) específica está 
associada a um pnode específico 
em um dado momento no tempo. 

Uma VM apenas pode ser executado em 
um único pnode. O mesmo instante de VM 
não pode ser executado simultaneamente e 
mais de um pnode (apesar dele poder se 
mover entre pnodes). Múltiplas instâncias 
do mesmo tipo de VM podem ser 
executados em tantos pnodes quanto o 
número de instantes únicos, incluindo 
instantes múltiplos únicos por pnode.  

5 

Uma Rede Virtual (“Virtual 
Network”, ou VN) específica está 
associada a um cnode específico 
em um dado momento no tempo. 

Similar à Regra 4 de Dependência, uma 
instância específica de VN somente pode 
ser executado em um único cnode. 

6 

Um Volume Virtual (“Virtual 
Volume”, ou VV) específico está 
associado a um snode específico 
em um dado momento no tempo. 

Similar à Regra 4 de Dependência, uma 
instância específica de VV somente pode 
ser executado em um único cnode. 

7 

Um pnode específico precisa 
acessar um Volume Virtual 
(“Virtual Volume”, ou VV) 
específico a fim de inicializar. 

Conforme discutido anteriormente, o pnode 
usa o instante de recurso de 
armazenamento (VV) fornecido por um 
snode dentro da Usina de Recursos 
Computacionais para acessar o software 
necessário para o provisionamento de 
Máquinas Virtuais (“Virtual Machines”, ou 
VMs) 

8 

Um pnode específico precisa 
acessar um conjunto de Volumes 
Virtuais (“Virtual Volumes”, ou 
VVs) a fim de acessar os dados 
necessários para uma Máquina 
Virtual (“Virtual Machine”, ou VM) 
específica 

Como os dados que constituem uma VM 
(ex: um “Disco Virtual”) também são 
armazenados em um VV, o pnode precisa 
acessá-los a fim de executar uma instância 
VM.  

9 

Um snode específico concede 
aos pnodes acesso a um 
conjunto de Volumes Virtuais 
(“Virtual Volumes”, ou VVs) 
associados a tal snode 
específico 

O controle de acesso a um determinado VV 
é realizado pelo próprio snode, não pelo 
“Ensemble” de Recursos Computacionais 
(“Computing Resource Ensemble”, ou CRE) 
nem pela Usina de Recursos 
Computacionais (“Computing Resource 
Plant”, ou CRP). 
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10 

Um cnode específico conecta um 
conjunto de pnodes específicos 
e/ou snodes específicos ao 
implantar um caminho isolado de 
comunicação na forma de uma 
Rede Virtual (“Virtual Network, ou 
VN). 

As VNs são uma instanciadas nos cnodes a 
fim de criar “patch panels virtuais” que 
permitem que todos os demais servidores 
de recursos se comuniquem uns com os 
outros. 

Tabela 6 – Regras de Dependência. 

4.4.6 Modelo Específico 

Neste ponto, a aplicação das Regras de Arranjo, Regras de Recursos, Regras 

Operacionais e Regras de Dependência ao modelo genérico de hierarquia de 

elementos é usada para derivar o modelo conceitual específico do CRE. Vários 

graus de especificação podem ser obtidos dessas regras. Por exemplo, a Regra  

de Arranjo 1 (“Arrangement Rule 1” ou AR1) na Tabela 3 permite o discernimento 

de pelo menos cinco Níveis Hierárquicos (“Hierachical Levels”, ou HLs) 

específicos, conforme definido na Tabela 2, seção 4.4.1): Região, Usina de 

Recursos Computacionais (“Computing Resource Plant”, or CRP), Vault, Rack e 

Chassis. Mais importante, os três principais grupos de elementos CRE podem ser 

derivados. O primeiro grupo é formado pelos elementos CRE “abstratos”, que não 

têm uma implantação computacional, apenas implantação física, conforme 

discutido nas Regras de Arranjo (“Arrangement Rules” ou ARs, na Tabela 3, seção 

4.4.2). Estes são as Localizações Geográficas (“Geographycal Locations”, ou 

GLs), representados pela própria Usina de Recursos Computacionais (“Computing 

Resource Plant”, ou CRP) e as Localizações Físicas (“Physical Locations”, ou 

PLs), representadas pelos Chassis, Racks e Vaults. O segundo grupo é formado 

pelos elementos CRE “concretos”, que têm uma implantação computacional bem 

como física, conforme explicado nas Regras Operacionais (“Operational Rules” ou 

ORs, na Tabela 5). Estes são os servidores de recursos de tempo de execução 

representados pelos nós de processamento (pnodes), nós de armazenamento 

(snodes) e nós de comunicação (cnodes). O terceiro e último grupo é representado 

pelos elementos CRE “virtuais”, que não têm implantação física, apenas uma 

implantação computacional, conforme mostrado nas Regras de Recursos 

(“Resource Rules” ou RRs, na Tabela 4). Estas são as instâncias de recursos, ou 

simplesmente recursos, representados por Máquinas Virtuais (“Virtual Machines”, 

ou VMs), Volumes Virtuais (“Virtual Volumes”, ou VVs) e Redes Virtuais (“Virtual 
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Networks”, ou VNs). Finalmente, a AR4 define a existência de servidores de 

recursos abrangendo todos os CRPs, Vaults, Racks e Chassis, enquanto que as 

Regras de Dependência 1 a 3 (“Dependency Rules 1-3” ou DR1-3, na Tabela 6, 

seção 4.4.5) definem o conjunto de Componentes Físicos (“Physical Components”, 

ou PCs) do modelo específico. Os resultados são mostrados na Figura 17. 

 

Figura 17 – Modelo Conceitual Específico ao CRE. 

Na Figura 17, um Nível Hierárquico (“Hierarchical Level”, ou HL) específico é 

representado por um esquema de códigos de cores, o qual será usado no restante 

desta dissertação. Por exemplo, a cor azul representa qualquer elemento CRE 

diretamente contido na Usina de Recursos Computacionais (“Computing Resource 

Plant”, ou CRP), seja um Vault (Regra de Arranjo 1) ou um servidor de recursos 

para todo o CRP (Regra de Arranjo 4). De forma similar, marrom é usado para 
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representar um Rack (colocado diretamente dentro de um Vault) ou um servidor de 

recursos para todo um Vault. 

As setas pontilhadas representam a possibilidade (Regra Operacional 7 e 8) ou a 

impossibilidade (Regra Operacional 6) de delegar a autoridade administrativa aos 

elementos CRE nos HLs mais baixos, bem como o relacionamento entre os 

Componentes Físicos (“Physical Components”, ou PCs), servidores de recursos e 

recursos (Regras de Dependência 1 a 3 e Regras de Recursos 1 a 3). Conforme 

mencionado anteriormente, o conjunto de regras que levam a este modelo 

específico conceitual de CRE contém restrições, algumas delas fruto da 

experiência operacional e outras fruto de abstrações específicas, as quais são 

discutíveis. O principal intuito aqui foi a descrição de um modelo conceitual de 

CRE que seja capaz de prover recursos de tempo de execução e ser implantado 

de forma efetiva. 

4.5 Nomenclatura 

A próxima decisão de projeto com relação à arquitetura referencial CRE se refere à 

nomenclatura de seus elementos. A fim de ser utilizada no processo de 

provisionamento (e operações de sistemas), cada elemento CRE precisa ser 

identificado, localizado e contatado. A fim de permitir a execução de tais 

atividades, é necessário um esquema de nomenclatura dos elementos. O 

esquema de nomenclatura especifica o “espaço de nomes” (ou conjunto de 

“espaços de nomes”) onde se pode identificar adequadamente cada elemento 

CRE. Espera-se que cada elemento seja endereçado tanto por usuários humanos 

(por exemplo, pessoal de operações e administração de uma Usina de Recursos 

Computacionais) como por algoritmos computacionais (por exemplo, um modelo 

de otimização que automaticamente seleciona elementos específicos, conforme 

sugerido na seção 2.2). Neste contexto, o esquema de nomenclatura é necessário 

para satisfazer duas necessidades mutuamente exclusivas: significado semântico 

(para usuários humanos) e identificação unívoca (para processos computacionais). 

A solução para este requerimento é a criação de múltiplos “espaços de nomes”. 

Nesta configuração, um “espaço de nomes” primário, composto por identificadores 

únicos, é utilizado como base para a criação de um “espaço de nomes” arbitrário e 

semanticamente rico. O uso de um “espaço de nomes” invariável é baseado nas 
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melhores práticas de desenho da nomenclatura e referência de infraestruturas. 

Uma das características mais importantes é a ausência de referência à atual 

localização de um elemento dentro de qualquer Localização Física (“Physical 

Location”, ou PL) ou Localização Geográfica (“Geographical Location”, ou GL). 

Como resultado, os elementos podem ser livremente movidos entre os Níveis de 

Hierarquia do CRE (“Hierarchical Levels”, ou HLs), como permitido pelas Regras 

de Arranjo 4 e 5 (“Arrangement Rule 4/5” ou AR4/5 na Tabela 3), sem a 

necessidade de mudança no identificador primário. Uma lista dos identificadores 

que são bons candidatos para um “espaço de nomes” primário do CRE segue 

apresentada na Tabela 7. 

Grupo 
de 

Element
os do 
CRE 
(vide 
seção 
4.4.6) 

Elemento CRE Identificador 

Região Identificador de Região regionid 

Usina de Recursos 
Computacionais 
(“Computing Resource 
Plant”, ou CRP) 

Código Postal ou 
Coordenada WGS 84 pcode|wgs84 

Vault ”Universally Unique 
Identifier” uuid 

Rack ”Universally Unique 
Identifier” uuid 

Abstrato 

Chassis ”Universally Unique 
Identifier” uuid 

Nó de Processamento 
(“Processing Node”, ou 
pnode)” 

”Universally Unique 
Identifier” uuid 

Nó de Armazenamento 
(“Storage Node”, ou 
snode) 

”Universally Unique 
Identifier” uuid Concreto 

Nó de Comunicação 
(“Communication Node”, 
ou cnode) 

”Universally Unique 
Identifier” uuid 

Virtual Máquina Virtual (“Virtual 
Machine”, ou VM) “Virtual Machine Identifier” vmid 
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Rede Virtual (“Virtual 
Network”, ou VN) 

“Virtual LAN Identifier”, 
“Zone Identifier”, “Virtual 
Lane Identifier” 

vlanid | zoneid | vlid 

 

Volume Virtual (“Virtual 
Volume”, VV) 

“World Wide Node Name”, 
“Media Access Control 
Address“, “Globally Unique 
Identifier”, “iSCSI qualified 
name”, ou “File system 
Identifier 

wwnn | macaddr | gid | iqn | 
fsid 

Tabela 7 – Identificadores Primários de "Namespaces”. 

Nesta seleção, os dois principais critérios foram a expectativa de singularidade e a 

facilidade de extração de tais informações. Para elementos abstratos de CRE 

(Localizações Geográficas e Localizações Físicas), com exceção do “Identificador 

de Regiões” (regionid) que precisa ser manualmente atribuído ao elemento de 

Região Geográfica (“Geographical Region”, or GR), todos os outros identificadores 

obedecem aos dois critérios. Espera-se que o “Código Postal” (pcode), um 

identificador designado pelos governos federais para especificar endereços, e 

“Coordenadas WGS 84” (wgs84) sejam únicos em um contexto universal (o código 

postal pode requerer a inclusão de um identificador de país para tal) e de extração 

muito simples do elemento (por exemplo, um aparelho GPS instalado nele). Para 

elementos CRE concretos (servidores de recursos), o “Universally Unique 

Identifier” (uuid) é um identificador padrão amplamente empregado na área de TI, 

e garante singularidade. É a identificação, atribuída no momento da fabricação, de 

vários tipos de Embalagens Físicas (“Physical Packagings”, ou PPs) e 

Componentes Físicos (“Physical Components”, ou PCs), como servidores de uso 

geral, comutadores, discos e portas I/O. Além da singularidade e imutabilidade 

prática, uuids podem ser facilmente lidos utilizando uma Interface de Linha de 

Comando (“Command Line Interface”, ou CLI) de um servidor de recursos ou uma 

consulta via “Simple Network Management Protocol” (SNMP). Para elementos 

virtuais de CRE (recursos), existe um excesso de candidatos para identificadores 

únicos. “Virtual Machine Identifier” (vmid) – (Monitores de Máquina Virtual [68]), 

“Virtual LAN Identifier” (vlanid) (comutadores de Ethernet), “Zone Identifier” 

(zoneid) (comutadores de “Fibre Channel”) ou “Virtual Lane Identifier” (vlid) 

(comutadores Infiniband) podem ser considerados únicos (especialmente quando 

anexos aos uuid dos servidores de recursos), e naturalmente viáveis utilizando a 

mesma interface que os criou. Além disso, identificadores como “World Wide Node 
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Name” (wwnn) (dispositivos de “Fibre Channel”), “Media Access Control Address” 

(macaddr) (dispositivos “ATA over Ethernet”), “Globally Unique Identifier” (gid) 

(dispositivos Infiniband), “iSCSI Qualified Name” (iqn) (dispositivos iSCSI) e “File 

System Identifier” (fsid) (sistemas de arquivos NFS) também são únicos em seus 

desenhos, e legíveis através de qualquer um dos métodos acima mencionados 

(por exemplo, CLI ou SNMP). 

O preço a pagar por tal flexibilidade no “espaço de nomes” é, evidentemente, a 

opacidade semântica. Em um CRE com um grande número de elementos, a 

completa ausência de semântica dos identificadores de “namespaces” primários 

torna a escolha difícil para usuários humanos. E mesmo em instalações menores, 

fazer com que usuários humanos lembrem-se de strings hexadecimais com 

dezenas de bytes é, na melhor das hipóteses, passível de erros. A fim de remediar 

este problema, a criação de “namespaces" múltiplos não primários é permitida. 

Cada identificador único no “espaço de nomes” primário pode ter um ou mais 

identificadores arbitrários, a fim de incluir a semântica contextual necessária para 

usuários humanos. Exemplos de tais “namespaces” são apresentados na Tabela 

8. 
Grupo de 

Elementos 
do CRE 

(vide 
seção 
4.4.6) 

Elemento CRE 
Identificador de “Espaço de 

Nomes” Não-Primário  
Conjunto A 

Identificador de “Espaço de 
Nomes” Não-Primário  

Conjunto B 

Região North America Canadian DCs 

Usina de Recursos 
Computacionais 

(“Computing Resource 
Plant”, ou CRP) 

DC 12 ACME DC 

Vault Vault 287 International Bank Vault 

Rack Rack 1762 Marketing Department Rack 

Abstrato 

Chassis Chassis 3019 Advertising Chassis 

Nó de Processamento 
(“Processing Node”, ou 

pnode) 
pnode 12834 Printed Advertising Blade 

Server 

Nó de Armazenamento 
(“Storage Node”, ou snode) cnode 1082 Printed Advertising Edge 

Switch Concreto 

Nó de Comunicação 
(“Communication Node”, ou 

cnode) 
snode 2093 Archived Printed Advertising 

RAID Server 
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Máquina Virtual (“Virtual 
Machine”, ou VM) vm 17290 Printed Advertising Blade 

Server VM 

Rede Virtual (“Virtual 
Network”, ou VN)  vlan 12829 Archived Printed Advertising 

VLAN 
Virtual 

Volume Virtual (“Virtual 
Volume”, ou VV) nfs 14492 Archived Printed Advertising 

Photos 

Tabela 8 – Identificadores Não-Primários de "Namespaces” 

A existência de múltiplos “espaços de nomes” implementados como “nomes” ou 

“tags” associados ao “espaço de nomes" primário pode ter múltiplos usos. 

Primeiro, ela permite que humanos identifiquem um elemento de CRE em 

particular com um identificador significativo, como um “hostname”, nome da 

empresa, ou um número de Rack/Chassis/Slot (arbitrário). Além disso, ela também 

pode ser usada por usuários humanos para rapidamente agrupar elementos de 

acordo com um critério arbitrário e particular, tal como uma empresa à qual 

elementos estejam associados, ou um tipo de processador em particular. Por 

exemplo, um usuário humano pode selecionar qualquer elemento de CRE que 

esteja atribuído à empresa “ACME” ou qualquer elemento que possua um 

processador x86. O método de agrupamento pode ser melhorado, e utilizado até 

mesmo por algoritmos computacionais que armazenam o resultado de alguma 

tarefa computacional com dados obtidos a partir de um dado conjunto de 

elementos. Por exemplo, um algoritmo que implementa uma técnica para 

aperfeiçoamento da disponibilidade das VMs no CRE pode fazê-lo utilizando um 

modelo específico que opera em três fases: na primeira fase, a disponibilidade 

para cada elemento de servidor de recursos (pnode) é calculada utilizando seu 

histórico de falhas, e este valor é associado com o identificador único do pnode; na 

segunda fase, o algoritmo utiliza a topologia do “Ensemble" de Recursos 

Computacionais (“Computing Resource Ensemble”, ou CRE), combinada com os 

valores de disponibilidade deste novo "espaço de nomes" não primário para cada 

servidor de recursos, e calcula a disponibilidade dos Vaults, Racks ou Chassis (ou 

seja, a disponibilidade dos elementos abstratos do CRE); na terceira fase, este 

algoritmo pode atribuir uma “tag” de nível de disponibilidade a um conjunto 

completo de elementos de CRE, permitindo que um usuário externo ou um 

algoritmo de alocação selecione elementos dependendo de seus níveis de 

disponibilidade (um novo “espaço de nomes” dinâmico criado a partir dessa 
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operação de três fases), ao invés dos identificadores fixos e/ou arbitrários 

previamente criados. 

4.6 Especificação 

A decisão de projeto final necessária para a descrição da arquitetura referencial 

CRE se refere à especificação dos elementos do CRE. Uma vez localizado 

(através de um de seus muitos identificadores) e contatado, cada elemento do 

CRE pode ser provisionado e operado somente após a coleta de seu conjunto de 

características. Tal especificação representa uma série de informações referentes 

à estrutura interna, topologia e capacidade de cada elemento.  

Esta informação é fundamental para a determinação da viabilidade do 

provisionamento de instâncias de recursos. Por exemplo, um usuário que 

necessita obter um dado número de servidores de recursos (por exemplo, pnodes), 

com a condição de colocar todos eles em uma única Localização Física (“Physical 

Location”, ou PL) como um Rack (devido à maior capacidade de comunicação ou à 

necessidade de isolamento deste grupo de servidores de recursos), pode verificar 

a viabilidade de tal tarefa através da análise das especificações da PL. Da mesma 

forma, um usuário que pretende alocar uma Máquina Virtual (“Virtual Machine”, ou 

VM) em um pnode somente pode fazê-lo se o pnode selecionado possuir uma 

capacidade total (especificada como a soma de seus Componentes Físicos) maior 

que a exigida pela VM (ou seja, o conjunto de Compartilhamentos Virtuais que 

representa a VM – tamanho de memória, número de processadores e número de 

interfaces). Um usuário que pretende alocar um Volume Virtual (“Virtual Volume”, 

ou VV) em um snode somente pode fazê-lo se a capacidade de armazenamento 

total disponível for maior que a exigida pelo VV (ou seja, o conjunto de 

Compartilhamentos Virtuais que representa o VV – tamanho de espaço de 

armazenamento).  

A especificação para cada elemento é baseada em dois critérios: o Nível 

Hierárquico (“Hierarchical Level”, ou HL), apresentado na seção 4.4.1, e o grupo 

do elemento apresentado na seção 4.4.6. Cada elemento é especificado pela lista 

de elementos diretamente contida nele. A Tabela 9 mostra a especificação de cada 

elemento de CRE. 
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Grupo de 
Elementos 

do CRE 
(vide 
seção 
4.4.6) 

Elemento CRE  Especificação 

Região CRPid1….CRPidnL1 

Usina de 
Recursos 

Computacionais 
(“Computing 

Resource Plant”, 
ou CRP) 

Vaultid1…VaultidV+pnodeid1...pnodeidCRP-wide+cnodeid1…cnodeidCRP-

wide+snodeid1…snodeidCRP-wide 

Vault Rackid1…RackidR+pnodeid1...pnodeidVault-wide+cnodeid1…cnodeidVault-

wide+snodeid1…snodeidVault-wide 

Rack Chassisid1…ChassisidC+pnodeid1...pnodeidRack-wide+cnodeid1…cnodeidRack-

wide+snodeid1…snodeidRack-wide 

Abstrato 

Chassis pnodeid1...pnodeidChassis-wide+cnodeid1…cnodeidChassis-

wide+snodeid1…snodeidChassis-wide 

Nó de 
Processamento 

(“Processing 
Node”, ou pnode) 

“Total Memory”  + “Total Number of CPUs” + “Total Number of I/O 
Portstype”…”Total Number of I/O PortstypeN” 

Nó de 
Armazenamento 
(“Storage Node”, 

ou snode) 

“Total Storage Capacity” + “Total Number of I/O Portstype1”…”Total Number 
of I/O PortstypeN” Concreto 

Nó de 
Comunicação 

(“Communication 
Node”, ou cnode) 

“Total Number of I/O Portstype1”…”Total Number of I/O PortstypeN” 

Máquina Virtual 
(“Virtual 

Machine”, ou 
VM) 

“Type” + “Memory Requirements” + “CPU Requirements” + “Number of I/O 
Portstype1”…”Number of I/O PortstypeN” 

Rede Virtual 
(“Virtual 

Network”, ou VN) 
“Type” + “Number of I/O Ports” Virtual 

Volume Virtual 
(“Virtual Volume”, 

ou VV) 
“Type” + “Storage Capacity” 

Tabela 9 – Especificações de Elementos do CRE. 

Para elementos abstratos de CRE, como por exemplo Vaults, estas especificações 

são compostas por uma lista de identificadores únicos para Racks (ou seja, 

Localizações Físicas) e servidores de recursos (pnodes, cnodes e snodes) 

colocados diretamente abaixo deles. Os servidores de recursos que, embora 

estejam nos Vaults, são colocados diretamente nos Racks, possuem seus 

identificadores únicos (neste caso, uuids) listados nas especificações dos Racks, 

não na dos Vaults.  

Para os elementos concretos de CRE, por exemplo, pnodes, estas especificações 

são compostas por um número total de cada Componente Físico (“Physical 
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Components”, ou PCs) hospedado dentro deles. A única exceção à esta regra se 

aplica à memória dos PCs, como RAM (em pnodes) ou armazenamento (snodes). 

Estes dois componentes são referenciados por sua capacidade total, visto que eles 

podem ter uma parcela desta capacidade alocada quase que de forma contínua. 

Por último, para elementos virtuais de CRE, como por exemplo Máquinas Virtuais 

(“Virtual Machines”, ou VMs), estas especificações são compostas pelos requisitos 

de memória e CPU e pelo número de portas virtuais I/O (interfaces). Os requisitos 

de memória são especificados por um valor numérico, enquanto que os requisitos 

de CPU são simplesmente o número de CPUs virtuais exigidos pela VM. Com 

estas especificações, a viabilidade de alocação de uma VM em um pnode pode ser 

rapidamente avaliada. O pnode precisa ser capaz de prover a memória exigida 

pela VM, ter o número de CPUs físicos necessários (presume-se que cada CPU 

virtual aponte para uma CPU física) e pelo menos o mesmo número de portas 

físicas I/O que as portas virtuais I/O utilizadas pela VM (presume-se que cada 

porta virtual seja respaldada por uma porta I/O física). Embora pareça confusa de 

início, esta disposição simplesmente segue as Regras de Arranjo e as Regras de 

Recursos (“Arrangement Rules” ou ARs na Tabela 3 e “Resource Rules” ou RRs 

na Tabela 4). 

Uma última característica notável do esquema de especificações é a tentativa 

deliberada de selecionar informações que compõem o conjunto mínimo exigido 

para a instanciação de um elemento. Por exemplo, nenhuma informação com 

relação ao consumo médio de recursos (por exemplo, compartilhamentos de CPU 

ou de largura de banda I/O) é incluída explicitamente nas especificações do 

elemento. Espera-se que tais informações possam ser propriamente extraídas e 

registradas em um novo “espaço de nomes” não primário por usuários do CRE 

(por exemplo, um algoritmo computacional implementando um modelo de 

otimização). 

4.7 Arquitetura 

A definição formal de uma infraestrutura viável de CRE é alcançada através da 

descrição de sua arquitetura de referência. Este quinto e último passo (vide seção 

4.1) é o ápice de todos os esforços descritivos e decisões de projeto anteriores. 

Aqui, todos os elementos de uma arquitetura referencial podem ser reunidos: o 
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modelo conceitual específico (ao longo de suas próprias especificações e decisões 

de desenho), o esquema de nomenclatura de elementos e o esquema de 

especificações dos elementos. Conforme previamente mencionado, nenhuma 

decisão de projeto tomada está acima de críticas ou correções. A verdadeira força 

do método científico utilizado aqui é a capacidade de mudanças e correções nas 

“hipóteses” (ou seja, as decisões de desenho e as conclusões que partem delas) 

sem ter que invalidar a abordagem adotada. 

Todas as informações que se referem à arquitetura de referência do CRE podem 

ser resumidas em duas representações gráficas: um diagrama de arquitetura e um 

diagrama de topologia. A Figura 18 apresenta o diagrama da arquitetura. 

 

Figura 18 – O diagrama da arquitetura CRE. 
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O diagrama representa o layout geral do CRE, mostrando a disposição, operação 

e dependência dos elementos do CRE. Ele se utiliza de uma série de passos 

detalhados a fim de fornecer uma navegação simulada por todos os Níveis 

Hierárquicos (“Hierarchical Levels” ou HLs, vide seção 4.4.1) do CRE. A fim de 

melhorar ainda mais o entendimento deste diagrama, o mesmo esquema de cores 

e códigos utilizado na seção 4.4.6 é aplicado aqui. Enquanto a inspeção do 

diagrama da arquitetura do CRE leva à conclusão de que existem múltiplos 

caminhos a partir de cada cnode, este não é o caso. A representação de múltiplos 

links foi um recurso utilizado para representar múltiplos cnodes em paralelo com 

cada HL, cada qual implementando um tipo particular de protocolo de rede de 

comunicação/armazenagem (por exemplo, enlaces de Ethernet, Infiniband e Canal 

de Fibra). O diagrama de topologia (árvore), mostrado na Figura 19, é obtido 

através da união da disposição lógica do modelo conceitual do CRE com a 

disposição física da arquitetura do CRE. 

 

Figura 19 – O Diagrama da Topologia do CRE. 

Nesta topologia, cada vértice lógico, contendo um elemento de CRE abstrato (uma 

Localização Física ou Localização Geográfica), é fisicamente conectado com 

outros vértices através do uso de cnodes. Uma simples inspeção desta 
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representação apóia a conclusão que quaisquer dois vértices estão conectados 

por exatamente um caminho. Além disso, quando combinada com as informações 

relacionadas à representação de múltiplos cnodes em paralelo com o diagrama de 

arquitetura do CRE, esta inspeção leva à conclusão lógica que a topologia é 

formada por múltiplas árvores em paralelo, com uma árvore para cada tipo de link 

de comunicação. Apesar da simetria na representação gráfica da topologia, a 

uniformidade da capacidade dos pnodes e snodes conectados com cada vértice da 

árvore não é exigida ou esperada. De fato, espera-se que tanto os pnodes como 

os snodes diretamente conectados com os vértices nas camadas mais altas da 

hierarquia do elemento tenham mais capacidade que seus pares conectados nos 

vértices de hierarquia mais baixa. Espera-se que um pnode SMP de tamanho 

grande, com dúzias de CPUs, seja um servidor de recursos de tempo de execução 

que abrange toda a Usina de Recursos Computacionais, enquanto que um pnode 

pequeno com duas CPUs seja um servidor de recursos de tempo de execução que 

abrange (apenas) todo o Chassis.  

4.8 Magnitude 

A arquitetura de referência completa do CRE pode ser usada para apoiar uma 

análise rudimentar de escalabilidade. Esta análise será conduzida através da 

atribuição arbitrária de um número máximo específico de elementos concretos de 

CRE (isto é, elementos de servidores de recursos – pnodes, cnodes ou snodes) 

dentro de cada elemento abstrato do CRE (isto é, Localizações Lógicas – como 

Chassis, Racks e Vaults, Localizações Geográficas – CRP ou Regiões 

Geográficas – “Regiões CRE”). Isto será feito de maneira recorrente e paramétrica, 

começando com a atribuição do número máximo de servidores de recursos por 

Chassis, e seguindo a hierarquia do CRE. Embora arbitrário, o número máximo foi 

escolhido levando em consideração o estado da arte da tecnologia no final da 

primeira década do século 21. A magnitude do elemento do servidor de recursos é 

apresentada na Tabela 10. 

 Por 
Chassis 

Por 
Rack 

Por 
Vault 

Por 
CRP 

Por 
Região 

Por 
CRE 

(Total) 

pnodes 2*101 1*102 1*103 6*104 6*105 6*106 

cnodes 6*100 2*101 3*102 2*103 2*104 2*105 
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snodes 2*101 1*102 3*102 2*103 5*105 5*106 

Chassis  5*100 5*101 3*103 3*104 3*105 

Rack   1*101 6*102 6*103 6*104 

Vault    6*101 6*102 6*103 

CRP     1*101 1*102 

Região      1*101 

CRE       

Tabela 10 – Magnitude de Elemento Servidor de Recursos.. 

Dois pontos merecem discussão aqui, já que os dois derivam do modelo 

conceitual. Primeiro, o número de Localizações Físicas (“Physical Locations”, ou 

PLs) no Nível de Hierarquia (“Hierarchical Level”, ou HL) imediatamente superior, 

enquanto relacionado com o número de servidores de recursos, não representa 

este exato número, já que um servidor de recursos pode ser colocado em uma PL 

em particular sem necessariamente estar incluído em um HL mais baixo (é o 

resultado da aplicação da Regra de Atribuição 4 da Tabela 3). Por exemplo, um 

pnode pode ser colocado diretamente em um Rack, sem fazer parte de um 

Chassis. Segundo, a taxa de crescimento no número de elementos de servidor de 

recursos é significantemente mais baixa para cnodes. Este é o resultado da 

topologia de árvore presumida para o CRE, onde um único cnode conecta vários 

pnodes e snodes. 

A análise de magnitude pode seguir agora de forma semelhante, pela atribuição de 

um número arbitrário de elementos de instâncias de recursos (Máquinas Virtuais, 

Redes Virtuais e Volumes Virtuais) para cada servidor de recursos. Além da 

necessidade de observância dos limites do estado da arte da tecnologia, conforme 

mencionado anteriormente, este aspecto da análise também deve considerar os 

usos, aplicações e cargas de trabalho que irão rodar nesses elementos de 

recursos. Por exemplo, o número de Máquinas Virtuais (“Virtual Machines”, ou 

VMs) por nó é altamente dependente da natureza das aplicações executadas nas 

VMs. Seguindo o argumento inicial que aponta o modelo de Aplicação de 

Infraestrutura Web (“Web Infrastructure Application”, ou WIA) como o delimitador 

dos limites máximos da demanda de recursos no CRE (vide seção 3.4), espera-se 

que o alto número de servidores de recursos no CRE (ou pelo menos a maioria de 



 83 

tais servidores) seja composto de equipamentos com quantidades pequenas de 

recursos computacionais (pelos mesmos padrões do início do século 21 como 

citado antes). Este fato, junto com a premissa de uma topologia amplamente 

uniforme (vide Figura 19), resulta em uma disposição onde o nível de elementos 

de recursos por elemento de servidor de recursos é “baixo” (um julgamento um 

tanto quanto subjetivo). Utilizando o número de elementos de CRE existentes em 

um elemento superior de HL da Tabela 10, o número de VMs e VVs por elemento 

de CRE é apresentado na Tabela 11. 

 Por 
pnode 

Por 
cnode 

Por 
snode 

Por 
Chassis 

Por 
Rack 

Por 
Vault 

Por 
CRP 

Por 
Região 

Por 
CRE 

(Total) 
Máquina 
Virtual 

(“Virtual 
Machine”, 

VM) 

1*101   2*102 1*103 1*104 5*105 5*106 5*107 

Rede Virtual 
(“Virtual 

Network”, 
VN) 

 5*100  3*101 1*102 2*103 1*104 1*105 1*106 

Volume 
Virtual 

(“Virtual 
Volume”,  

VV) 

  5*100 1*102 5*102 5*103 3*105 3*106 3*107 

Tabela 11 – Magnitude do Elemento de Recursos. 

A análise de magnitude conduzida aqui oferece uma perspectiva real da escala do 

desafio enfrentado na criação de uma estrutura de gerenciamento para o CRE. 

Apesar de aparentarem excessivos de início, os números aqui apresentados não 

estão longe dos esperados [53] ou até mesmo encontrados [15] em algumas das 

maiores infraestruturas computacionais em operação por volta do início do século 

21. 
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CAPÍTULO 5. A INFRAESTRUTURA DE COMANDO E CONTROLE 
DO “ENSEMBLE” DE RECURSOS COMPUTACIONAIS 

5.1 Introdução 

A arquitetura de referência do “Ensemble” de Recursos Computacionais 

(“Computing Resource Ensemble”, ou CRE) é o resultado de um esforço 

sistemático e coordenado de três partes (o “como” referenciado na seção 4.1) para 

formalmente definir o paradigma defendido nesta tese. A primeira (a taxonomia de 

Data Centers no Capítulo 3) e a segunda parte (a arquitetura referencial do CRE 

no Capítulo 4) são complementadas pela arquitetura de referência do mecanismo 

de provisionamento e operação de sistemas para o CRE (ou seja, a terceira parte). 

O centro da tese explorada aqui é que um mecanismo de provisionamento e 

operações de sistema para um “Ensemble” de Recursos Computacionais 

(“Computing Resource Ensemble”, ou CRE), organizado de acordo com o 

paradigma de Comando e Controle proposto (“Command and Control”, ou C2), 

pode atingir o objetivo de apresentar tal infraestrutura como um repositório de 

recursos unificado e abstrato. 

A fim de realizar tal tarefa, o CRE precisa estar equipado com meios para permitir 

que os usuários do CRE interajam de forma adequada com os elementos do CRE. 

O mecanismo de provisionamento e operações de sistemas deve ser capaz de 

receber ordens operacionais, traduzir tais ordens operacionais em instruções a 

serem executadas nos elementos CRE e devolver os resultados de tal execução 

para os usuários do CRE. 

A definição formal de tal mecanismo, denominado Comando e Controle do 

“Ensemble de Recursos Computacionais (“Computing Resource Ensemble 

Command and Control“, ou CREC2) é alcançada em três passos. Primeiro, um 

diagrama de blocos genérico para a infraestrutura C2 é apresentado. Segundo, é 

feita a seleção e justificativa de um método de provisionamento. Terceiro, a 

definição das informações e ordens operacionais é exibida. Estes passos levam a 

uma arquitetura específica de modelo e referência para CREC2, seguido de uma 

análise de magnitude semelhante à conduzida na seção 4.8.  
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5.2 Modelo Conceitual 

A fim de ser visto e efetivamente utilizado como um repositório de recursos, o 

“Ensemble” de Recursos Computacionais (“Computing Resource Ensemble”, ou 

CRE) requer um “mecanismo” que sirva como uma camada de provisionamento e 

operações de sistemas (vide seção 4.2) mediando as ações dos usuários do CRE 

sobre os elementos do CRE. Tal mecanismo precisa cumprir três principais 

objetivos. Primeiro, ele precisa ser capaz de receber ordens operacionais de 

usuários do CRE, determinar a lista dos elementos (ou seja, os elementos do 

CRE) para os quais tais ordens devem ser direcionadas, e verificar a permissão 

para tal execução. Segundo, ele precisa traduzir adequadamente (ou transformar) 

tais ordens operacionais em uma série de instruções a serem direcionadas para 

elementos específicos do CRE (por exemplo, um recurso ou um servidor de 

recursos) a fim de mudar ou ler seu estado atual. Terceiro, ele precisa prover um 

mecanismo para leitura do resultado da execução da série de instruções em cada 

elemento, verificando o sucesso ou falha da execução da ordem, e posterior 

reporte aos usuários. 

Uma pequena pausa neste momento é válida para reiterar que, no contexto do 

CRE, os “usuários” podem ser humanos (por exemplo, pessoal administrativo e de 

operações de sistemas da Usina de Recursos Computacionais) ou algoritmos 

computacionais (por exemplo, um algoritmo que examina todos os servidores de 

recursos, classificando-os de acordo com alguma métrica). 

O mecanismo de provisionamento e operação de sistemas (“provisioning and 

systems operations”, ou prosysops) irá tomar a forma de uma infraestrutura de 

Comando e Controle (“Command and Control“, ou C2), designada Comando e 

Controle do “Ensemble” de Recursos Computacionais (“Computing Resource 

Ensemble Command and Control“, ou CREC2). A decisão de implementar este 

mecanismo de acordo com um paradigma C2 não é por acaso. De fato, ela se 

encaixa perfeitamente à analogia militar introduzida na seção 4.2. Uma 

infraestrutura C2 nos termos descritos em [77] permite a conclusão das tarefas 

prosysops realizadas no CRE de forma flexível e adaptável. É exatamente por 

causa de tal flexibilidade que uma infraestrutura C2 se torna tão atraente como 

mecanismo para o CRE. 
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Conforme explicado nas Regras Operacionais do CRE (as ORs na Tabela 5), a 

autoridade para provisionar e operar os elementos do CRE é outorgada a cada 

Usina de Recursos Computacionais (“Computing Resource Plant”, ou CRP) e 

dentro destas usinas, para as Localizações Físicas (“Physical Locations”, ou PLs, 

como Vaults e Racks) contidas nelas (OR7 - OR11). Um resultado direto deste 

requisito é a necessidade de descentralização na presença física do CREC2, uma 

necessidade que tem que ser considerada de forma dialética em relação à 

centralização inerente no paradigma do CRE. A possibilidade de se ter uma 

infraestrutura C2 implementada de forma flexível, com Comando centralizado e 

Controle distribuído ou com Comando distribuído e Controle centralizado (ou de 

fato, qualquer combinação destes dois), a torna uma perfeita candidata para 

preencher este requisito. Esta possibilidade torna tal infraestrutura aplicável não 

somente à arquitetura referencial do CRE definida no Capítulo 4, mas também à 

qualquer arquitetura alternativa derivada da hierarquia genérica de modelo de 

elemento do CRE (vide seção 4.4.1).  

5.2.1 Diagrama de Bloco Genérico 

O diagrama de bloco genérico CREC2 é dividido em cinco principais componentes 

funcionais. O primeiro é o componente de Comando (“Command”), responsável 

pela recepção, autorização e despacho das ordens operacionais dos usuários do 

CRE. Um segundo componente, Controle (“Control”), traduz as ordens 

operacionais despachadas em uma série de instruções a serem realizadas em 

grupos de elementos do CRE. O terceiro componente abrange o conjunto de 

Atuadores (“Actuators”), que recebem as instruções e as executam de forma 

confiável, em cada elemento individual do CRE selecionado pelo componente de 

Comando. No diagrama de blocos, a totalidade dos elementos de CRE forma um 

componente funcional distinto, o “Target” (quarto componente). Por último, o quinto 

componente abrange o conjunto de Sensores (“Sensors”, os quais seriam os 

elementos de “Inteligência”, mantendo a analogia militar), e é responsável pela 

extração e apresentação de cada estado do elemento do CRE. A coleção de 

Sensores pode relatar o estado de um elemento para o componente de Comando 

(tipicamente durante a fase de autorização e despacho da ordem operacional) ou 

para o componente de Controle (durante a fase de execução da instrução). A 
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Figura 20 mostra o diagrama genérico em blocos do CREC2, com o agrupamento 

dos componentes funcionais e indicação visual do fluxo de informações. 

 

Figura 20 – Diagrama Genérico em Blocos CREC2. 

Dois aspectos dignos de nota estão destacados no diagrama em blocos. O 

primeiro é a colocação dos componentes Atuadores e Sensores em uma posição 

que, apesar de permiti-los interagir diretamente com o componente "Target", 

confere ao componente de Comando a autorização para realizar a tarefa (ou seja, 

os componentes Atuadores e Sensores não possuem iniciativa). O segundo 

aspecto é a referência explícita a recursos e servidores de recursos como 

"Targets" dentro da Usina de Recursos Computacionais (“Computing Resource 

Plant”, ou CRP). 

O diagrama genérico em blocos CREC2 apresentado até aqui possui uma 

semelhança epistemológica com a hierarquia genérica do CRE apresentada na 

seção 4.4.1. Ambos os modelos genéricos possuem vários graus de autonomia, 

sem apresentar restrições artificiais em suas disposições. Em sua forma atual, este 

modelo pode ser usado como base para várias abordagens e paradigmas 

diferentes para a especificação e construção de um modelo específico para o 

CREC2. Apesar deste fato, será somente através da produção de um modelo 

conceitual específico que um processo de implementação e validação pode ser 

realizado.  É exatamente para isso que o diagrama genérico em blocos passa por 

um processo de estágios sucessivos de especificação nas próximas seções. Este 

processo, semelhante ao utilizado nas seções 4.4.2 - 4.4.6, é composto por uma 
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sucessão de decisões de desenho que eliminarão a generalidade do modelo, 

substituindo-a por viabilidade. 

5.2.2 Contextualização 

A descrição de um modelo específico para o CREC2 é estreitamente ligada à 

descrição do processo de provisionamento. Portanto, a primeira decisão de projeto 

é a escolha e especificação do método de provisionamento a ser empregado no 

CRE. 

Conforme inicialmente mencionado na seção 4.2.2, é através do processo de 

provisionamento que um equipamento (ou seja, uma Embalagem Física) se torna 

um servidor de recursos. Dentro do contexto do CRE, ele representa a 

transformação de um PP (por exemplo, um servidor computacional de uso geral ou 

um dispositivo RAID) em um elemento concreto do CRE (conforme definido na 

seção 4.4.6). Tal transformação acontece ao trazer tal PP sob o Comando e 

Controle (“Command and Control”, ou C2) do CRE (ou seja, o CREC2). Para 

ilustrar o processo, o provisionamento de servidores computacionais de uso geral 

é examinado. Este processo particular foi escolhido por representar o caso de 

provisionamento mais complexo. Conforme afirmado nas Regras de Dependência 

(“Dependency Rules” ou DRs, na Tabela 6), servidores de recursos dependerão de 

recursos de processamento, comunicação e armazenamento (e dessa forma, 

servidores de recursos) a fim de realizar suas atividades. Mas, além disso, eles 

também representam o caso de provisionamento mais convincente e rico em 

recursos. Eles permitem que um usuário do CRE utilize todos os três recursos 

simultaneamente, criando ambientes de aplicações arbitrariamente complexos 

através do emprego de Máquinas Virtuais (“Virtual Machines”, ou VMs) “no topo” 

de Redes Virtuais (“Virtual Networks”, ou VNs) e Volumes Virtuais (“Volumes 

Virtuais”, ou VVs). 

De acordo com o modelo CRE, tal Embalagem Física (“Physical Packaging”, ou 

PP) é provisionada para ser um servidor de recursos de tempo de execução de 

processamento (tal transformação é permitida pela Regra Operacional 1 na Tabela 

5). Este tipo particular de servidor de recursos é então designado “Nó de 

Processamento” (“Processing Node”, ou pnode) na nomenclatura do CRE. 
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Conforme discutido na seção 4.2.2, este processo de provisionamento pode ser 

dividido em duas fases. 

A primeira fase de provisionamento é composta por uma série de passos manuais, 

onde as PPs são colocadas dentro de Localizações Físicas (“Physical Locations”, 

ou PLs), como Chassis (no caso de um pnode com forma de “blade”, conforme 

explicado na Regra Operacional 4 na Tabela 5), Racks ou Vaults, todos 

localizados dentro da Usina de Recursos Computacionais (“Computing Resource 

Plant”, ou CRP). Esta alocação já consome recursos basais de espaço (vide seção 

2.2). Na alocação, as PPs são então cabeadas e conectadas com a rede de 

energia elétrica (e assim consumindo energia e recursos basais de resfriamento) e 

com o conjunto de servidores de recursos de tempo de execução de comunicação 

(ou seja, as redes conforme apresentadas na Figura 4, seção 2.3.1).  

Após esta fase inerentemente manual, inicia-se uma segunda fase, sujeita a 

automação completa, sendo o principal objeto do CREC2. Nesta segunda fase, é 

realizada a instalação e configuração do conjunto apropriado de software que 

transforma este PP em um pnode. 

Vale lembrar que no caso do CRE, construído através da união de múltiplos CRPs 

(ou seja, Data Centers que são internamente organizados como Ambientes 

Híbridos de Aplicações - “Hybrid Application Environments”, ou HAEs - definidos 

na seção 3.3), o provisionamento dos recursos de tempo de execução será feito 

através da virtualização de tais recursos, cuja forma é definida pelas Regras de 

Recursos (“Resource Rules” ou RRs, na Tabela 4). Um snode apresenta seus 

recursos de armazenamento como Volumes Virtuais (“Virtual Volumes”, ou VVs), 

um cnode apresenta seus recursos de comunicação como Redes Virtuais (“Virtual 

Networks”, ou VNs) e, mais importante, um pnode apresenta seus recursos de 

processamento como Máquinas Virtuais (“Virtual Machines”, ou VMs). Portanto, é 

através da instalação e execução do Sistema Operacional (“Operating System”, ou 

OS) e do Monitor de Máquina Virtual apropriados (“Virtual Machine Monitor”, ou 

VMM) em um pnode, assim como a permissão de acesso aos VVs apropriados e 

previamente criados (conforme discutido nas Regras de Dependência na Tabela 6) 

que o provisionamento de todos os tipos de recursos de tempo de execução 

(processamento, armazenamento e comunicação) torna-se possível. 



 90 

5.2.3 Fundamento Lógico 

Antes de continuar com a descrição detalhada do método de provisionamento 

escolhido (o qual acontece na segunda fase do processo de provisionamento), 

uma breve justificativa para esta decisão de projeto é apresentada.  

Um dos principais princípios do paradigma de “ensemble” demonstrado na seção 

4.2.3 é a falta de características distintas de um único elemento dentro de um 

conjunto (ou seja, espera-se que cada elemento atue como uma partícula indistinta 

ou “átomo” de um sistema físico). A fim de garantir um máximo nível de 

indinstinção, a primeira decisão com relação ao provisionamento de recursos no 

“Ensemble” de Recursos Computacionais (“Computing Resource Ensemble”, ou 

CRE) é a tentativa de reduzir ou eliminar as informações sobre os estados 

armazenados em seus elementos. Para ilustrar, considere novamente o caso de 

um pnode. A ação “tradicional” ou “usual” na segunda fase do processo de 

provisionamento (ou seja, a colocação posterior dentro da Usina de Recursos 

Computacionais) é instalar e configurar os componentes apropriados de software 

diretamente em um dispositivo de armazenamento interno (por exemplo, um disco 

magnético interno) em um dado pnode. Ao mesmo tempo em que é perfeitamente 

plausível, tal método pode acabar em um cenário onde alguma característica 

distinta torna este nó único. Em caso de falha e/ou substituição devido à 

obsolescência, um usuário do CRE ou uma aplicação que se tornou dependente 

de qualquer característica única deste determinado pnode, na melhor das 

hipóteses, notaria tal substituição (dessa forma violando o mais importante 

princípio do modelo de “ensemble”) e na pior das hipóteses, não poderia continuar 

a utilizar o CRE devido à ausência desta característica única. Embora a 

dependência de características específicas de um único pnode ou grupos de 

pnodes possa ser um requisito de um determinado usuário do CRE, a escala de 

magnitude do “ensemble” o impossibilita de ser aplicado na própria infraestrutura 

CREC2.  

A fim de cumprir o requisito mencionado anteriormente, todos os pnodes (e 

quando possível até mesmo os cnodes e snodes) precisam estar completamente 

sem estado ou classificação. Como ilustração, espera-se que o conjunto completo 

dos pnodes não tenha nem mesmo qualquer forma de armazenamento de estado 

interno (ou seja, discos de estado sólido ou magnéticos). Em face a esta decisão 
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(e o requisito que surge dela) o processo de provisionamento faz intenso uso de 

tecnologias de “boot” remoto e “root disk”/“ file system” remoto (também 

conhecidos como “diskless boot”) [81] [82]. Com este propósito, três 

serviços/protocolos (e servidores associados que os implementam) precisam ser 

incluídos: DHCP, PXE, TFTP. Estes três tipos de servidores são os primeiros 

“elementos” que fazem parte da implementação CREC2. 

Além dos novos elementos CREC2, o processo de provisionamento requer que um 

grupo de snodes (elementos do CRE) forneça Volumes Virtuais (“Virtual Volumes”, 

ou VVs) para os pnodes. Tais VVs implementam o sistema de arquivo/disco 

remoto que contém os componentes de software que permitem que os pnodes 

cumpram as requisições dos usuários do CRE para criar VMs.  

O “boot” remoto (“diskless”) é, apesar da parcimônia das implementações no 

mundo real, uma tecnologia experimentada e conhecida. Os detalhes técnicos, 

operacionais e funcionais de DHCP, PXE, TFTP e “NFSroot” [83]/“iSCSIroot” (“root 

disk”/“ file system” remoto) podem ser facilmente obtidos a partir de referências 

anexas, e portanto não são abordados diretamente aqui.  

5.2.4 Eventos 

A decisão de projeto de utilizar o “boot” remoto e o “root disk”/”file system” remoto 

representa uma primeira perda de generalidade do modelo de blocos Comando e 

Controle do “Ensemble” de Recursos Computacionais (“Computing Resource 

Ensemble Command and Control”, ou CREC2). Não obstante, tal perda é mais que 

compensada devido ao ganho obtido com a definição dos primeiros três elementos 

CREC2: servidores DHCP, PXE e TFTP. A próxima fase para a criação de um 

modelo específico para o CREC2 é a descrição dos eventos que acontecem 

durante (a segunda fase do) processo de provisionamento. A seqüência temporal 

de eventos, desde o momento em que o pnode é ligado até o momento em que 

suas primeiras Máquinas Virtuais (“Virtual Machines”, ou VMs) são executadas, 

está representada em uma lista de Eventos de Provisionamento (“Provisioning 

Events”, ou PEs). Neste cenário, cada evento aciona interações específicas entre 

o CRE e os elementos CREC2. Inicialmente, a Figura 21 representa uma simples 

seqüência temporal dos PEs, em um CRE simulado. 
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Figura 21 – Seqüência Temporal de Eventos de Provisionamento. 

Antes de prosseguir com a explicação de cada PE (representado por uma seta 

numerada), algumas pré-condições devem ser cumpridas. Espera-se que os 

cnodes e snodes já tenham sido colocados em funcionamento, e seus recursos de 

tempo de execução, na forma de VNs e VVs, já estejam disponíveis e acessíveis 

para os pnodes. Além disso, presume-se que um determinado pnode adequado já 

tenha sido selecionado (explicitamente ou implicitamente), e que as configurações 

nos elementos CREC2 (servidores DHCP, PXE e TFTP) já tenham sido feitas.  

Com estas pré-condições devidamente cumpridas, a Tabela 12 descreve a 

seqüência de Eventos de Provisionamento (“Provisioning Events”, ou PEs).  

Evento de 
Provisionamento 

(“Provisioning  
Event”, ou  

PE) 

Descrição 

1 
O pnode é ligado e envia uma solicitação para o servidor DHCP através de 
uma de suas portas Ethernet. 

2 
O servidor DHCP responde ao pnode, enviando um endereço específico de 
IP (junto com outras informações relevantes de rede) e um arquivo contendo 
um programa “bootstrap” (por exemplo, pxelinux). 

3 

O programa “bootstrap” rodando no pnode consulta o servidor PXE a fim de 
ser informado sobre a localização e nome de um arquivo válido de Kernel de 
Sistema Operacional (“Operating System Kernel”, ou OSK), “Ramdisk” de 
Sistema Operacional (“Operating System Ramdisk”, ou OSR), e o arquivo 
contendo a localização do “root disk” ou “root file system” a ser usado pelo 
pnode. 
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4 
O servidor PXE responde ao programa de “bootstrap” em execução no 
pnode, indicando o arquivo OSK, o arquivo OSR e o arquivo contendo a 
localização do root disk/file system.  

5 
O programa “bootstrap” pode agora contatar o servidor TFTP a fim de 
solicitar a transferência do arquivo OSK, do arquivo OSR e do arquivo 
contendo a localização do “root disk” ou “root file system”.  

6 

O servidor TFTP responde, transferindo os arquivos solicitados para o 
pnode. Uma vez que todos os arquivos estejam carregados no pnode, ele 
pode executar o arquivo OSK até o ponto em que o acesso ao “root disk” ou 
“root file system” é requerido.  

7 
O pnode contata o snode que contém o “root disk” ou “root file system” 
especificado durante o evento 4, para solicitar acesso ao VV apropriado.  

8 

O snode que contém o “root disk” ou “root file system” responde, permitindo 
que o pnode leia e escreva informações neste VV, como parte de um 
processo normal de inicialização de um Sistema Operacional (“Operating 
System”, ou OS). Após a conclusão do processo de inicialização, o pnode 
executa o OS e um Monitor de Máquina Virtual (“Virtual Machine Monitor”, 
ou VMM). 

9 

O VMM sendo executado no pnode entra em contato (através de “drivers” de 
armazenamento do OS) com outro snode, a fim de obter acesso a outro VV 
contendo “root disk” ou “root file system” para VMs (arquivos de disco de 
máquinas virtuais), denominados “Discos Virtuais” (“Virtual Disks”, ou VDs). 

10 
O snode que contém os VVs responde, permitindo que o pnode acesse os 
VDs e execute as VMs associadas a ele. 

Tabela 12 – Seqüência de Eventos de Provisionamento. 

5.2.5 Passos 

A descrição de Eventos de Provisionamento (“Provisioning Events”, ou PEs) 

apresenta uma análise do processo de provisionamento a partir de um ponto de 

vista endógeno (ou seja, interação entre elementos do CRE). A necessidade de se 

expandir tal ponto de vista, tornando-o exógeno (ou seja, interação entre os 

elementos do CRE e os usuários do CRE) leva à seguinte pergunta objetiva: 

Considerando o fato que os PEs são disparados por usuários externos, o que seria 

uma coleção apropriada de entradas significativas que agiriam como tais disparos? 

Uma entrada que dispara (direta ou indiretamente) um PE é uma das possíveis 

definições para uma ordem operacional. Portanto, é ao responder à pergunta 

objetiva previamente formulada que uma lista de ordens operacionais pode ser 

criada, adicionando assim outro elemento ao modelo específico do CREC2. 

A fim de se fazer isso, uma lista com a seqüência de passos determinados durante 

o provisionamento do processamento de recursos de tempo de execução precisa 

ser produzida. É importante ressaltar que a distinção entre “passos” e “eventos” é 
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relevante e não-incidental. Enquanto que o primeiro representa as ações tomadas 

por usuários do CRE, o último é usado para representar as ações tomadas por 

elementos do CRE/CREC2 durante sua interação.  

Antes de prosseguir com esta produção, é importante observar que nem todos os 

passos descritos aqui são necessários para o provisionamento de processamento 

de recursos de tempo de execução. Ou melhor, cabe dizer que nem todo passo 

aqui descrito é explicitamente necessário a fim de realizar o provisionamento. 

Alguns passos, como a autorização, serão realizados automática e implicitamente 

(devido a decisões de projeto). É a necessidade (ou desejo) de conceder aos 

usuários externos a habilidade de explícita e especificamente fazer isso (ou seja, 

explicitamente verificar se ele tem autorização para emitir uma ordem antes de 

emiti-la) que definirá a lista de ordens operacionais. A descrição dos Passos de 

Provisionamento (“Provisioning Steps”, ou PS) apresentados na Tabela 13 pode 

então ser compreendida como uma seqüência “longa” ou “mais cautelosa” de 

passos para o provisionamento de recursos de tempo de execução. 

Passo de 
Provisionamento 

(“Provisioning 
Step”, ou PS) 

Descrição 

1 

Um usuário externo seleciona um determinado conjunto de elementos de 
CRE (pnodes) para neles operar, fazendo referência a eles através de um 
rótulo de um de vários namespaces secundários. Por exemplo, ele 
seleciona um determinado pnode não pelos seu “universally unique 
identifier” (uuid) – o espaço de nomes primário do CRE – mas pelo seu 
“hostname”, “número de slot/chassis” ou “tag” (três namespaces 
secundários e arbitrários diferentes para o CRE). 

2 

O usuário faz uma pesquisa a fim de saber mais sobre as características 
intrínsecas dos elementos selecionados. Por exemplo, talvez o usuário 
queira saber seu tipo (ex: é realmente um pnode?), seu modelo (ex: é um 
pnode com um CPU x86?) e as informações relativas a sua localização 
(ex: está dentro do Rack 4?), bem como os pontos de ligação à rede (ex: 
endereços MAC) que atualmente equipam este nó. 

3 
O usuário faz uma busca a fim de saber se tem autorização para usar os 
elementos selecionados do CRE como um servidor de recursos.  
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4 

O usuário seleciona um “stack” pré-existente que será executado no nó 
de processamento selecionado (pnode), e o energiza. Os devidos 
elementos do CREC2 (ex: Servidores DHCP, PXE e TFTP) e os 
elementos de “suporte” do CRE (ex: snodes que contenham os VVs) são 
devidamente configurados, antes da energização. É a ação de energizar 
o pnode que permite com que ele faça contato com todos os demais 
elementos do CRE/CREC2 (portanto, disparando o PE1, o que 
automaticamente dispara todos os demais PEs, até o PE8, conforme 
descrito na seção 5.2.3). O pnode então acessa, carrega e executa o 
“stack”, que permite o provisionamento dos recursos de tempo de 
execução. 

5 
O usuário começa a alocar recursos deste servidor de recursos, 
utilizando-os ele mesmo ou fornecendo-os a um terceiro. 

Tabela 13 – Seqüência de Passos de Provisionamento. 

Algumas considerações sobre aspectos distintos de alguns dos Passos de 

Provisionamento se fazem necessárias para o entendimento correto de todo o 

processo. A primeira consideração tem a ver com o uso de identificadores 

múltiplos no PS1 (como “hostname”, “número de slot/chassis” ou “tag”). O fato de 

um único elemento poder ter nomes diferentes porém simultâneos é resultado 

direto da decisão de projeto para definir o CRE com múltiplos namespaces, 

discutido na seção 4.5. É precisamente esse tipo de flexibilidade na nomeação de 

elementos do CRE que era pretendida. 

A segunda e mais importante consideração está relacionada ao uso do termo 

“stack”, mencionado no Passo 4 de Provisionamento (PS4). Nesse contexto, um 

“stack” é um conjunto de componentes de software a ser executado em um pnode 

para permitir que seja provisionado com os VMs (conforme mencionado na seção 

5.2.3). O nome “stack” deriva de uma pilha (stack) formada por um Monitor de 

Máquina Virtual (“Virtual Machine Monitor”, ou VMM) em cima de um Sistema 

Operacional (“Operating System”, ou OS), executado em um pnode (Evento de 

Provisionamento 3, na seção 5.2.4). Um “stack” é composto (pelo menos) por um 

arquivo contendo o Kernel do Sistema Operacional (“Operating System Kernel”, ou 

OSK), um arquivo contendo o Ramdisk do Sistema Operacional (“Operating 

System Ramdisk”, OSR) e um arquivo contendo o local do “root disk” ou “root file 

system” (que contém todos os demais arquivos VMM/OS). Cada novo “stack” é 

identificado por uma “marca”, um nome genérico (no sentido que este pertence a 

um espaço de nomes secundário diferente no CRE) que ajuda os usuários a 

identificarem um determinado “stack”. Mediante a criação de uma nova “marca”, 

todos os componentes (ou seja, arquivo OSK, arquivo OSR e o arquivo que aponta 
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para o “root disk”/”root file system”) são carregados no CREC2 (ou seja, nos 

servidores DHCP, PXE e TFTP) e nos elementos do CRE (ou seja, snodes), e tais 

elementos são devidamente configurados. 

A terceira consideração é relativa ao uso do termo “Discos Virtuais” (“Virtual 

Disks”, ou VDs), usado no PS5. Conforme explicado no PE9 (seção 5.2.4), os VDs 

são VVs que contêm um ou mais “root disks”/”root file systems” para VMs 

(arquivos de discos de máquinas virtuais). O disparo do PE9 irá automaticamente 

disparar o PE10, resultando no provisionamento do processo dos recursos de 

tempo de execução de um dado pnode, através da execução de VMs neste. 

A seqüência de passos descritos na Tabela 13 é aplicável a um cenário com uma 

forma limitada de “green field” (pelo menos do ponto de vista de provisionamento 

de recursos de tempo de execução). Neste cenário, nada (ou seja, nenhum 

elemento CRE/CREC2) ainda foi descoberto, configurado e energizado. Um 

cenário tipicamente mais plausível seria um no qual, após a primeira fase de 

descoberta, configuração e ativação, a equipe de TI de um cliente (usuário de 

CRE) criaria e forneceria máquinas virtuais a seus próprios usuários (ou seja, 

usuários internos do cliente). Neste novo cenário, a lista de Passos de 

Provisionamento é um subconjunto da lista “completa” apresentada aqui. Não 

obstante este fato, a apresentação da lista completa contendo todos os passos 

continua sendo necessária, pois será fundamental na definição do conjunto 

completo de ordens operacionais. 

5.2.6 Informação 

A apresentação das seqüências de Eventos de Provisionamento (“Provisioning 

Events”, ou PEs) e os Passos de Provisionamento (“Provisioning Steps”, ou PSs) 

apresentam uma visão importante do processo de provisionamento: a necessidade 

de se manipular informações de estado no CRE/CREC2 a fim de concluí-lo. Por 

conta disto o processo de provisionamento pode então ser visto como uma 

interação entre os usuários do CRE e o CRE/CREC2 para a execução de duas 

operações principais: leitura e troca de seu estado intrínseco (do CRE) e seu 

estado extrínseco (do CREC2). Por exemplo, um usuário CRE precisa descobrir 

um “uuid” de um pnode a partir do seu “hostname” (informação de estado obtida do 

CREC2) antes que possa verificar se tal pnode está desligado e depois ligá-lo 
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(informação de estado obtida do CRE). Num sentido mais amplo, a informação 

sobre o estado pode ser vista como a implantação efetiva dos esquemas de 

especificação e de nomeação dos elementos do CRE (seções 4.5 e 4.6) no 

Comando e Controle da “Ensemble” de Recursos Computacionais (“Computing 

Resource Ensemble Command and Control”, ou CREC2). 

Nesta circunstância, a categorização e explicação da informação de estado é a 

chave para a derivação da lista de ordens operacionais. Mas quais critérios de 

categorização devem ser usados? Um deles, conforme já discutido, é a “origem” 

da informação de estado. No entanto, este critério não é o bastante para criar uma 

lista de ordens operacionais pois não limita o número de ordens operacionais 

possíveis, e não ajuda na sua enumeração. O propósito (ou seja, intuito), o 

“destino” de tal informação de estado é o elo faltante. A funcionalidade pode então 

ser derivada pela inspeção da seqüência de Passos de Provisionamento 

(“Provisioning Steps” ou PSs). Portanto, a classificação da informação de estado 

segue de perto cada um dos PSs anteriormente mencionados. O usuário do CRE 

precisa identificar o elemento que pretende usar (rótulo), obter informações sobre 

suas características (morfologia), obter permissão para mudar seu estado 

(autorização), mudar o estado (provisionamento), e então consumir recursos de 

tempo de execução (alocação).  

Esta classificação “por finalidade” é usada para apoiar ainda outra decisão de 

projeto, a enumeração das informações relevantes em cada categoria. Esta 

enumeração é ainda outro passo na direção do modelo específico de CREC2. É 

diretamente derivada da escolha do método de provisionamento (veja a seção 

5.2.3), e todas as decisões subseqüentes de projeto (ex: PEs e PSs). 

5.2.6.1 Rótulo 

Na classe “rótulo” as informações são “name”, “tag” e ”description”.  

O “name” de um elemento do CRE é a informação que contém o mapeamento 

entre um identificador arbitrário mas semanticamente significativo (ex: um 

hostname, um número de slots/chassis), de qualquer espaço de nomes secundário 

e um (e apenas um) identificador universalmente distinto do elemento (uuid, veja a 

seção 4.5), do espaço de nomes primário. O “tag” de um elemento do CRE, por 

outro lado, é a informação que contém o mapeamento entre um identificador 



 98 

arbitrário mas semanticamente significativo e qualquer número (ex: uma lista) de 

uuids dos elementos. 

Enquanto um “name” é simplesmente usado para permitir que usuários humanos 

do CRE identifiquem um determinado nó usando nomes significativos, um “tag” 

pode ser usado para agrupar nós de acordo com algumas características 

particulares (ex: consumo de energia ou última falha) deixando que um usuário 

selecione um nó com características específicas, ao invés de um nó específico. 

Um usuário pode simplesmente apontar a um “tag” específico e (apenas para fins 

ilustrativos) qualquer um de múltiplos elementos do CRE associados com aquele 

“tag” pode ser selecionado. 

A relação entre “names” e “uuids” é N para 1 (múltiplos nomes a um único “uuid”), 

enquanto que a relação entre “tags” e “uuids” é 1 para N (um único tag pode 

apontar a múltiplos uuids). A Figura 22 mostra esta relação de forma gráfica. 

 

Figura 22 – Múltiplos Namespaces usados pelo CREC2. 

Na figura, a representação abstrata do CRE usado anteriormente (seção 5.2.4) é 

agora mostrada com “camadas” de espaço de nomes para serem usadas pelo 

CREC2. Nesta ilustração específica, uma escolha foi feita para indiretamente ligar 

um ”tag” a um “uuid” via um “name”. Tal escolha não implica em qualquer 

abandono radical do modelo de múltiplos namespaces (definido na seção 4.5) 

usados até aqui. 
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Finalmente, a “description” de um elemento do CRE é uma informação que contém 

um texto de comprimento arbitrário usado para encapsular algumas informações 

adicionais relativas a um elemento do CRE específico. Dada sua natureza 

informativa, uma “description” é a informação mais inconseqüente no CRE, do 

ponto de vista do CREC2. 

5.2.6.2 Morfologia 

Na classe de morfologia, as informações são “type”, “topology”, “location”, “model”, 

“port”, “stack” e “firmware”.  

O “type” de um elemento do CRE é uma informação que define o papel de tal 

elemento dentro do CRE. Por exemplo, o nó cujo “type” é igual a pnode oferece 

recursos de tempo de execução de processamento. Além desses “types 

primários”, alguns “types compostos” são permitidos dentro do CRE. Por exemplo, 

a Regra Operacional 2 (“Operational Rule 2” ou OR2 na Tabela 5, seção 4.4.4) diz 

que um cnode pode ser implantado como um servidor computacional de finalidade 

genérica (ex: rodando um software de firewall) ou um servidor/dispositivo 

específico de comunicação (ex: um comutador). No primeiro caso, um “pnode” 

(tipo primário) pode ser “diferenciado” (para usar uma analogia biológica) em um 

“pnode/cnode” (tipo secundário). A atribuição de “types” aos elementos do CRE se 

amplia além dos servidores de recursos. Tanto os elementos abstratos do CRE 

(ex: elementos que não têm uma implantação computacional, somente 

implantação física, conforme definido na seção 4.4.6) – Locais Físicos (“Physical 

Location”, ou PLs, como Chassis, Racks e Vaults) e Localizações Geográficas 

(“Geographycal Locations”, ou GLs, como CRPs) – e os elementos “virtuais” do 

CRE (ex: elementos que não têm tanto uma implantação física, apenas a 

implementação computacional, como também definido na seção 4.4.6) – Máquinas 

Virtuais (“Virtual Machines”, ou VMs), Redes Virtuais (“Virtual Networks”, ou VNs) e 

Volumes Virtuais (“Virtual Volumes”, ou VVs) – são também atribuídos com “types”. 

Esta realização tem conseqüências muito mais abrangentes, pois é a primeira 

percepção da necessidade de se atribuir um “type“ a elementos abstratos.  

A “topology” de um elemento do CRE é um atributo que contém a lista de 

elementos do CRE que estão contidos dentro de um determinado PL. Por 

exemplo, a “topology” de um Chassis é composta por uma lista que contém os 
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uuids dos pnodes (servidores blade), cnodes (módulos comutadores) e quaisquer 

outros "nós compostos" (ex: um blade agindo como um servidor NFS - 

pnode/snode) dentro de tal Chassis. Um aspecto que cabe ressaltar é a 

similaridade entre esta definição de “topology” e o esquema de especificação do 

elemento do CRE apresentado na seção 4.6 (particularmente a especificação dos 

elementos abstratos do CRE). Isso pode ser usado como argumento em favor do 

fato de estarem o modelo (tanto para o CRE quanto o CREC2) e abordagem 

adotados corretos. 

A “location” de um elemento do CRE é uma informação que contém o “uuid” do 

elemento do CRE que contém ou aloja tal elemento. Por exemplo, enquanto a 

“topology” de um Chassis aponta a um grupo de nós dentro dele, a “location” de 

cada nó aponta para o Chassis. Em ambos os casos, tal apontador de fato indica o 

“uuid” do elemento do CRE. 

A necessidade de informações sobre a “topology” e “location” de elementos no 

CRE, no mínimo, indica a necessidade de se representar ou implantar seus 

elementos abstratos (ex: Local Físico como Chassis, Racks e Vaults) como algum 

tipo de nó no CREC2. A fim de ilustrar melhor tais conceitos, a Figura 23 usa uma 

subseção da topologia CRE (veja a seção 4.7) para este fim. 

 

Figura 23 – Topologia e Localização. 

O “model” de um elemento do CRE é uma informação que contém um ou mais 

aspectos intrínsecos de um dado nó que pode ser significativo para o CRE. Por 
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exemplo, a identificação de um pnode como um modelo de servidor computacional 

de finalidade genérica que está equipado com uma CPU x86 é importante para 

definir que tipo de programa de “bootstrap”, fornecido pelo servidor DHCP (Evento 

2 na seção 5.2.4) pode ser fornecido a um determinado pnode. Em outras 

palavras, permite que o CREC2 identifique quais “marcas” (um determinado “stack” 

contendo o arquivo OSK, arquivo OSR e o “root disk”/”root file system”) são 

utilizáveis por um determinado nó. 

A “port” de um elemento do CRE é uma informação que contém a lista de 

endereços dos pontos de conexão à rede de um determinado nó. Por exemplo, um 

pnode com “n” portas Gigabit Ethernet e “m” portas Fibre Channel terá uma lista de 

“n” endereços de controle de acesso de mídia (macaddrs) e “m” nomes de portas 

globais (wwpns). Tal informação é altamente relevante devido ao seu uso 

extensivo em servidores DHCP (cujas informações como endereço de IP e outros 

parâmetros de rede são amarradas ao macaddr) e em snodes que providenciam 

VVs para o processo de provisionamento (os snodes Fibre Channel tipicamente 

concedem acesso aos seus VVs com base numa lista de wwpns). É importante 

observar que alguns desses identificadores são similares (ou iguais) àqueles 

usados por alguns elementos do CRE no espaço de nomes primário, como os VVs 

(veja a seção 4.5). É assim principalmente devido a peculiaridades nos protocolos 

de redes de armazenamento usados pelos snodes para permitir acesso a seus 

VVs (ex: o protocolo Fibre Channel tem “world wide node names”, usado para 

identificar um VV e “world wide port names”, usado para identificar as várias portas 

deste VV). 

Finalmente, o “stack” e “firmware” do elemento do CRE são informações que 

contêm o nome/versão do stack de software executado em um nó. Relembrando 

as Regras Operacionais (“Operational Rules”, ou ORs, na Tabela 5, seção 4.4.4), é 

possível observar que há a possibilidade de se ter servidores de recursos 

implantados como nós de finalidade geral (ou seja, pnodes, cnodes/pnodes e 

snodes/pnode) ou como nós de finalidades específicas, também chamados de 

dispositivos (ex: cnodes e snodes). Neste cenário, o “stack” simplesmente 

representa o “stack” de software (conforme definido na seção 5.2.5) que 

atualmente roda em um pnode (ou similar a um pnode). O “firmware”, por sua vez, 

representa o “stack” de software (tipicamente, alguma forma de OS “embedded”) 
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que roda em um cnode ou snode (ou seja, um dispositivo). Ambas as informações 

são importantes por dois motivos. Primeiro, permitem que os usuários do CRE (via 

o CREC2) tomem decisões relativas ao provisionamento de um dado recurso no 

nó. Segundo, permite que o CREC2 decida a forma devida de se comunicar e 

enviar instruções ao nó. 

5.2.6.3 Autorização 

Na classe de autorização, as informações são “owner”, “maintainer”, “contributor” e 

“free”.  

Um modelo de segurança elaborado para o CREC2 está bem além do escopo 

deste trabalho. Apesar deste fato, o modelo específico aqui especificado requer 

uma cadeia apropriada de autorização para ordens operacionais. A fim de fazer 

isso sem comprometer a segurança com esquemas falhos concebidos 

apressadamente, o esquema básico OpenLDAP [84] GroupOfNames foi 

empregado como modelo devido à sua pronta disponibilidade e maturidade.  

Neste esquema, cada elemento do CRE será representado por um nome comum 

(cn), e cada usuário será representado (obviamente) por uma “identificação de 

usuário” (userid). O “owner” (ou seja, o “owner” do esquema GroupOfNames) de 

um elemento do CRE é a informação que representa um, e apenas um, userid que 

é plenipotenciário com relação a tal elemento.  

O “maintainer” de um elemento do CRE (representado pelo "member" no esquema 

GroupOfNames) é a informação que contém a lista de userids que atuam como 

gerentes dos elementos do CRE do proprietário. Nesta capacidade, eles podem 

provisionar servidores de recursos (pnodes, cnodes ou snodes) e controlar e 

alterar seu estado intrínseco (ou seja, desligar um cnode, selecionar um novo 

“stack” para ser rodado em um pnode).  

O “contributor” de um elemento do CRE é uma informação que contém a lista de 

userids que estão autorizados a usar (ou seja, instanciar) recursos (VMs, VVs, ou 

VNs) nos servidores de recursos já “tomados” por um “owner” e provisionados ou 

por este “owner” ou um de seus “maintainers”. Um “contributor” pode ser descrito, 

no contexto do CRE, como o “verdadeiro usuário final” dos recursos de tempo de 

execução, pois ele interage diretamente com os conjuntos de Compartilhamentos 

Virtuais (“Virtual Shares”, ou VSs) (veja a seção 4.4.1) que compõem os recursos 



 103 

(novamente, VMs, VVs e VNs). Cabe também ressaltar que o papel do 

“contributor” é uma expansão no esquema “canônico” de GroupOfNames definido 

na seção 5.2.6.3e, portanto, não tem representação direta neste modelo. 

Finalmente o CRE mantém uma lista denominada “free”, elementos do CRE que 

não são de propriedade de nenhum usuário. Tal lista é dividida de acordo com o 

tipo de elemento do CRE. A função primária de tal informação de estado é permitir 

que os usuários do CRE identifiquem quais elementos do CRE estão disponíveis 

para serem provisionados. 

5.2.6.4 Provisionamento 

Na classe de provisionamento, as informações são ”power”, “dhcp”, “pxe”, “tftp” e 

“boot”.  

O “power” de um elemento do CRE é a informação que contém seu atual estado 

de energia. Tanto o Evento de Provisionamento 1 (PE1, na seção 5.2.4) quanto o 

Passo de Provisionamento 4 (PS4, na seção 5.2.5) consideram que alguma forma 

de interação com os elementos do CRE esteja instaurada no CRE, que permite 

com que seus estados de energia sejam remotamente modificados. Apesar de 

parecer uma exigência rígida em primeiro instante, esta pode ser facilmente 

implantada com o uso tecnologias maduras e amplamente difundidas como 

Unidades remotas de Distribuição de Energia (”Power Distribution Units”, ou PDUs) 

ou Módulos de Gerenciamento (“Management Modules”, MMs) dentro dos 

Chassis. 

O “dhcp” do elemento do CRE é uma informação que contém a configuração de 

um servidor DHCP que a prepara para uso no processo de provisionamento. 

Conforme descrito nos Eventos de Provisionamento (“Provisioning Events”, ou PE) 

na seção 5.2.4, um pnode assim que energizado faz contato com um servidor 

DHCP (PE1) a fim de receber informações sobre seu devido endereço de IP e o 

arquivo contendo um programa bootstrap (PE2). Tal troca entre o pnode e o 

servidor DHCP apenas pode acontecer após a devida identificação do pnode 

(através das “ports” Ethernet do pnode, definidas na seção 5.2.6.2), o que é feito 

ao emitir um conjunto de declarações de configuração no banco de dados do 

servidor antes de energizar o pnode. 
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O “pxe” do elemento do CRE é uma informação que contém as declarações de 

configuração em um servidor PXE que o prepara para uso no processo de 

provisionamento. Após obter o devido endereço de IP e carregar o devido 

programa “bootstrap”, um pnode entra em contato com o servidor PXE (PE3) a fim 

de receber o local e o nome de um arquivo do Kernel do Sistema Operacional 

(“Operating System Kernel”, ou OSK), Ramdisk do Sistema Operacional 

(“Operating System Ramdisk”, ou OSR) e o arquivo contendo o local do “root 

disk”/“root file system” a ser utilizado por este pnode (PE4, na seção 5.2.4). Tal 

troca entre o pnode e o servidor PXE apenas pode acontecer após a devida 

identificação do pnode (novamente, feito através das “ports” de Ethernet do 

pnode), o que é feito ao emitir um conjunto de declarações de configuração no 

banco de dados do servidor antes de energizar o pnode. 

O “tftp” do elemento do CRE é uma informação que contém as declarações de 

configuração em um servidor TFTP que o prepara para uso no processo de 

provisionamento. Após obter as devidas informações do servidor PXE, um pnode 

entra em contato com o servidor TFTP (PE5, na seção 5.2.4) a fim de receber os 

arquivos (localização do OSK, OSR e “root disk”/”root file system”) previamente 

informados (PE6). Tal troca entre o pnode e o servidor TFTP apenas pode 

acontecer após a devida identificação do pnode (neste caso, feito através do 

atributo do endereço de IP do pnode), o que é feito ao emitir um conjunto de 

declarações de configuração no banco de dados do servidor antes de energizar o 

pnode. 

O “boot” de um elemento do CRE é uma informação que contém o “uuid” e a 

“location” (que também é outro “uuid”, conforme explicado na seção 5.2.6.2) de um 

Volume Virtual (“Virtual Volume”, ou VV), que permite que um “stack” de software 

(veja a seção 5.2.5) seja rodado em um pnode. Após obter os devidos arquivos 

(localização do OSK, OSR e “root disk”/”root file system”) do servidor TFTP, o 

pnode faz contato com um snode (PE7) a fim de acessar o VV (PE8) necessário 

durante seu processo de “boot”. Tal troca entre o servidor do pnode e do snode 

somente pode ocorrer após a devida identificação do pnode (neste caso, feito por 

qualquer uma das “ports” do pnode, de acordo com o método de acesso VV), o 

que é feito ao provisionar o VV no snode escolhido antes de energizar o pnode. 
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5.2.6.5 Alocação 

Na classe de alocação, as informações são “instance”, “binding” and “execution”.  

A “instance” de um elemento do CRE é uma informação que contém a lista de 

recursos (ou VMs, VVs ou VNs) instanciados em um determinado elemento do 

CRE. A “instance” é o equivalente “virtual” ou de “recurso” a uma informação de 

“topology”, explicada na seção 5.2.6.2. Enquanto a “topology” relaciona os 

elementos do CRE que estão contidos dentro de uma determinada Localização 

Física (“Physical Location”, ou PL), a “instance” relaciona as ocorrências de 

recursos virtualizados contidas em um servidor de recursos. Por exemplo, as 

informações de “instance” para um pnode representam a lista de VMs (na verdade 

“uuids” das VMs) em tal servidor de recursos. 

O “binding” de um elemento do CRE é a informação que contém a lista de 

elementos do CRE autorizados a acessar um recurso específico dentro de um 

servidor de recursos. Uma ilustração pode ser feita com o caso de um VV que 

contenha o “stack” de software que precisa ser acessado por um pnode em 

PE7/PE8 e PE9/PE10 (veja a seção 5.2.4). A fim de acessar cada um dos VVs 

usados durante esse par de eventos, a informação que identifica o pnode que 

realiza tal atividade (isso depende fortemente do método de acesso do VV, mas 

um exemplo seria a identificação através do endereço de IP) é armazenada na 

informação de “binding”. Mediante solicitação de acesso a seus VVs, o snode 

autoriza esta operação (através de seu método de controle de acesso arbitrário e 

específico por nó) ao verificar a lista de identificadores autorizados (pnodes) para 

cada recurso. 

A “execution” de um elemento do CRE é uma informação que contém o estado 

atual de operação de uma Máquina Virtual (ou seja, um tipo específico de recurso). 

Os recursos de tempo de execução de processamento, apresentados na forma de 

VMs, têm uma diferença fundamental (quando comparados a VVs e VNs) devido 

ao fato de serem executados em um pnode. Como tal “execution” pode ser 

iniciada, concluída ou suspensa, as informações relativas ao seu estado corrente 

de operação (um destes três) são necessárias para o processo de 

provisionamento. O início da execução de um VM em um pnode é o disparo para o 

PE9/PE10 (veja a seção 5.2.4), considerando que a execução do VM irá requerer 

acesso ao VV que armazena seu Disco Virtual (“Virtual Disk”, ou VD). 
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5.2.6.6 Aplicabilidade 

Até aqui, dois sistemas de classificação foram usados para organizar as 

informações de estado em categorias. A primeira classificação considera a 

“origem” da informação. Neste caso, a informação de estado pode ser intrínseca 

(do próprio CRE) ou extrínseca (do CREC2). A segunda classificação considera a 

finalidade ou a função (ou seja, o “destino”) da informação. Neste caso, a 

informação de estado pode ser usada para fins de rótulo, morfologia, autorização, 

e provisionamento.  

A superposição de ambos os critérios pode então ser usada para melhorar a 

classificação da informação de estado, ao considerar agora a aplicabilidade de 

cada informação. Descrever a aplicabilidade de uma informação significa 

descrever dois aspectos simultaneamente. O primeiro aspecto é a identificação 

dos elementos dos quais tal informação pode ser obtida ou extraída. O segundo 

aspecto é a identificação dos elementos aos quais cada informação se refere.  

As decisões de desenho tomadas até aqui produziram a primeira lista de 

elementos essenciais para o CREC2. Tal resultado é similar àquele obtido no final 

do Capítulo 4, onde uma lista final de elementos para o CRE foi apresentada. 

Considerando tais resultados, a composição tanto do CREC2 quanto do CRE pode 

começar a ser descrita. O anterior é composto por uma coleção de servidores 

DHCP, servidores PXE, servidores TFTP (ou seja, servidores de “boot remoto”) e 

servidores de Autorização (“Authorization Servers”, que apesar de estarem 

baseados no esquema básico OpenLDAP, talvez não sejam necessariamente 

implantados com o uso deste sistema). O último, composto por uma coleção de 

servidores de recursos (pnodes, cnodes e snodes) e recursos (Volumes Virtuais, 

Máquinas Virtuais e Redes Virtuais). A Tabela 14 mostra a aplicabilidade de cada 

informação apresentada, combinando os dois critérios de classificação (ou seja, a 

“fonte” e o “destino”) ao aplicá-los a um dos dois grupos de elementos previamente 

definidos. 

Informação de Estado Obtido de Refere-se a 

Name CREC2 CRE 

Tag CREC2 CRE Rótulo 

Description CREC2 CRE 
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Type CRE CRE 

Topology CREC2 CREC2 

Location CRE CRE 

Model CRE CRE 

Port CRE CRE 

Stack CRE CRE 

Morfologia 

Firmware CRE CRE 

Owner CREC2 CRE 

Maintainer CREC2 CRE 

Contributor CREC2 CRE 
Autorização 

Free CREC2 CRE 

Power CRE CRE 

DHCP CREC2 CRE 

PXE CREC2 CRE 

TFTP CREC2 CRE 

Provisioname
nto 

Boot CREC2 CRE 

Instance CRE CRE 

Binding CRE CRE Alocação 

Execution CRE CRE 

Tabela 14 – Aplicabilidade das Informações de Estado. 

5.2.7 Ordens Operacionais 

Finalmente, a pergunta formulada na seção 5.2.5 pode ser efetivamente 

respondida. Não apenas a coletânea de entradas significativas que agem como 

disparos para os Eventos de Provisionamento pode ser derivada, mas também 

esta definição de ordens operacionais pode agora ser refinada. As ordens 

operacionais são as diretivas que permitem que um usuário do CRE leia (obtenha) 

ou altere (defina) as informações no CRE/CREC2. 

Além de uma definição mais refinada, a enumeração das ordens operacionais é o 

último estágio rumo à criação de um modelo específico para o CREC2. Tal 

enumeração é de suma importância, pois representa o elo final na cadeia de 

decisões de projeto que começou na seção 5.2.3. Conforme dito anteriormente, é 
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apenas pela redução da generalidade do diagrama de blocos do CREC2 que um 

modelo específico de trabalho pode ser produzido. Isso pode ser nitidamente 

observado no componente de Comando do CREC2, um componente cujo modelo 

específico é criado em torno da lista de ordens operacionais que este precisa 

receber, processar e autorizar. 

A enumeração das ordens operacionais é obtida aqui pela simples repetição do 

procedimento adotado nas seções 5.2.6.1 até 5.2.6.5. Para cada informação, 

sobre cada classe (conforme definido nas seções supramencionadas), a lista de 

ordens viáveis e relevantes é apresentada, juntamente com uma breve explicação 

ou esclarecimento. 

5.2.7.1 Rótulo 

Para a manipulação da informação de estado na classe de rótulo, são definidos 

dois grupos de ordens operacionais. O primeiro grupo permite que um usuário do 

CRE obtenha o “uuid” de um elemento do CRE a partir de um “name” ou “tag” (ou 

seja, “get name” ou “get tag”) ou obtenha a “description” de um elemento (ou seja, 

“get description”). O segundo grupo de ordens operacionais permite que um 

usuário do CRE crie um mapeamento entre um único elemento do CRE e o “name” 

(ou seja, “set name”) ou um mapeamento entre um “tag” e um grupo de elementos 

do CRE (ou seja, “set tag”). Este segundo grupo também inclui uma ordem 

operacional que permite que um usuário do CRE anexe uma “description” de texto 

a um único elemento do CRE (ou seja, “set description”). 

O modelo espaço de nomes (veja a seção 4.5) que oferece suporte ao 

mapeamento entre “names”/”tags” e “uuids” não tem nenhuma implicação imediata 

na implantação no CRE propriamente dito. A atribuição de identificadores (ou até 

descrições) para cada elemento do CRE não afeta de modo nenhum qualquer de 

suas características intrínsecas. É precisamente por este motivo que a tabela de 

aplicabilidade (Tabela 14) apresentada na seção 5.2.6.6 relaciona o CREC2 como 

a fonte de tal informação de estado. Ao combinar as informações referentes à 

fonte da informação de estado do rótulo com a necessidade de permitir que um 

usuário “get” e “set” identificadores em múltiplos namespaces apóia a conclusão 

de que algum tipo de serviço de resolução de “name”/“tag” (e servidor associado) 

seja necessário no CREC2. Este Servidor de Resolução (“Resolution Server”, ou 



 109 

RS) se torna, portanto, o quinto elemento no CREC2 (além dos servidores DHCP, 

PXE, TFTP e de Servidor de Autorização - “Authorization Server”). 

5.2.7.2 Morfologia 

Para a manipulação da informação de estado na classe de morfologia, são 

definidos dois grupos de ordens operacionais. O primeiro grupo permite que um 

usuário de um “Ensemble” de Recursos Computacionais (“Computing Resource 

Ensemble”, ou CRE) obtenha o “type” (ou seja, “get type”), “topology” (ou seja, “get 

topology”), “location” (ou seja, “get location”), “model” (ou seja, “get model”), “port” 

(ou seja, “get port”), “stack” (ou seja, “get stack”) ou “firmware” (ou seja, “get 

firmware”) do elemento. O segundo grupo de ordens operacionais permite que um 

usuário do CRE altere o tipo de um elemento do CRE (ou seja, “set type”).  

Conforme pode ser observado da enumeração das ordens operacionais na classe 

de morfologia, qualquer informação diferente do “type” não está sujeita a 

mudanças pelos usuários do CRE. Isso é resultado tanto de características 

intrínsecas dos elementos do CRE quanto de decisões de projeto acerca do 

Comando e Controle do Conjunto de Recursos Computacionais (“Computing 

Resource Ensemble Command and Control”, ou CREC2) tomadas até então. Por 

exemplo, as informações de estado de “topology”, “location”, “model” e “port” são 

diretamente derivadas das características físicas de um elemento do CRE. As 

informações de “topology” e de “location” derivam diretamente da inserção 

(manual) e da colocação de elementos do CRE dentro de uma determinada Usina 

de Recursos Computacionais (“Computing Resource Plant”, or CRP). Conceder a 

um usuário do CRE a capacidade de mudar tal informação através de uma ordem 

operacional não teria eficácia alguma, pois uma intervenção manual seria 

necessária. Uma forma similar de raciocínio pode ser aplicada às informações de 

“model” e de “ports”. As informações de “model” e de “ports” (ou seja, os 

endereços dos pontos de conexão à rede de um elemento) são atribuídas no 

momento de fabricação do elemento do CRE. Conceder a um usuário de CRE a 

capacidade de mudar estas informações através de uma ordem operacional 

também não teria eficácia. Finalmente, há o caso das informações de “stack” e de 

“firmware”. As decisões de projeto relativas ao processo de provisionamento e sua 

seqüência de Passos de Provisionamento (“Provisioning Steps”, ou PSs) requerem 
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que a mudança do “stack” e do “firmware” (este caso pode ser considerado como 

um “caso limite” do “stack”) ocorra durante o passo de provisionamento (PS4). 

Conceder a um usuário de CRE a capacidade de mudar esta informação através 

de uma ordem operacional requereria que ele informasse a “marca” para este 

“stack”/”firmware”, bem como os Volumes Virtuais (“Virtual Volumes”, ou VVs) que 

os detêm. É para evitar duplicação de finalidade e outros problemas conceituais 

que poderiam surgir dessa diretiva que esta capacidade é reservada às ordens 

operacionais na classe de provisionamento.  

Para finalizar esta seção, é necessária uma discussão mais detalhada da ordem 

operacional “set type”. Sendo a única ordem operacional capaz de mudar a 

informação de estado na classe de morfologia, esta se faz necessária devido à 

natureza intrínseca dos servidores computacionais de finalidade geral e as 

decisões de projeto tomadas para a especificação das Regras Operacionais 

(“Operational Rules”, ou ORs) na seção 4.4.4 (Tabela 5). É apenas através de uma 

ordem operacional que um usuário de CRE pode informar o CREC2 que um 

determinado pnode pluripotente será “diferenciado” em um “pnode/cnode” (uma 

analogia biológica). Assim, um usuário de CRE pode informar o CREC2 de que um 

determinado pnode rodando um software de firewall deveria de fato ser tratado 

como um componente do recurso de tempo de execução de comunicação e, 

portanto, protegido de uso posterior (ou seja, alocação de Máquina Virtual) como 

parte do conjunto de recursos de tempo de execução de processamento. A Figura 

24 mostra um diagrama de estados com as transições válidas para mudar as 

informações de estado do “type” de nó. 
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Figura 24 – Diagrama de Estado para a Ordem Operacional Obter/Definir “type”. 

Cabe ressaltar neste diagrama de estados que os possíveis resultados de uma 

ordem operacional “get type” incluem elementos do grupo de elementos do CRE 

abstratos (ou seja, Localização Física como Chassis, Rack ou Vault) e virtuais (ou 

seja, Máquinas Virtuais) (veja a seção 4.4.6).  

Neste momento, o acúmulo de evidências da necessidade de um novo elemento 

no CREC2 requer uma análise específica. A descrição da informação de estado de 

“topology” (veja a seção 5.2.6.2) leva à conclusão de que a ordem operacional “get 

topology” precisa, de alguma forma, ser direcionada a elementos abstratos no 

CRE, como um Vault, um Rack ou um Chassis. De forma similar, a descrição do 

diagrama de estados para as ordens operacionais “get type” e “set type” também 

sugere os Locais Físicos (“Physical Locations”, ou PLs) ou Locais Geográficos 

(“Geographical Locations”, ou GLs) como uma possível meta para tais ordens 

operacionais. O problema de tal conclusão pode ser resumido na seguinte 

pergunta: Considerando que um PL (como um Vault, Rack ou Chassis) é um 

elemento abstrato de um CRE sem nenhuma implantação computacional, como o 
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CREC2 pode identificá-lo devidamente? Por exemplo, um Rack é um gabinete 

metálico que pode alojar equipamentos. Não há nenhum modo ou método 

específico para fazer com que o componente de Controle do CREC2 interaja com 

seu elemento abstrato do CRE (ou seja, enviar instruções a ele). Não há nenhum 

console de gerenciamento ou interface que permita que o CREC2 reconheça este 

elemento como um Rack de qualquer maneira. A solução para este problema seria 

tomar a forma de um servidor de “Local Físico”, um servidor computacional de fins 

genéricos que esteja alojado dentro de um Chassis, um Rack, um Vault (ou até 

mesmo um CRP) para permitir que o CREC2 identifique-o como um elemento do 

CRE “discernível”. Uma vez que cada PL individual esteja devidamente equipado 

com seu “servidor de elementos abstratos”, uma ordem operacional como “get 

topology” pode ser direcionada a estes servidores, permitindo que o PL responda 

com a devida informação de estado (ou seja, a topologia propriamente dito). Mais 

importante, os identificadores de PL representados na Figura 23 agora apontam 

elementos “concretizados” (ou seja, não mais abstratos), que podem ser 

devidamente contatados pelo CREC2. Com esta lógica, um sexto elemento pode 

agora ser adicionado ao CREC2, criando assim a seguinte lista: Servidor DHCP 

(“DHCP Server”), Servidor PXE (“PXE Server”), Servidor TFTP (“TFTP Server”), 

Servidor de Autorização (“Authorization Server”), Servidor de Resolução 

(“Resolution Server”) e Servidor de Concretização (“Concretization Server”).   

5.2.7.3 Autorização 

Para a manipulação da informação de estado na classe de autorização, são 

definidos dois grupos de ordens operacionais. O primeiro grupo permite que um 

usuário do CRE obtenha o “owner” (ou seja, “get owner”), “maintainer” (ou seja, 

“get maintainer”), ou “contributor” (ou seja, “get contributor”) de um elemento do 

CRE. O segundo grupo de ordens operacionais permite que um usuário do CRE 

designe um “owner” (ou seja, “set owner”), “maintainer” (ou seja, “set maintainer”), 

ou “contributor” (ou seja, “set contributor”). O terceiro grupo permite que um 

usuário do CRE descubra quais elementos do CRE estão “free” (ou seja, “get 

free”). 

As ordens operacionais de autorização têm um papel essencial em todo o 

processo de operações do sistema e de provisionamento do CRE/CREC2. Por 
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isso, o relacionamento entre as ordens operacionais desta categoria e ordens em 

todas as demais precisam ser mais detalhadamente explicitadas. Neste processo, 

o modelo de autorização é detalhado a um ponto que torne viável que seja 

incorporado no modelo específico do CREC2. 

No modelo de autorização adotado, um “owner” tem o direito de emitir ordens 

operacionais que leiam (“get”) ou modifiquem (“set”) qualquer informação de 

estado ou qualquer categoria (ou seja, rótulo, morfologia, autorização, 

provisionamento e alocação). O “owner” pode, então, usar o segundo grupo de 

ordens operacionais de autorização já mencionadas de forma plena. Ele também 

pode selecionar listas de usuários (ou seja, “userids”) para agirem como 

“maintainer” (ou seja, “set maintainer”) ou “contributor” (ou seja, “set contributor”) 

dos elementos do CRE que sejam de sua propriedade (ou seja, um elemento de 

CRE que tenha este determinado userid no campo “owner” no esquema 

openLDAP). Além disso, ele pode renunciar o controle de qualquer elemento do 

CRE previamente de propriedade dele (ou seja, “set free”).  

Um “maintainer” tem a capacidade de emitir quase que a mesma coleção de 

ordens operacionais que o “owner”. As únicas ordens operacionais indisponíveis a 

um “maintainer” estão no segundo grupo da classe de autorização. Ele não pode 

alterar o “owner” (ou seja, “set owner”) e mudar a lista de “maintainer” (ou seja, “set 

maintainer”) para um elemento do CRE mantido por ele. Exceto por essas duas 

ordens operacionais, o “maintainer” é praticamente eqüipotente ao “owner”. Ele 

tem a capacidade de se remover da lista de “maintainer” para elementos 

específicos do CRE (ou seja, “set free”). Além disso, ele também pode selecionar 

listas de usuários (ou seja, “userids”) para agirem como “contributor” (ou seja, “set 

contributor”) para os elementos do CRE que sejam mantidos por ele (ou seja, um 

elemento de CRE que tenha este determinado userid no campo “owner” no 

esquema openLDAP), sem qualquer necessidade de coordenação ou aprovação 

pelo “owner”. 

A fim de usar (ou seja, “consumir”) recursos de tempo de execução, os 

“contributors” somente têm o direito de emitir todas as ordens operacionais na 

classe de alocação e de rótulo. O motivo para conceder a eles acesso pleno a 

todos os grupos de ordens na classe operacional é a necessidade de se ativar e 

desativar VMs, VVs e VNs de forma autônoma (ou seja, sem intervenção do 
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“owner” ou dos “maintainers”). Apesar de menos óbvio, acesso pleno a todos os 

grupos de ordens operacionais na classe de rótulos permite que os “contributors” 

usem os mesmos recursos múltiplos de espaço de nomes que o “owner” e os 

“maintainers” usam, diminuindo ainda mais a necessidade de intervenção por parte 

destes. Ser capaz de usar e até de criar suas próprias coleções de identificadores 

nos múltiplos namespaces do CRE garante que os “contributors” possam localizar 

o devido elemento do CRE sem qualquer intervenção do “owner” ou do 

“maintainer”. Para todas as demais classes (ou seja, autorização, morfologia e 

provisionamento), os únicos grupos de ordens operacionais disponíveis são 

aqueles que não alteram nenhuma informação de estado (ou seja, operações 

“get”). A única exceção a essa regra que se aplica a “contributors” é a capacidade 

de, na classe de autorização, remover a si mesmo da lista de “contributors” para 

um elemento do CRE que os relaciona como tal (ou seja, “set free”).  

No modelo de segurança apresentado aqui, qualquer usuário (ou seja, “userid”) 

pode assumir qualquer papel (“owner”, “maintainer”, e “contributor”). Na verdade, é 

de se esperar que o mesmo usuário do CRE tenha diferentes papéis relativos a 

diferentes elementos do CRE. A Figura 25 mostra um diagrama de contenção com 

os três papéis (juntamente com as ordens operacionais permitidas) que um 

“userid” (ou seja, um usuário de CRE) pode assumir simultaneamente no CREC2. 

 

Figura 25 – Papéis do Usuário do CRE. 
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5.2.7.4 Provisionamento 

Para a manipulação da informação de estado na classe de provisionamento, são 

definidos dois grupos de ordens operacionais. O primeiro grupo permite que um 

usuário de CRE obtenha as declarações de configuração de “power” (ou seja, “get 

power”), “dhcp”, “pxe” ou “tftp” do elemento do CRE (ou seja, “get dhcp”, “get pxe” 

e “get tftp”) bem como um Volume Virtual de “boot” de um pnode (ou seja, “get 

boot”). O segundo grupo de ordens operacionais permite que um usuário do CRE 

modifique as declarações de configuração de “power” (ou seja, “set power”) de um 

elemento do CRE, modifique as declarações de configuração no “dhcp”, “pxe” ou 

“tftp” (ou seja, “set dhcp”, “set pxe” e “set tftp”) e designe o Volume Virtual de “boot” 

de um pnode (ou seja, “set boot”). 

Ao emitir as ordens operacionais neste segundo grupo um “owner” ou um 

“maintainer” efetivamente conclui o processo de provisionamento. Tais ordens 

operacionais estão diretamente relacionadas ao Passo de Provisionamento 4 

(seção 5.2.5), que é o disparo para os Eventos de Provisionamento 1 a 8 

(“Provisioning Events 1 – 8” ou PE1 – 8, seção 5.2.4). O usuário do CRE adiciona 

declarações de configuração em um servidor DHCP, TFTP ou PXE ao selecionar 

uma determinada “marca” (um identificador genérico para um “stack”, conforme 

explicado na seção 5.2.5). Cada “marca” tem então uma “matriz” com as 

declarações de configuração para os servidores DHCP, TFTP e PXE. Mediante a 

emissão das devidas ordens operacionais (seja “set dhcp”, “set tftp” ou “set pxe”), 

esta “matriz” é alterada para incluir as informações que permitem que o servidor 

identifique o pnode corretamente. Por exemplo, isso significa que a informação a 

ser substituída na “matriz” de configuração do servidor DHCP (e PXE) (ou seja, da 

“marca”) é a “port” Ethernet do pnode (definida na seção 5.2.6.2), enquanto que a 

informação a ser substituída na “matriz” de configuração do servidor TFTP é o 

endereço de IP do pnode (que é fornecido pelo servidor DHCP). Esta 

“personalização” de “matriz” prévia à configuração dos devidos servidores se 

baseia no fato de que cada um destes servidores precisa corretamente identificar 

um pnode (conforme explicado na seção 5.2.6.4) ao ser contatado por ele durante 

qualquer Evento de Provisionamento. Após devidamente configurar os servidores 

DHCP, PXE e TFTP ao selecionar o pnode e a “matriz” apropriada, um “owner” ou 

“maintainer” seleciona um Volume Virtual de “boot” (ou seja, “set boot”) para tal 
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pnode, energizando-o (ou seja, “set power”) para efetivamente iniciar a seqüência 

PE1 – PE8. 

5.2.7.5 Alocação 

Para manipulação de informações sobre estados na classe de alocação, são 

definidos dois grupos de ordens operacionais. O primeiro grupo permite que um 

usuário do CRE obtenha uma lista de recursos (ou seja, identificadores VM, VV e 

VN) alocados em um elemento do CRE (ou seja, “get instance”), a lista de 

elementos do CRE autorizados a acessar um recurso dentro de um elemento do 

CRE particular (ou seja, “get binding”) e o estado atual de execução de todas as 

Máquinas Virtuais associadas a um pnode particular (ou seja, “get execution”). O 

segundo grupo de ordens operacionais permite que um usuário do CRE crie 

instâncias de recursos (ou seja, VMs, VVs ou VNs) dentro de um elemento do CRE 

(ou seja, “set instance”), crie listas de elementos do CRE autorizados a acessar um 

recurso específico dentro de um nó (ou seja, “set binding”) e mudar o estado atual 

dos VMs dentro dos pnodes (ou seja, “set execution”).  

O uso efetivo dos recursos de tempo de execução é alcançado pela emissão das 

ordens operacionais neste segundo grupo. Por isto, qualquer um dos papéis que 

um usuário do CRE possa assumir terá o direito de emitir qualquer uma destas 

ordens operacionais. Por exemplo, um dos pré-requisitos para o início da 

seqüência de Eventos de Provisionamento é a existência de um “root disk”/“root 

file system” para ser usado por um pnode (vide seção 5.2.4). Para atender este 

pré-requisito, “owners” e “maintainers” têm que criar Volumes Virtuais (“Virtual 

Volumes”, ou VVs) em snodes (ou seja "set instance") para usá-los como Volumes 

Virtuais de boot. Além disso, eles precisam permitir que este pnode acesse este 

VV durante o seu “boot” (ou seja, “set binding”). 

Um “contributor” se depara com uma situação análoga. Ele também terá que criar 

um VV em um nó (novamente, “set instance”), assegurar que este VV tenha o 

Disco Virtual (“Virtual Disk”, ou VD) correto, e permitir que o pnode acesse este 

VV. Após isso, eles podem iniciar VMs neste nó, acessando os VDs no VV que 

acabou de ser criado (ou seja, um ou mais comandos de "set execution"). 
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5.2.7.6 Aplicabilidade 

A classificação de ordens operacionais até aqui descritas pode agora ser 

submetida a um processo de definição de “aplicabilidade” semelhante ao 

empregado na seção 5.2.6.6. Neste caso, os critérios simultâneos de classificação 

a ser usados são três, ao invés dos dois anteriores. O primeiro é a lista de 

elementos CRE/CREC2 para a qual cada ordem operacional deve ser direcionada. 

Esta atividade pode ser vista como um detalhamento da descrição da coluna 

"Obtido de" na Tabela 14. O segundo critério de classificação é a definição dos 

direitos de cada papel com relação a cada ordem operacional. O terceiro critério é 

a lista de elementos do CRE efetivamente referenciada por cada ordem 

operacional. Da mesma forma, esta atividade pode ser encarada como o 

detalhamento da coluna "Refere-se a" na Tabela 14.  

Antes da apresentação da aplicabilidade das ordens operacionais de forma 

resumida e tabular, a Tabela 15, contendo uma anotação compacta da lista de 

elementos CRE e CREC2 é apresentada.  

 

Infraestrutura Grupo de Elementos Elemento 

Nó de Processamento 
(“Processsing Node”) pnode 

Nó de Armazenamento 
(“Storage Node”)  snode 

Servidor de 
Recursos 

(“Resource 
Server”) 

RSSRV 

Nó de Comunicação 
(“Communication Node”) cnode 

Máquina Virtual 
(“Virtual Machine”) VM 

Volume Virtual 
(“Virtual Volume”) VV 

“Ensemble” de 
Recursos 

Computacionais 
(Computing 
Resource 
Ensemble) 

CRE 

Recurso 
(Resource) RS 

Rede Virtual 
(“Virtual Network”) VN 

Servidor DHCP (“DHCP 
Server”) DHCPSRV 

Servidor PXE 
(“PXE Server”) PXESRV 

Servidor TFTP 
(“TFTP Server”) TFTPSRV 

Servidor de Autorização 
(“Authorization Server”) AUTHSRV 

Servidor de Resolução 
(“Resolution Server”) RSLSRV 

Comando e 
Controle do 

Ensemble de 
Recursos 

Computacionais 
(Computing 
Resource 
Ensemble 

Command and 
Control) 

CREC2 

Servidor de 
Provisioname

nto e 
Operação de 

Sistemas 
(Provisioning 
and Systems 
Operations 

Server) 

PSOSRV 

Servidor de Concretização 
(“Concretization Server”) CRTSRV 

Tabela 15 – Lista de Elementos CRE e CREC2 
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Esta tabela apresenta a lista de elementos em três níveis hierárquicos: 

Infraestrutura, Grupo de Elementos e Elemento. Cada nível hierárquico permite a 

definição da lista de elementos de forma mais concisa. Para ilustrar, considere 

uma ordem operacional (ou informação sobre o estado) que possa afetar um 

pnode, um cnode, um snode, um VM, um VV ou um VN, como o comando "get 

name". Ao invés de usar esta longa lista de elementos CRE para indicar a 

aplicabilidade de tal ordem operacional, basta declarar que se refere ao “Ensemble 

de Recursos Computacionais ou seu acrônimo CRE (que inclui todos os elementos 

acima mencionados). Baseado neste método descritivo, a Tabela 16 mostra as 

informações de aplicabilidade para todas as ordens operacionais definidas nas 

seções 5.2.7.1 - 5.2.7.5. Nesta tabela, o símbolo ("|") é usado para indicar a 

operação lógica "ou", enquanto o símbolo ("&") é usado para indicar a operação 

lógica "e". 

 

Direito de Emitir 
Ordem Operacional Emitido para 

Owner Maintainer Contributor 
Afeta 

Get RSLSRV    CRE 
Nome 

Set RSLSRV    CRE 

Get RSLSRV    CRE 
Tag 

Set RSLSRV    CRE 

Get RSLSRV    CRE 

Label 

Descrição 
Set RSLSRV    CRE 

Get CRE|CREC2    CRE 
Tipo 

Set pnode    pnode 

Topologia Get CRTSRV    CRTSRV 

Localização Get RSSRV| CRTSRV    RSSRV| CRTSRV 

Modelo Get RSSRV| CRTSRV    RSSRV| CRTSRV 

Porta Get RSSRV| CRTSRV    RSSRV 

Stack Get RSSRV| CRTSRV    RSSRV| CRTSRV 

Morfologia 

Firmware Get RSSRV| CRTSRV    RSSRV| CRTSRV 

Get AUTHSRV    RSSRV 
Owner 

Set AUTHSRV    RSSRV 

Get AUTHSRV    RSSRV 

Autorização 

Maintainer 
Set AUTHSRV    RSSRV 
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Get AUTHSRV    RSSRV 
Contributor 

Set AUTHSRV    RSSRV 

Get AUTHSRV    RSSRV 

 

Free 
Set AUTHSRV    RSSRV 

Get CRTSRV    RSSRV 
Power 

Set CRTSRV    RSSRV 

Get DHCPSRV    pnode 
DHCP 

Set DHCPSRV    pnode 

Get PXESRV    pnode 
PXE 

Set PXESRV    pnode 

Get TFTPSRV    pnode 
TFTP 

Set TFTPSRV    pnode 

Get PXESRV    pnode 

Provisionam
ento 

Boot 
Set PXESRV    pnode 

Get RSSRV    RS 
Instância 

Set RSSRV    RS 

Get RSSRV    RSSRV&RS 
Ligação 

Set RSSRV    RSSRV&RS 

Get pnode    VM 

Alocação 

Execução 
Set pnode    VM 

Tabela 16 – Aplicabilidade de Ordens Operacionais 

Quatro aspectos desta tabela de aplicabilidade são notáveis, dado o fato de 

partirem de decisões de projeto adicionais (ou seja, não declaradas em qualquer 

seção anterior). O primeiro é a aplicabilidade da ordem operacional “get topology” 

somente para Servidores de Concretização (“Concretization Servers”, ou 

CRTSRVs). Tanto no elemento CRE (vide seção 4.6) como nas definições de 

informações de estado “topology” (vide seção 5.2.6.2), o único aspecto pertinente 

é a lista de elementos CRE dentro de uma Localização Física. Conseqüentemente, 

o único elemento (CREC2) para o qual tal ordem operacional (“get topology”) deve 

ser direcionada é um CRTSRV. 

O segundo aspecto notável da Tabela 16 é a aplicabilidade das ordens 

operacionais “get location”, “get model”, “get port”, “get stack” e “get firmware” para 

os Servidores de Recursos do CRE (“Resource Servers”, ou RSSRV) ou para os 

CRTSRVs. Os Recursos (“Resources”, ou RS) no CRE podem ser localizados pela 
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ordem operacional “get instance”, enquanto a desconsideração de qualquer outro 

CREC2 como o objetivo para tal ordem operacional permite certa latitude na 

definição de sua implementação (ou seja, sua disposição dentro do CREC2). 

O terceiro aspecto notável da Tabela 16 é a aplicabilidade das ordens operacionais 

“get power” e “set power” somente para CRTSRVs. Conforme brevemente 

discutido na seção 5.2.6.4, espera-se que algum método de mudança remota no 

estado da energia esteja operante dentro do CRE. Esta decisão de projeto espera 

que tal método seja implementado por CRTSRVs ou intrinsecamente a eles. 

O quarto aspecto notável da Tabela 16 é a aplicabilidade das ordens operacionais 

da classe de provisionamento que não sejam “get power” e “set power” somente 

para os pnodes. Isso se deve ao fato que, exceto para um pnode que seja 

“diferenciado” em um “pnode/cnode”, “pnode/snode” ou “pnode/cnode/snode” (vide 

Figura 24), qualquer outro nó (como um snode implementado como um disco 

RAID, ou um cnode implementado como um comutador) não pode ter seu “stack” 

ou “firmware” alterado pelo CREC2 (isto é, seu firmware ou Sistema Operacional já 

vem pré-carregado do fabricante). Uma observação final relevante relaciona-se à 

operação lógica “e” e às ordens operacionais “get binding" e “set binding”. 

Conforme discutido nas seções 5.2.6.5 e 5.2.7.5 este é o resultado da necessidade 

de se ter a ligação como uma ordem operacional que comanda um RSSRV 

específico para permitir que outro RSSRV tenha acesso a uma instância específica 

de Recurso (“Resource”, ou RS) suprido em tal RSSRV específico. Dado este fato, 

a ordem operacional citada anteriormente é enviada para este RSSRV, afetando 

simultaneamente outro RSSRV e um RS. 

5.2.8 Modelo Específico 

A classificação das informações acumuladas das definições e decisões de projeto 

anteriores pode agora ser aplicada ao diagrama genérico em blocos CREC2, 

produzindo um modelo específico. Devido a seu papel como mecanismo de 

provisionamento e operações de sistemas, o CREC2 precisa estar posicionado 

entre a coleção de elementos CRE e de usuários CRE, a fim de mediar o acesso 

do segundo ao primeiro. A fim de agir como tal “camada de mediação”, o CREC2 é 

“enxertado” no CRE, melhorando a distribuição física do CRE já em 

funcionamento. Com uma infraestrutura CREC2 “envolvendo” o CRE, os usuários 
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podem efetivamente visualizar e interagir com ela como um repositório de recursos 

abstratos homogêneo. Recursos de tempo de execução podem ser adquiridos (e 

utilizados) a partir de uma indistinta massa de elementos de servidor de recursos, 

se encaixando precisamente no paradigma de “ensemble” que inspirou este 

trabalho. A Figura 26 mostra o acoplamento do CREC2 e do CRE, resultando na 

composição de uma infraestrutura computacional com recursos automáticos de 

provisionamento e operações de sistemas.  

 

 

Figura 26 – CRE, CREC2 e usuários do CRE.  
O mesmo esquema de cores e códigos para a hierarquia adotada na seção 4.4.6, 

foi empregado aqui. A infraestrutura CREC2 recebe ordens operacionais emitidas 

pelos usuários do CRE, as transforma em instruções que são enviadas (através de 

atuadores) para elementos do CRE, a fim de prover recursos de tempo de 

execução. Ela toma a forma de infraestrutura de Comando e Controle (“Command 

and Control”, ou C2) distribuída, com a replicação de seus componentes ao longo 

de toda a infraestrutura de CRE. A fim de implementá-la, um novo elemento é 

introduzido como o bloco fundamental da infraestrutura CREC2: o nó de 
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“provisionamento e operações de sistemas” (“provisioning and systems 

operations”) ou psonode.  

Um psonode é um servidor computacional de uso geral que implementa, em cada 

PL (ou seja, Vault ou Rack) ou GL (ou seja, o CRP) os componentes de Comando, 

Controle, Atuador e Sensor do modelo genérico CREC2, além do Servidor de 

Concretização (“Concretization Server”, ou CRTSRV), Servidor DHCP (“DHCP 

Server”, ou DHCPSRV), Servidor PXE (“PXE Server”, ou PXESRV) e Servidor 

TFTP (“TFTP Server”, ou TFTPSRV).  Um psonode pode ser compreendido como 

uma versão auto-suficiente do CREC2, de Localização Física/Localização 

Geográfica (por exemplo, dentro da extensão de um Rack), capaz de receber, 

autorizar e despachar ordens operacionais dos usuários do CRE (Comando ou 

“Command”), traduzir as ordens operacionais despachadas em uma série de 

instruções a serem executadas em grupos de elementos do CRE (Controle), 

enviando-as para execução em cada elemento individual de CRE selecionado 

(“Actuator”), e extraindo e apresentando o estado de cada elemento do CRE 

(“Sensor”).  

A decisão de projeto de criar um novo tipo de nó (psonode) e a colocação de 

quase todos os componentes e servidores (elementos) do CREC2 dentro dele 

(somente o componente Target e os Servidores de Resolução e Autorização são 

deixados de fora) é uma conseqüência de três características intrínsecas de tais 

componentes. A primeira característica é a necessidade de implementar um 

servidor de Concretização em cada PL ou GL (vide seção 5.2.7.2), a fim de 

permitir que o CREC2 identifique propriamente este elemento abstrato, e interaja 

com ele. A segunda característica é a escalabilidade limitada dos servidores de 

“boot” remoto (ou seja, DHPC, PXE e TFTP). Como um servidor DHCP depende 

de transmissões de rede para estabelecer comunicação com um pnode durante 

Eventos de Provisionamento, a proporção de servidores por nó deve ser mantida 

baixa a fim de evitar efeitos danosos de rede como “broadcast storms”. A terceira 

característica é a possibilidade de deferir a autoridade de provisionar e operar 

elementos CRE dentro de PLs (por exemplo, Vaults e Racks) para usuários 

diferentes e específicos (por exemplo, Regras Operacionais do CRE 7 a 11, na 

seção 4.4.4), criando versões do CRE quase auto-suficientes e em extensão de 

PL/GL (por exemplo, em extensão de Rack).  
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Duas decisões de desenho adicionais requerem mais explicações. A primeira é a 

adoção de um modelo centralizado para o Servidor de Resolução (“Resolution 

Server”, ou RSLSRV) e Servidor de Autorização (“Authorization Server”, ou 

AUTHSRV). Tal adoção está baseada no fato de as infraestruturas RSLSRV e 

AUTHSRV já estarem instaladas em qualquer infraestrutura computacional (CRE 

ou não) e também no fato de que a interação entre o CREC2 e tais infraestruturas 

é, apesar de sua relevância, meramente simbólica do ponto de vista operacional. 

Cada elemento do CRE tem um ou mais referências abstratas a ele, tanto no 

esquema OpenLDAP (um “common name” ou cn) como no Servidor de Resolução 

(um "nome", um "tag", um "hostname"), mas tais referências não requerem 

nenhuma modificação real (ou seja, uso de atuadores do CREC2) nos elementos 

do CRE. Tudo que o CREC2 necessita é acesso ao diretório ou tabela (servidor) 

onde estas informações abstratas podem ser manipuladas. A segunda decisão de 

projeto adicional é a ausência de um componente de Comando no PLs de Chassis. 

Um usuário pode interagir com um Chassis através de alguma forma de "Módulo 

de Gerenciamento" ou "Servidor de Gerenciamento", tipicamente implementado 

como um dispositivo de propósito específico com um "firmware" que pode 

interpretar um conjunto limitado de diretivas de gerenciamento. Dada a geral 

impossibilidade de extensão de tal dispositivo, aliada à ausência de padronização 

entre fabricantes, uma decisão foi tomada para tratar este certo elemento como um 

psonode “deteriorado”, onde o CRTSRV e o componente de Controle ainda estão 

presentes, mas todos os outros elementos são providos por um PL em hierarquia 

superior. 

5.3 Arquitetura 

A definição formal de uma infraestrutura viável de CREC2 é alcançada através da 

descrição de sua arquitetura de referência. Este quinto e último passo (vide seção 

5.1) é o ápice de todos os esforços descritivos e decisões de desenho anteriores. 

Aqui, todos os elementos de uma arquitetura referencial podem ser reunidos: o 

modelo conceitual específico, junto com a definição das informações de estado, 

ordens operacionais, componentes e servidores. Conforme previamente 

mencionado, nenhuma decisão de projeto tomada está acima de críticas ou 

correções. A verdadeira força do método científico utilizado aqui é a capacidade de 
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mudanças e correções nas “sub-hipóteses” (ou seja, as decisões de projeto e as 

conclusões que partem delas) sem que tais correções invalidem a abordagem 

adotada. 

A infraestrutura de Comando e Controle do “Ensemble” de Recursos 

Computacionais (“Computing Resource Ensemble Command and Control”, ou 

CREC2) implementa um mecanismo de provisionamento e operações de sistemas 

para o "Ensemble de Recursos Computacionais (“Computing Resource Ensemble”, 

ou CRE). Como tal, ela contempla que o Nível Hierárquico (“Hierarchical Level” ou 

HL, definido na seção 4.4.1), seja uma PL (ou seja, Vaults, Racks e Chassis) ou 

uma GL (ou seja, CRP) seja implementado como nó de provisionamento e 

operações de sistemas (psonode). Todas as informações que se referem à 

arquitetura de referência CREC2, de forma semelhante à arquitetura de referência 

do CRE (vide seção 4.7), podem ser resumidas em duas representações gráficas: 

um diagrama de arquitetura e um diagrama de topologia. Como outra exibição do 

poder da metodologia “bottom-up” escolhida para esta investigação científica, o 

diagrama de arquitetura CREC2 é exibido como uma “sobreposição” no topo do 

diagrama de arquitetura do CRE (mostrado na Figura 18), na Figura 27.  

 

Figura 27 – Psonodes do CREC2 no CRE. 
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A mesma série de zooms sucessivos usados na seção 4.7 é mostrada novamente, 

com a presença de um psonode em cada nível da hierarquia do CRE. A inovação 

principal neste arranjo é a combinação de um CRE auto-suficiente e pequeno (por 

exemplo, um Rack) com um CREC2 auto-suficiente e pequeno (ou seja, um 

psonode que “Comanda e Controla” este Rack), resultando em um pequeno 

repositório de recursos auto-suficientes com recursos automáticos de 

provisionamento e operações de sistema. Esta característica faz com que 

CRE/CREC2 comportem-se como um “ensemble auto-similar”: em cada nível 

hierárquico (desde um Rack até um CRP inteiro), os mesmos recursos 

automáticos de provisionamento e operações de sistemas estão disponíveis. O 

mesmo conjunto de ordens operacionais pode ser usado para qualquer tipo de 

psonode (é sempre conveniente lembrar que psonodes de Chassis somente são 

visíveis através de psonodes de Rack), tornando cada Localização Física ou 

Localização Geográfica indistinguível do ponto de vista de um usuário. 

“Revestindo” cada elemento do “ensemble” com um mecanismo de 

provisionamento e operações de sistema, tal mecanismo se torna um "ensemble" 

por si só, agindo da mesma forma indistinta.  

A topologia do CREC2, explicada na Figura 28, pode ser obtida através da simples 

sobreposição de psonodes sobre a topologia do CRE apresentada na seção 4.7.  

 

Figura 28 – Topologia CREC2. 
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Nesta topologia, cada vértice lógico, representando uma PL ou GL, é 

implementado (do ponto de vista da CREC2) por um psonode (seja um psonode 

completo ou “degradado”), sendo que cada psonode é fisicamente conectado com 

outros vértices (ou seja, outros psonodes) através do uso de cnodes. Uma simples 

inspeção desta representação apóia a conclusão que quaisquer dois psonodes 

(vértices) estão conectados por exatamente um caminho, resultando em uma 

topologia de árvore. A cada vértice, o psonode é responsável pelo provisionamento 

e operações de sistemas de todos os pnodes, cnodes e snodes diretamente 

conectados com este vértice. As Localizações Físicas (“Physical Locations” ou 

PLs) – Vaults e Racks – conectadas a um vértice são excluídas dele, sendo 

psonodes diferentes com seus próprios recursos de provisionamento e operações 

de sistema. A única exceção para esta regra, por razões explicadas na seção 

5.2.8, são os psonodes de Chassis (os psonodes “degradados”), os quais, devido 

a suas limitações intrínsecas, dependem de psonodes de Rack para suprir alguns 

dos recursos necessários. 

5.4 Magnitude 

A arquitetura de referência CREC2 pode ser usada como o ponto de partida para a 

condução de uma análise básica de escalabilidade. O objetivo principal de tal 

análise é a determinação de três parâmetros fundamentais de escalabilidade. O 

primeiro parâmetro é o número total de elementos CREC2, representado pelo 

número total de psonodes. O segundo parâmetro é a proporção dos elementos de 

CRE por elementos CREC2, medidos como o número de pnodes, cnodes e snodes 

provisionados e operados por um único psonode. O terceiro parâmetro é o 

“overhead” devido ao acoplamento do CRE pelo CREC2, representado pela 

contribuição percentual do número de psonodes no número total dos elementos 

CRE/CREC2.  

O primeiro parâmetro pode ser obtido através de referência à Tabela 10 (vide 

seção 4.8). Esta tabela contém não somente o número esperado de elementos 

CRE “concretos” (ou seja, pnodes, cnodes e snodes), mas também o número de 

elementos “abstratos” (ou seja, PLs como Chassis, Racks e Vaults, GLs como 

CRPs e até mesmo GRs e o CRE inteiro). Levando em conta o fato que uma 

Localização Física (“Physical Location”, ou  PL) ou Localização Geográfica 
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(“Geographycal Location”, ou GL) é representada por um psonode, tanto o número 

relativo (ou seja, por PL ou GL) como o número total de elementos CRE pode ser 

determinado facilmente, conforme mostrado na Tabela 17: 

  
Por 

Rack 
Por 

Vault 
Por 

CRP 
Por 

Região 

Por 
CRE 

(Total) 
Chassis psonode 

(“degradado”) 5*100 5*101 3*103 3*104 3*105 

Rack psonode  1*101 6*102 6*103 6*104 
Vault psonode   6*101 6*102 6*103 

CRP psonode    1*101 1*102 
Região (sem psonode 

definido)     1*101 

Tabela 17 – Magnitude do Elemento CREC2. 

É importante mencionar que a "Região" apresentada nesta tabela se refere à 

“Região Geográfica” (“Geographical Region”, ou GR) da hierarquia do elemento 

genérico do CRE (vide seção 4.4.1), e por decisão de projeto, não possui nenhum 

psonode diretamente relacionado a ela. Não obstante, também é notável 

mencionar que tal extensão deve ser natural e direta.  

Combinando a Tabela 17 com a Tabela 10 (vide seção 4.8), o segundo parâmetro, 

a relação de elementos CRE por elemento CREC2 (psonodes), pode ser 

determinada através de inspeção simples. Conforme discutido na seção 5.3, os 

psonodes de Chassis podem ser considerados agregados com o psonodes dos 

Racks, dada a necessidade deste último de implementar recursos de 

provisionamento e operações de sistemas. Assim, um psonode de Rack tem que 

fornecer recursos de provisionamento e operações de sistemas para todos os 

elementos CRE (ou seja, pnodes, cnodes e snodes) hospedados em todos os 

Chassis dentro de tal Rack, além dos elementos de Rack já sua hierarquia. Este 

requisito é perfeitamente alinhado com as Regras Operacionais 5 e 6 do CRE 

(“Operational Rules 5/6” ou OR5/6, na Tabela 5, seção 4.4.4). Porém, as ORs 8 e 

9 especificam que psonodes de Vault e CRE são responsáveis pelo 

provisionamento e operações de sistema somente para pnodes, cnodes ou snodes 

colocados diretamente sob Localizações Físicas ou Geográficas. Significa que 

somente pnodes, cnodes ou snodes “Vault-wide” ou “CRE-wide” devem ser 

levados em consideração na determinação da proporção do elemento de CRE por 

elemento CREC2 (ou seja, psonode). Nenhuma das tabelas anteriores fornece 
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qualquer informação relativa à proporção do número total de elementos pnodes, 

cnodes e snodes “PL-wide” (ou “GL-wide”) para o número total de pnodes, cnodes 

e snodes por-PL (por-GL). Dado este fato, uma proporção arbitrária para cada PL 

ou GL é escolhida na Tabela 18, resultando na própria determinação do segundo 

parâmetro, a proporção de elementos (psonodes) CRE para elementos CREC2. 

  

Elementos 
CRE por 

psonode de 
Chassis  

Proporção 
“Rack-
wide” 

Elementos CRE por 
psonode de Rack (“Rack-

wide”+”Chassis-wide”) 

Proporção 
“Vault-
wide” 

Elementos 
CRE por 
psonode 
de Vault 

Proporção 
“CRP-
wide” 

Elementos 
CRE por 
psonode 
de CRP 

pnodes 1.5*101 3.3*10-1  1*102 (2.5*101+7.5*101) 5.0*10-3 5.0*100 1.0*10-4 6.0*100 

cnodes 4.0*100 5.0*10-1 3*101 (1.0*101+2.0*101) 1.0*10-2 3.0*100 1.0*10-3 2.0*100 

snodes 1.2*101 3.3*10-1 1*102 (4.0*101+6.0*101) 1.0*10-2 3.0*100 1.0*10-3 2.0*100 

Tabela 18 – Elementos CRE por psonode CREC2. 

Deve-se notar que a proporção de pnodes, cnodes e snodes na extensão do CRP 

(isto é, “GL-wide”) é muito menor que a proporção na extensão do Vault (ou seja, 

“PL-wide”). Espera-se que seja assim, já que os nós “CRP-wide” provavelmente 

seriam muito mais potentes (ou seja, com maiores capacidades de 

provisionamento de recursos) que os nós “Vault-wide”, mas em números menores 

(conforme sugerido no final da seção 4.7). Enquanto espera-se que um pnode 

“Vault-wide” seja, por exemplo, um servidor computacional de uso geral com 4 

CPUs “dual-core”, um pnode “CRP-wide” é um servidor computacional de uso 

geral com 32 CPUs "quad-core”.  

Por último, o terceiro parâmetro, a “penalidade” devido ao acoplamento do CRE 

pelo CREC2, pode ser determinada pela combinação das informações da Tabela 

10 (seção 4.8) e Tabela 17. Esta “penalidade” pode ser obtida pela soma do 

número total dos elementos do CRE e do CREC2, seguido de uma divisão do 

número total de elementos CREC2 pelo número total de elementos CRE e CREC2. 

Os resultados numéricos são apresentados na Tabela 19. 

Descrição Número Comentário 

psonodes “degradados” 3.00*105 Tabela 17, linha 1, coluna 5 
psonodes 6.61*104 Tabela 17, linhas 2-4, coluna 5 

“Resolution Server” e 
“LDAP Server” 2.00*100 Figura 26, seção 5.2.8 

Elementos CREC2 3.66*105  

Pnodes 6.00*106 Tabela 10, linha 1, coluna 6 

Cnodes 2.00*105 Tabela 10, linha 2, coluna 6 
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Snodes 5.00*106 Tabela 10, linha 3, coluna 6 

 Elementos CRE 1.12*107  

"penalidade“ CREC2 (%) 3.16 %  

Tabela 19 – Número Total de Elementos CREC2 

Conforme pode-se observar, o CREC2 psonodes representa 3.16% do número 

total de elementos na infraestrutura CRE/CREC2. Uma análise mais rígida (mas 

não necessariamente mais justa) consideraria somente pnodes, já que os 

psonodes são em sua essência servidores de uso geral que implementam os 

componentes e serviços do CREC2. Esta análise presumiria que nenhum cnode ou 

snode é implementado por um servidor computacional de uso geral (o que é 

perfeitamente plausível, dado as Regras Operacionais 2 e 3, na seção 4.4.4). 

Dadas as hipóteses previamente mencionadas, a “penalidade” total é de 5.75%, 

baixo diante de qualquer expectativa. 
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CAPÍTULO 6. IMPLEMENTAÇÃO, AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO DO 
CREC2  

6.1 Introdução 

A metodologia “bottom-up” usada na investigação da questão do provisionamento 

de recursos computacionais gerou três contribuições originais até o momento. A 

primeira é uma proposta para taxonomia de Data Center, no Capítulo 3. A segunda 

é a arquitetura de referência para o “Ensemble” de Recursos Computacionais 

(“Computing Resource Ensemble”, ou CRE), no Capítulo 4. A terceira é a 

arquitetura de referência para Comando e Controle do Ensemble de Recursos 

Computacionais (“Computing Resource Ensemble Command and Control”, ou 

CREC2), no Capítulo 5. Nessa conjuntura, as contribuições originais devem ser 

validadas através da condução de experimentos. 

A nossa tese preconiza a possibilidade de concepção e implementação de um 

mecanismo de provisionamento e operação de sistemas (o CREC2) que permita a 

uma infraestrutura computacional composta por um grande número de elementos 

(o CRE) se apresentar e ser utilizada como um repositório abstrato e unificado de 

recursos computacionais. Enquanto a descrição da arquitetura de referência para o 

CRE/CREC2 representa uma evidência do veracidade da primeira hipótese (i.e. a 

concepção), a segunda hipótese (i.e. a implementação) fornece a base para 

evidência empírica da validade da tese como um todo, conforme exigido pelo 

método científico. 

Para coletar e apresentar esta evidência empírica necessária, um esforço dividido 

em três passos será levado a termo. O primeiro passo descreve a implementação 

de uma “Prova de Conceito” (“Proof of Concept”, ou PoC) do CRE/CREC2, 

incluindo o cenário experimental, casos de uso relevantes e estrutura interna de 

codificação. O segundo passo descreve uma metodologia para a avaliação do 

PoC. O terceiro e último passo descreve a validação de tal PoC, incluindo os 

critérios de validação e os dados experimentais reunidos. 

6.2 Implementação 

O “Ensemble” de Recursos Computacionais (“Computing Resource Ensemble”, ou 

CRE) e o Comando e Controle do “Ensemble” de Recursos Computacionais 
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(“Computing Resource Ensemble Command and Control”, ou CREC2) foram 

designados com a intenção de confirmar a hipótese que uma abordagem 

metodológica e formal (ou seja, “bottom-up”) pode ser utilizada para especificar 

uma arquitetura de referência para um repositório de recursos computacionais 

unificado e abstrato. Esta concepção (arquitetural) pode agora ser usada como 

base para a implementação de tal infraestrutura computacional. É desta 

implementação que, em conformidade com o método científico, pode-se obter 

evidência empírica da capacidade do CRE/CREC2 de se apresentar e ser usado 

como um repositório unificado e abstrato de recursos computacionais. 

Para a realização de tal tarefa, a implementação tomará a forma de uma “Prova de 

Conceito” (“Proof of Concept”, ou PoC). Uma PoC pode ser descrita como uma 

implementação limitada de um sistema, com o propósito de validação de uma 

hipótese, que é exatamente o presente caso. Tal implementação é, portanto, 

menos extensa e/ou exaustiva, somente com um subconjunto pertinente das 

características da arquitetura de referência sendo contemplado. Isto também 

significa que não se toma nenhuma precaução específica ou extensa relacionada a 

um ou mais aspectos fundamentais da infraestrutura computacional. Por exemplo, 

espera-se que a PoC, independente de sua capacidade de prover a evidência 

empírica desejada, esteja em incompleto em relação a integridade, desempenho, 

requisitos de segurança, entre outros. Longe de tornar a evidência empírica obtida 

inválida de qualquer forma, esta implementação de escala reduzida serve para 

demonstrar a força da arquitetura de referência, até mesmo em face às 

deficiências inerentes de uma PoC.  

Neste contexto, os componentes PoC são divididos em duas categorias: hardware 

e software. A primeira categoria, hardware, é composta pelo conjunto de 

elementos CRE organizados de forma específica: nós de processamento (pnodes), 

nós de comunicação (cnodes) e nós de armazenamento (snodes), além de nós 

“diferenciados” (por exemplo, pnodes/cnodes, conforme explicados na seção 

5.2.7.2). Tais nós são organizados então dentro de Chassis, Racks, Vaults 

(Localizações Físicas) e Usinas de Recursos Computacionais (Localização 

Geográfica). Além dos elementos CRE, a categoria de hardware inclui também o 

conjunto de nós de “provisionamento e operações de sistemas” (psonodes). Estes 

nós são partes integrantes nas Localizações Físicas e Geográficas (“Physical 
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Locations” ou PLs e “Geographical Locations” ou GLs) ou colocados como 

servidores CREC2 “globais” do CRE (e.g. Servidores de Autorização e Resolução 

são ambos implementados como entidades centralizadas, vide seção 5.2.8). 

O trabalho de implementação relativo aos componentes da PoC da categoria de 

hardware é eminentemente operacional. Ele consiste na manipulação e colocação 

dos equipamentos que efetivamente implementam cada elemento de CRE e 

CREC2. Para os elementos de CRE, significa, por exemplo, a inserção de 

servidores computacionais de uso geral (tipicamente, pnodes) em Chassis, 

inserção de Chassis em Racks, colocação de Racks dentro de Vaults, seguido da 

conexão de todos os equipamentos à rede de energia elétrica (conforme descrito 

na Figura 4, seção 2.3.1). Estes passos são exatamente aqueles descritos na 

“primeira fase de provisionamento” (vide seções 4.2.2 e/ou 5.2.2). Para os 

elementos CREC2, significa a colocação de pelo menos um servidor 

(complementar) computacional de uso geral (psonode) dentro de cada Rack, Vault 

e Usina de Recursos Computacionais (CRP), além da colocação de servidores 

computacionais de uso geral externos ao CRP (ou seja, servidores CREC2 

“globais” do CRE). 

A segunda categoria de componentes da PoC, software, é a mais complexa e 

demorada para implementar. Para melhor delinear as dificuldades neste processo, 

esta categoria pode ser dividida em duas sub-categorias. A primeira sub-categoria 

se refere aos programas, interfaces e protocolos pré-existentes usados pelo 

CREC2. Esta sub-categoria é formada pelo conjunto de elementos CREC2 que não 

são designados ou codificados para a implementação do PoC, sendo selecionados 

simplesmente a partir da variedade de alternativas já disponíveis. Ela inclui os 

seguintes sub-elementos CREC2: Componente Atuador, Componente de Sensor, 

Servidor DHCP, Servidor PXE, Servidor TFTP, Servidor de Resolução e Servidor 

de Autorização, protocolos e interfaces para interações entre elementos de CRE e 

CREC2, e por último protocolos e interfaces para interações entre os usuários do 

CRE e a infraestrutura computacional CRE/CREC2. A segunda sub-categoria se 

refere aos componentes de software que são projetados e codificados para a 

produção de uma PoC funcional do CRE/CREC2. Esta sub-categoria é formada 

pelos seguintes elementos: mecanismo de provisionamento e mudança de 

propósito acelerado (sub-elemento CRE), Componente de Comando, Componente 
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de Controle e o processador/interpretador para a interface entre os usuários do 

CRE e o CRE/CREC2 (todos os sub-elementos CREC2). É através da combinação 

dos sub-elementos destas duas sub-categorias que uma implementação funcional 

do CREC2 (i.e. a combinação de diversos componentes do psonode, resultando 

em um Servidor de Concretização) pode ser aplicada à uma implementação 

funcional do CRE, produzindo uma PoC relevante. 

A implementação da “Prova de Conceito” (“Proof of Concept”, ou PoC) é descrita 

em seis segmentos. No primeiro segmento, é apresentado o cenário experimental 

onde os componentes de hardware dos elementos do CRE e do CREC2 (ou seja, o 

primeiro componente da PoC) são colocados e propriamente cabeados. No 

segundo segmento, são apresentados os programas, interfaces e protocolos pré-

existentes do CREC2. No terceiro segmento, é apresentado um mecanismo para 

provisionamento e mudança de propósito acelerado para os pnodes. No quarto 

segmento, é apresentada uma coleção de casos de uso, descrevendo situações 

pertinentes para o uso dos recursos de tempo de execução (novamente, vide 

seção 2.2) por usuários do CRE. No quinto segmento, é apresentada a 

implementação do Componente de Comando, Componente de Controle, e o 

processador/interpretador de interface para o software do psonode, inclusive suas 

estruturas e fluxo de dados. Finalmente, o sexto e último segmento apresenta 

alguns detalhes de codificação adicionais, porém pertinentes. 

6.2.1 Cenário Experimental 

A descrição da implementação do PoC começa com a descrição de seu cenário 

experimental. Neste contexto atual, o cenário experimental representa uma 

implementação de referência para o “Ensemble” de Recursos Computacionais, na 

forma de uma de suas Usinas de Recursos Computacionais (“Computing Resource 

Plant”, ou CRP). A descrição de tal CRP é concluída através da descrição de seus 

três aspectos fundamentais. O primeiro aspecto é sua lista de equipamentos, 

juntamente com a correspondência apropriada entre a designação do fabricante de 

cada equipamento e seu papel no CRP. O segundo aspecto é a determinação e 

delimitação de seu conjunto de Níveis Hierárquicos (“Hierarchical Levels”, ou HLs). 

O terceiro e último aspecto é a listagem e colocação dos psonodes que formam o 

Comando e Controle do “Ensemble” de Recursos Computacionais (“Computing 
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Resource Ensemble Command and Control”, ou CREC2) nesta infraestrutura 

computacional. Descrevendo estes três aspectos adequadamente, o primeiro 

segmento da PoC, a “bancada de testes” onde este é executado, pode ser 

apresentada de maneira cientificamente relevante (ou seja, contendo informações 

suficientes para ser reproduzido pelos interessados na validação destes 

experimentos pela sua reexecução). 

O primeiro aspecto fundamental do CRP a ser descrito é sua lista de 

equipamentos (ou seja, o componente de hardware da PoC) e sua 

correspondência com elementos do “Ensemble” de Recursos Computacionais 

(“Computing Resource Ensemble”, ou CRE). A implementação de referência do 

CRP é localizada em um dos laboratórios do IBM T. J. Watson Research Center, 

em Hawthorne, New York, EUA. Montado em uma das instalações da “IBM 

Research and Development”, o CRP é quase que totalmente formado por 

equipamentos “de prateleira” (“off-the-shelf”) fabricados pela IBM. Os servidores de 

recursos computacionais de uso geral são servidores de “IBM System x” montados 

em Racks (designados "1U servers" para propósitos de abreviação) ou servidores 

“IBM BladeCenter” HS/LS/JS montados em Chassis (designados "blades" pela 

mesma razão). Os dispositivos de armazenamento para propósitos específicos 

também vêm da IBM:  dispositivos RAID “IBM System Storage” DS4100/DS4200 

(designados “FC arrays”) e dispositivos de “block storage virtualization” designados 

“IBM SAN Volume Controller” montados em Racks (chamados de “SVC”). Os 

dispositivos de comunicação de propósitos específicos vêm de uma variedade de 

fabricantes, com diferentes propósitos de fatores-forma: comutadores “Gigabit 

Ethernet” (GE) da “Netgear” montados em Racks (chamados de “1U GE switches”) 

e módulos de comutação GE da “Cisco” montados em Chassis (chamados de “GE 

modules”), em adição a módulos de comutação “Fibre Channel” (FC) da “Qlogic” 

(chamados de “FC modules”) e módulos de comutação “Infiniband” (IB) da “Cisco” 

(chamados de “IB modules”). Por último, o CRP também é preenchido com um 

número de Chassis “IBM BladeCenter H Chassis” montados em Racks (chamados 

de “BC-H chassis”) e Racks padrão de 19 polegadas (chamados de “EIA racks”). 

A apresentação da correspondência entre esta lista de equipamentos e os 

elementos do CRE, embora evidente, é altamente pertinente devido a seu papel na 

ilustração e aplicação dos conceitos apresentados no Capítulo 4 e Capítulo 5. É 
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importante notar que o conceito de transição da “Embalagem Física” (“Physical 

Packaging”, ou PP), utilizado ao longo do Capítulo 4 e na seção 5.2.2 não é 

mencionado aqui porque presume-se que todos os equipamentos (i.e. todos os 

PPs) neste cenário já passaram pelo processo de provisionamento, tornando-se 

servidores de recursos.  

A coleção de “1U servers” e “blades” forma o conjunto de nós de processamento 

(pnode) (i.e. o conjunto de servidores de recursos de tempo de execução de 

processamento). A coleção de “FC arrays” e “SVCs” forma o conjunto de nós de 

armazenamento (snode) (i.e. o conjunto de recursos de tempo de execução de 

armazenamento). A coleção de “1U GE switches”, “GE modules”, “FC modules” e 

“IB modules” forma o conjunto de nós de comunicação (cnode) (i.e. o conjunto de 

recursos de tempo de execução de comunicação). É importante reiterar que alguns 

elementos do conjunto de pnodes (“1U servers” e “blades”) são atribuídos ao 

conjunto de snodes (i.e. pnodes/snodes, como servidores NFS/iSCSI) ou cnodes 

(i.e. pnodes/cnodes, como servidores NAT). Por último, o conjunto de recursos 

basais de espaço físico (vide seção 2.2) que compreendem o próprio CRP em sua 

totalidade (ou seja, as instalações onde o laboratório é localizado) é subdividido 

em dois Níveis Hierárquicos: Racks (conjunto de “EIA racks) e Chassis (conjunto 

de “BC-H chassis”). 

Uma vez definida a correspondência entre a lista de equipamentos e os elementos 

do CRE, a descrição pode agora ser enriquecida pela enumeração dos elementos 

do CRE. O espaço físico da “bancada de testes” é dividido entre 5 racks “EIA”. 

Dentro dos Racks, 11 “BC-H chassis”, 12 “FC arrays”, 2 “SVCs” e 1 “IB switch” são 

distribuídos de forma desigual. Cada um dos 11 Chassis possui “blade slots” para 

acomodar até 14 “blades” e “module slots” para acomodar até 8 “GE modules”, “FC 

modules” e “IB modules”. Enquanto quase todos os “blade slots” são preenchidos 

com blades, resultando em aproximadamente 154 “blades” (alguns tipos de 

“blades” podem ocupar mais que um slot), não mais que quatro “module slots” são 

ocupados em cada Chassis, resultando em uma quantidade de módulos de 

comutação (“GE module”, “FC module” e “IB module”) de aproximadamente 40. 

Além dos equipamentos alojados dentro de Chassis e Racks, há 2 "1U servers" e 

um "1U GE switch" que são colocados fora de qualquer Rack.  
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Estes equipamentos foram montados, dispostos e conectados a fim de produzir 

uma “bancada de testes” referencial da Usina de Recursos Computacionais 

(“Computing Resource Plant”, ou CRP) como parte de uma infraestrutura 

computacional CRE/CREC2, apresentada na Figura 29. 

 

 

Figura 29 – Disposição e Conectividade da “bancada de testes” CRP. 

 

Esta representação da implementação real da “bancada de testes” tem dois 

aspectos que valem mencionar. O primeiro é o uso de três protocolos de rede de 

armazenamento/comunicação: Gigabit Ethernet, Fibre Channel e Infiniband. O uso 

de múltiplos protocolos para conectar os elementos do CRE é consistente ao 

arranjo mostrado na Figura 4, seção 2.3.1: o conjunto de recursos de comunicação 

é composto por muitas "malhas" ou “nuvens” (por exemplo, uma “malha” Fibre 

Channel), implementadas sobre múltiplos cnodes interligados. É exatamente por 

isso que a arquitetura de referência do CRE, apresentada na seção 4.7, refere-se 

à presença de nós múltiplos em paralelo, implementando diferentes tipos de 

protocolos. O segundo aspecto que vale mencionar é a distribuição dos elementos 
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CRE dentro dos Racks. A distribuição exibida é o resultado de várias condições, 

inclusive o limite de espaço físico dentro de um único Rack, requisitos de 

resfriamento e até mesmo a ordem de chegada de alguns equipamentos. 

Antes de proceder com a descrição deste primeiro aspecto fundamental do CRP, 

um alerta deve ser dado. Devido à natureza dinâmica do cenário experimental, um 

fato que é quase inerente a uma organização de pesquisa e desenvolvimento, 

algumas das informações apresentadas aqui, relativas ao número de 

equipamentos, suas características particulares (por exemplo, número de 

processadores em um pnode, ou capacidade total de armazenamento disponível 

em um snode), à sua disposição ou até mesmo à sua conectividade podem estar 

desatualizadas e/ou imprecisas em um determinado momento. Porém, é 

importante reiterar que tais imprecisões não invalidam a evidência empírica obtida 

através da execução das experiências contidas aqui. De fato, devido às decisões 

de concepção na criação das arquiteturas de referência do CRE/CREC2, a 

disposição, capacidade ou conectividade de rede de elementos específicos são 

insignificantes para a validação de tal infraestrutura computacional. 

Enquanto a Figura 29 apresenta uma representação ilustrativa relevante da 

disposição geral da “bancada de testes”, ela requer mais detalhes, incluindo a 

especificação de cada tipo de elemento do CRE previamente enumerado. Com 

este propósito, a Figura 30, apresenta a disposição de cada elemento do CRE no 

“bancada de testes”, incluindo a conectividade intra-Chassis e a disposição dos 

elemento internos a estes. Ela resulta em uma visão mais clara do cenário 

experimental da Usina de Recursos Computacionais (“Computing Resource Plant”, 

ou CRP) implementada como parte de um CRE.  
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Figura 30 – Disposição Detalhada dos Elementos no CRP. 

Além de representar todos os tipos de elementos CRE descritos anteriormente, 

todas as instâncias individuais de cada tipo estão enumeradas. Tal enumeração – 

local, a respeito dos "blades" e módulos (ou seja, a enumeração é simplesmente 

repetida em cada Chassis) e global, a respeito de todos os outros elementos – é o 

resultado de uma decisão de projeto para seguir o esquema de numeração 

adotado pelo software de gerenciamento de Chassis. Pode ser alterado sem 
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qualquer impacto em particular sobre o cenário experimental descrito até o 

momento. 

O segundo aspecto fundamental do CRP a ser descrito é a determinação e 

delimitação dos seus Níveis Hierárquicos (“Hierarchical Levels”, ou HLs). A lista de 

HLs para a arquitetura de referência do CRE é derivada diretamente das “Regras 

de Disposição” (vide Tabela 3, seção 4.4.2): CRP, Vault, Rack e Chassis. A 

determinação dos HLs para a “bancada de testes” é obtida estabelecendo-se a 

correspondência entre os elementos deste e os HLs definidos. 

A delimitação do HL “Chassis” é imediatamente identificada com as fronteiras dos 

elementos do “BC-H chassis”. Da mesma forma, a delimitação do HL “Rack” é 

também identificada com as fronteiras dos elementos do “rack EIA”. A delimitação 

do HL “Vault” é menos evidente e fruto de uma decisão de projeto. Para os 

propósitos do cenário experimental de CRE/CREC2, este é delimitado como a 

região do laboratório o lugar onde todos os equipamentos previamente descritos 

estão contidos. Dentro desta região, há não somente os 5 Chassis e seus 

elementos internos, mas também os 2 “1U servers” e o “1U GE switch” que não 

estão hospedados dentro de qualquer Chassis. Seguindo esta decisão de projeto, 

todo o laboratório (que têm outros equipamentos em outras regiões, e portanto 

outros “Vaults”) é delimitado como a própria Usina de Recursos Computacionais 

(CP). Finalmente o ambiente externo onde o laboratório está localizado, seja este 

o específico prédio do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da IBM ou todo o 

conjunto de prédios deste, pode marcar a delimitação de uma Região (Região 

Geográfica) ou do CRE completo. Da mesma forma que o primeiro aspecto 

fundamental, esta delimitação de HL é arbitrária e meramente ilustrativa para fins 

de investigação experimental. Sua modificação (por exemplo, considerando dois 

Vaults no CRP em vez de somente um) não altera as conclusões obtidas a partir 

das evidências empíricas extraídas da “bancada de testes”. A Figura 31 mostra a 

delimitação de HLs descrita, ilustrando cada instância de Localização Física 

(“Physical Location”, ou PL) dentro de sua HL apropriada. Ela representa um CRE 

com um único CRP (não há “Regiões” ilustradas aqui), e dentro dele, um único 

Vault com 5 Racks. 
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Figura 31 – Níveis Hierárquicos (HLs) na “bancada de testes”. 

O terceiro e último aspecto fundamental do CRP a ser descrito é a listagem e 

localização do "nós de provisionamento e operações de sistemas" (psonodes) que 

formam o CREC2 nesta infraestrutura computacional. Enquanto os aspectos 

fundamentais anteriores permitem a identificação dos elementos de CRE 

concretos (por exemplo, cnodes e snodes) ou abstratos (por exemplo, Vaults, 

Racks e Chassis, c.f. seção 4.4.6), este terceiro aspecto fundamental descreve a 

real implementação do CREC2, com a “concretização” dos HLs determinados e 

delimitados pela colocação dos psonodes. Conforme previamente discutido (vide 

seção 5.2.8) é através da colocação de psonodes que os elementos de CRE 

abstratos são “concretizados”, sendo então discerníveis pela mecanismo de 

provisionamento e operações de sistemas que é o CREC2. Para este fim, qualquer 

instância de Localização Física (“Physical Location”, ou PL) em particular de cada 

Nível Hierárquico (“Hierarchical Location”, ou HL) é equipada com um psonode. 

Além dos psonodes para o CRP (psonode “globais” ou “CRE-wide”), para o Vault 

(psonode “Vault-wide”) e para os Racks (psonodes "Rack-wide"), todos 

implementados como servidores de propósito geral em cada PL, existem os 
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"psonodes degradados" dentro de cada Chassis, implementados como módulos de 

gerenciamento (i.e. servidores de propósitos específicos).  

Os “psonodes degradados” são implementados como IBM “Advanced 

Management Module” (AMMs), módulos para propósitos específicos que 

preenchem os "BC-H chassis" (até dois por Chassis em uma configuração ativo-

passivo) que roda um uma versão de Linux altamente modificada como seu 

firmware. Os “psonodes” são implementados como “1U servers”, servidores 

computacionais de propósito geral (um por Localização Física/Localização 

Geográfica diferente de Chassis) rodando a distribuição “Linux Red Hat Enterprise 

Linux 3” (RHEL 3). É sobre o Sistema Operacional (“Operating System”, ou OS) 

Linux que todos os componentes e servidores CREC2 previamente determinados 

(vide seção 5.2.8) são implementados. Apesar do uso de uma distribuição Linux 

“enterprise” nos psonodes, a implementação foi conduzida da maneira mais 

indiferente a distribuição (e em grande parte indiferente a OS). Devido a limitações 

no número de “1U servers" disponíveis para a implementação de psonodes, 

diversas instâncias virtuais são multiplexadas em um único “1U server  Vault-wide”.  

Desta maneira, um único "1U server” real implementa, neste cenário experimental, 

5 psonodes virtuais de Rack, 1 psonode virtual de Vault, 1 psonode virtual de CRP 

e 1 nó “global” (“CRE-wide”). A implementação de 8 psonodes virtuais como um 

único “1U server” oferece suporte à viabilidade do uso de pequenos servidores 

computacionais de uso geral, com baixa potência e baixa capacidade, tal como o 

“CappuccinoPC Neo” ou o “Compulab fit-PC slim” em uma implementação 

completa de CRE/CREC2. 

O uso de múltiplas instâncias de psonodes virtuais sobre um único “1U server” 

real, ou a substituição destas por múltiplos servidores computacionais reais de 

baixa capacidade é considerado irrelevante para experimentação. O principal 

argumento em favor desta declaração é o fato de que cada servidor computacional 

de baixa capacidade tem ao menos 1/8 da capacidade do "1U server" real usado 

na “bancada de testes”. A Figura 31 representa a “visão do CREC2” (ou seja, a 

visão do mecanismo de provisionamento e operação de sistemas) desta “bancada 

de testes”. 
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Figura 32 – Visão do CREC2 do Testbed do CRE. 

Nesta visão, as particularidades de cada elemento do CRE, como a capacidade, 

fabricante e modelo não são consideradas pelo CREC2. Tudo o que o mecanismo 

de provisionamento e operação de sistemas vê é um conjunto de pnodes, cnodes 

e snodes que podem ter seus recursos de tempo de execução supridos e 

operados. Tal ofuscação da individualidade de cada elemento é precisamente o 

que foi defendido pelo paradigma “ensemble" (vide seção 4.2.3). 

A representação do cenário experimental, o primeiro segmento da “Prova de 

Conceito” (“Proof of Concept”, ou PoC), pode ser visto como uma extração em 

múltiplos passos de elementos CRE e CREC2 a partir de uma implementação de 

“bancada de testes” no mundo real. Começando como uma objetiva e concreta 

“lista de materiais”, a “bancada de testes” passa por um processo de depuração 

progressivo, que produzirá uma implementação de referência funcional de 

“Ensemble” de Recursos Computacionais (“Computing Resource Ensemble”, ou 

CRE) / Comando e Controle do Ensemble de Recursos Computacionais 

(“Computing Resource Ensemble Command and Control”, ou CREC2).  
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6.2.2 Programas, Interfaces e Protocolos Pré-existentes 

A descrição do primeiro segmento da “Prova de Conceito” (“Proof of Concept”, ou 

PoC) apresentada pode ser vista como o cenário de hardware. O segundo 

segmento, por sua vez, apresenta parte do cenário de software, na forma de uma 

lista de programas, interfaces e protocolos preexistentes. A seleção apropriada de 

tais componentes de software é de fundamental importância não somente para a 

complementação do PoC, mas também por suas conseqüências nos sub-

elementos do CREC2  que exigem desenho e implementação.  

A seleção dos componentes de software pode ser definida por três fatores 

principais. O primeiro é a necessidade de onipresença.  Os modelos e protocolos 

dos componentes de software preexistentes escolhidos têm que estar disponíveis 

em todos os elementos de CRE, desde servidores computacionais de uso geral 

(ou seja, pnodes) rodando um Sistema Operacional completamente funcional até 

dispositivos computacionais de uso específico (ou seja, cnodes e snodes) rodando 

um firmware “striped-down”. O segundo fator é a familiaridade. Considerando o 

fato que se espera que a grande maioria dos usuários de CRE seja formada por 

administradores de sistemas e administradores de redes, as aplicações, interfaces 

e protocolos que são familiares a eles requerem menos adaptações e são mais 

semelhantes para serem explorados e expandidos em suas funcionalidades (ou 

seja, através de “scripting”).  O terceiro e ultimo fator é a simplicidade de 

implementação e manutenção. Por exemplo, uma simples, porém robusta interface 

é não somente adequada para uma PoC mas também pode ser usada como uma 

base para o agrupamento de diferentes tipos de interfaces mais fáceis de usar 

porém mais ofuscadas no topo de uma implementação completa de CRE/CREC2. 

O servidor DHCP selecionado é o “Internet Systems Consortium” (ISC) DHCP, 

implementação cliente/servidor de código aberto, disponível como servidor padrão 

DHCP em diversas versões Linux. O mesmo pode ser verificado no caso de 

servidor TFTP, com a implementação cliente/servidor de código aberto “Berkeley 

Software Distribution” (BSD) TFTP e a implementação do código aberto do Projeto 

SYSLINUX para o servidor PXE (PXELINUX). 

O Servidor de Resolução e o Servidor de Autorização são ambos implementados 

como um repositório distribuído <key,value>.  Devido ao seu papel primordial na 

implementação do CREC2 (tanto para componentes de software preexistentes 
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quanto para desenhados / codificados), uma justificativa mais ampla e detalhada 

para o uso dos repositórios <key,value> é necessária. A necessidade de uma 

infraestrutura “global” (“CRE-wide”) capaz de armazenar informações de elemento 

CRE/CREC2 torna-se desafiadora pela mera escala esperada, conforme descrito 

na seção 4.8. A implementação de tal infraestrutura de uma maneira estritamente 

centralizada (ou seja, centralizada em um único pnode) é claramente inviável por 

uma variedade de razões. Primeiramente, sua implementação computacional 

como um pnode único, ou um cluster de pnodes enfrentaria enormes problemas de 

desempenho. Se uma pequena porcentagem dos recursos está tendo seu estado 

consultado ou alterado em um dado momento, uma base de dados de nó único 

terá que satisfazer literalmente milhões de requisições por segundo (todas as 

requisições são sensíveis a tempo), uma carga que está nos limites das 

capacidades das bases de dados modernas. Além disso, o único ponto de falha 

representado pelas bases de dados centrais, e os caminhos de conectividade de 

múltiplos CRPs a elas, fariam com que a confiabilidade de todo o CRE fosse 

grandemente reduzida. Em caso de falha, os procedimentos típicos de 

recuperação requeridos pelas bases de dados potencialmente aumentariam o 

tempo de reparo de uma forma quase desenfreada, reduzindo a sua 

disponibilidade. Enquanto estes problemas podem ser mitigados com o uso de 

bases de dados distribuídas e replicação, a complexidade resultante vai contra o 

centro do paradigma do CRE: simplicidade e especialização.  

É exatamente devido à simplicidade e especialização que a solução para este 

problema está à mão. Um resultado direto da especificação de um único “espaço 

de nomes” como fonte para os identificadores dos elementos de CRE é a 

possibilidade de implementar as tabelas (por exemplo, tabela de Resolução e 

Autorização) para qualquer elemento como um conjunto de tabelas de dados “first 

normal form” (1NF). Devido ao seu isomorfismo e uniformidade, tais tabelas 

assumem a forma de pares simples, de chave/valor (<key,value>), que por si só 

ajudam a facilitar as demandas por desempenho e disponibilidade na 

infraestrutura. Mas a característica realmente atraente de uma tabela de conjuntos 

de pares <key,value> é a possibilidade de implementá-la como uma “Distributed 

Hash Table” (DHT) [85]. Apesar de sua simplicidade e eventuais limitações 

semânticas (ou seja, não há a possibilidade de realização de consultas reversas), 
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DHTs têm como principais características a escalabilidade e a disponibilidade. 

Enquanto seu desempenho estará estreitamente relacionada com o algoritmo DHT 

e a potência computacional dos pnodes selecionados para rodá-la, as DHTs 

podem se dividir literalmente em centenas de localizações e armazenar dezenas 

de milhões de registros. Devido às características não hierárquicas de seus 

“espaços de nomes não-hierárquicos”, novos pnodes podem ser adicionados e 

removidos conforme necessário. Existe uma quantidade satisfatória de algoritmos 

de DHT que lidam transparentemente com a distribuição e replicação de registros 

entre os nós. É precisamente devido a estas atraentes características que os 

repositórios <key,value> distribuídos tipo DHT são utilizados em infraestruturas 

computacionais semelhantes ao CRE, como Amazon Web Services [31]. 

O repositório <key,value> distribuído do Servidor de Resolução e o Servidor de 

Autorização são implementados pelo uso de memcachedb [86] [87]. Este programa 

é uma versão persistente da implementação do código aberto do memcached 

(desenvolvido pela Danga Interactive), um repositório <key,value> distribuído não 

persistente (residente na memória volátil) usado por diversos Provedores de 

Serviços de Aplicação (“Application Service Providers” ou ASPs, vide seção 3.2) 

de larga escala oferecendo Aplicações de Infraestrutura Web (“Web Infrastructure 

Applications” ou WIAs, vide seção 3.4), como Live Journal, Wikipedia and Source 

Forge. Tanto implementações não persistentes (memcached) quanto persistentes 

(memcachedb) podem ser remotamente acessadas (ou seja, “get key” e “put key”) 

através de protocolo memcached.    

A seleção de programas específicos para implementar Servidores DHCP, 

Servidores TFTP, Servidores PXE, Servidores de Resolução e Servidores de 

Autorização do CREC2 orientou a seleção dos componentes de software 

preexistentes remanescentes. Devido a acessibilidade aos Servidores DHCP, 

TFTP e PXE via interpretador “shell” do Linux (para iniciar/parar e modificar 

arquivo de configuração destes), o Componente Atuador e Componente Sensor 

têm que incluir um cliente SSH, permitindo o acesso remoto a tais servidores 

através deste protocolo.  Além disso, o cliente SSH (e protocolo) é também usado 

para enviar instruções (e ler o estado) dos pnodes, cnodes e snodes, uma vez que 

todos os elementos do cenário experimental do CRE têm suas interfaces de 

instrução acessíveis através de SSH (ou seja, elas podem ter seus estados e 
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configurações alterados através de instruções recebidas de um cliente SSH 

remoto). Finalmente, devido às necessidades de acesso a algumas informações 

do repositório <key,value>, o Componente Atuador e o Componente Sensor são 

também equipados com um cliente memcached. 

Por último, a interface para interação entre os usuários CRE e a infraestrutura 

computacional CREC2 assume a forma de uma “interface de linha de comando” 

(“Command Line Interface”, ou CLI). Desta forma, usuários CRE emitem ordens 

operacionais diretamente digitando-as em um interpretador “shell” desta CLI. Dada 

a seleção de uma interface “shell”, implementada no topo da interface “shell” do 

UNIX/Linux, o protocolo SSH é também usado para permitir a comunicação entre o 

interpretador CLI e os psonodes CREC2 (particularmente, o Componente de 

Comando), o Servidor de Resolução e o Servidor de Autorização de CREC2. 

Assim, o CRE CLI é equipado com um cliente SSH e um cliente memcached. A 

Figura 33 ilustra um fluxo de informações entre todos os elementos CRE/CREC2 

usando os programas, interfaces e protocolos selecionados. 

 

Figura 33 – Programas, Interfaces e Protocolos pré-existentes. 

Além da representação dos componentes pré-existentes previamente 

selecionados, a Figura 33 também ilustra a interface e o protocolo para interação 
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entre os psonodes de Chassis e os elementos CRE (pnodes, cnordes e snodes) 

residentes no seu interior. O uso de protocolos proprietários de gerenciamento de 

“blade” permite que este tipo de psonode obtenha informações (por exemplo, as 

“ports” – vide seção 5.2.6.2 ou o “power” – vide seção 5.2.6.4) sobre os elementos 

CRE que eles "comandam e controlam" mesmo antes de seu completo 

provisionamento (em alguns caos, mesmo antes que os elementos sejam ligados). 

A decisão de projeto de apresentar uma interface direta entre os usuários CRE e a 

infraestrutura computacional CRE/CREC2 tem conseqüências positivas de longo 

alcance. O fato de que cada psnode age como um “ensemble” auto-similar (vide 

seção 5.3) com todos os componentes relevantes e servidores já implementados, 

no topo de um Sistema Operacional “Red Hat Enterprise Linux 3” (RHEL 3), leva a 

um modelo de interação onde ordens operacionais são diretamente submetidas a 

cada psonode.  Neste modelo de interação o componente CLI da CRE/CREC2 é 

distribuído, sendo implementado diretamente nas estações de trabalho dos 

usuários CRE. Os usuários do CRE podem contatar diretamente o psonode que 

comanda e controla um determinado conjunto de elementos CRE, com ganhos 

tanto na simplicidade quanto na robustez de toda a infraestrutura computacional 

CRE/CREC2. Um psonode falho impede o acesso a apenas uma pequena fração 

dos elementos CRE, e pode ser reparado sem disrupção na totalidade do 

CRE/CREC2. Além disso, a separação dos CRE/CREC2 e do interpretador de sua 

“Interface de Linha de Comando” (“Command Line Interface”, ou CLI) permite 

diversos arranjos operacionais diferentes, com usuários acessando o CRE/CREC2 

através de qualquer plataforma computacional capaz de rodar o interpretador. 

Os componentes de software preexistentes selecionados são incorporados na 

"Prova de Conceito" (“Proof of Concept”, ou PoC), pela implementação na 

“bancada de testes” CRE, conforme ilustrado na Figura 34. Deve ser observado 

que as instâncias virtuais múltiplas dos psonodes neste cenário podem até mesmo 

compartilhar um ou mais componentes de software preexistentes sem qualquer 

impacto em particular sobre os resultados experimentais obtidos da PoC (conforme 

discutido na multiplexação de psnodes na seção 6.2.1). 
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Figura 34 – Componentes de Software Pré-existentes na “bancada de testes” CRE. 

6.2.3 Mecanismo de Provisionamento e Mudança de Propósito 
Acelerado 

A seção 5.2.3 apresentou uma justificativa para o uso de “boot” remoto e 

tecnologias de “root disk”/”root file system” remotos. De fato a lista de “Eventos de 

Provisionamento” (“Provisioning Events” ou PEs, na seção 5.2.4) e a lista de 

“Passos de Provisionamento” (“Provisioning Steps” ou PSs, na seção 5.2.5), 

demonstra quão relevantes são o “boot” remoto e o acesso a “root disk”/”root 

filesystem” remoto (ou seja, os Volumes Virtuais de "boot", conforme definido na 

seção 5.2.6.4) para o processo de provisionamento. A implementação do processo 

de “boot” remoto, através dos Servidores DHCP, TFTP e PXE está descrita na 

seção 6.2.2. Esta seção descreve a implementação do “root disk”/”root file system” 

remotos a ser utilizado pela “Prova de Conceito” (“Proof of Concept”, ou PoC). 

Uma decisão de projeto foi selecionou o protocolo NFS como o adequado para o 

acesso remoto aos “root disks”/”root file systems”, um arranjo comumente 
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conhecido como NFSroot [83]. Entre os fatores principais que motivaram tal 

decisão estão a maturidade de tal implementação (por exemplo, já presente no 

kernel de virtualmente qualquer distribuição Linux), sua robustez em outras 

ambientes de larga escala no mundo real e a facilidade de gerenciamento de 

“Volume Virtual” (“Virtual Volume”, ou VV). Este consiste simplesmente de uma 

mera estrutura de diretórios que contém os arquivos necessários ao “boot”. A 

Figura 35 mostra um arranjo de NFSroot dentro de um Rack na “bancada de 

testes” CRE. 

 

Figura 35 – Arranjo de NFSroot dentro de um Rack no CRE. 

Esta figura ilustra as interações entre os elementos CRE – pnodes (“blades”), 

snodes (“FC arrays”) e pnodes / snodes (ou seja, “blades” executando um 

programa servidor NFS) e elementos CREC2 – psonodes (“1U servers”) durante o 

acesso a “root file systems” remotos. Ele inclui não somente um esquema do fluxo 

de dados e os protocolos de rede envolvidos, mas também uma ilustração da pilha  

de protocolos relevantes nos pnodes e pnodes / snodes. 

Neste arranjo experimental, “blade” 5 e “blade” 6 (pnodes “diferenciados” como 

pnodes / snodes), ambos localizados dentro do “BC-H chassis” 6 têm acesso 

permitido aos VVs Fibre Channel (FC) no “FC array” 5 e “FC array” 6 

(respectivamente), ambos localizados no Rack 2 (Chassis 4, 5 e 6 são também co-

localizados no mesmo Rack). Por meio do uso do programa servidor NFS rodando 

nestes pnodes / snodes, o espaço de armazenamento composto pelo conjunto de 

VVs FC dentro de cada snode (ou seja, ”FC array”) é então "apresentado" ou 

“exportado” para o conjunto de pnodes no “BC-H chassis” 4 ao 6 (40 pnodes) 

como VVs NFS. Conseqüentemente, esta PoC opera com a premissa de uma 
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proporção entre pnodes / snodes "dedicados” (ou seja, pnodes/snodes servidores 

de VVs de “boot”) e pnodes “genéricos” (ou seja, que podem executar qualquer 

tipo de aplicação através de suas Máquinas Virtuais) da ordem de 2:40. Quando 

consideramos que nesta “bancada de testes” CRE, os pnodes/snodes “dedicados” 

têm a dupla função de operar como servidores de VVs de “boot” e servidores de 

“Discos Virtuais” (i.e. repositórios de arquivos de máquinas virtuais), uma 

“penalidade” de 5% pode ser considerado suficientemente baixo para ser prático.  

Conforme descrito tanto no PE 7 quanto no PE 8, depois da interação apropriada 

entre um pnode recentemente inicializado e os servidores de “boot” (i.e. os 

servidores de DHCP, TFTP e PXE na CREC2), tal pnode acessa (com privilégios 

de leitura e gravação) um “Volume Virtual” (“Virtual Volume”, ou VV) no snode para 

completar o processo de “boot”. No arranjo NFSroot previamente descrito, isto 

significa que o VV NFS, “exportado” ou “apresentado” através dos pnodes/snodes 

"blade 5" ou "blade 6" no “BC-H chassis” 6, é “montado” por este novo pnode para 

ser usado como seu “root file system”. 

Para permitir o uso de pnodes, da maneira visualizada pelo “Ensemble” de 

Recursos Computacionais (“Computing Resource Ensemble”, ou CRE), com 

completa dissociação entre dados, papel/função e o conjunto de pnodes, um 

mecanismo de mudança de propósito é estabelecido. O mecanismo de mudança 

de propósito permite que um pnode específico tenha seu papel/função alterado 

pela seleção de um novo “root disk file system” remoto (NFSroot) como seu 

Volume Virtual (“Virtual Volume”, ou VV) de “boot” (vide seção 5.2.6.4). Este novo 

VV de “boot“ (de fato uma estrutura de diretórios contendo arquivos necessários ao 

“boot”) pode conter diferentes aplicações e configurações, permitindo que um 

pnode mude o tipo de Monitor de Máquina Virtual (“Virtual Machine Monitor”, ou 

VMM) que usa, ou mais drasticamente, seu papel (por exemplo, de um pnode para 

um pnode/cnode rodando um programa firewall). 

No “bancada de testes” CRE, tal mudança de propósito depende do mecanismo 

“matrizes”. Cada par de pnodes/snodes “dedicados” é na verdade um repositório 

de  VVs NFS “matrizes”, que são então copiados e atribuídos a um pnode 

específico. O uso deste mecanismo permite um ciclo completo de 

desenvolvimento, teste e uso dentro do CRE. Novos VVs NFS “matrizes”, 

contendo novas aplicações ou configurações podem ser preparados (mesmo fora 
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do CRE), testados (por exemplo, em pnodes não críticos) e carregados no par de 

pnodes/snodes a ser empregado pelos usuários do CRE. Apesar de muito eficiente 

no contínuo ciclo desenvolvimento-teste-uso da infraestrutura computacional 

CRE/CREC2, este mecanismo tem dois defeitos principais. O primeiro é o tempo 

requerido para a criação de uma “cópia de trabalho” (i.e. para ser usada por um 

pnode específico) a partir de um VV NFS “matriz”. O segundo é a ineficiência de 

armazenamento oriunda da presença de um grande número de VVs NFS 

“matrizes” e “cópias de trabalho”, com um pequeno volume de dados (e.g. 

arquivos) efetivamente diferentes entre eles. Para superar esta limitação e 

aumentar a característica de “ensemble" do CRE, um novo mecanismo de 

provisionamento e mudança de propósito acelerado é apresentado [12].  

Este método otimiza três características únicas do “file system” (“sistema de 

arquivo”) ZFS [88], parte do Sistema Operacional (“Operating System”, ou OS) 

OpenSolaris. A primeira característica é a abordagem virtualizada para 

gerenciamento do dados no repositório ZFS. Um pnode/snode rodando 

OpenSolaris pode acessar VVs FC apresentados por snodes  (“FC arrays”) no 

arranjo experimental ilustrado na Figura 35 e adicionar estes a um “pool” (conjunto) 

ZFS que pode ser “exportado” ou “apresentado” como VVs NFS, iSCSI ou mesmo 

CIFS, sem qualquer necessidade de formatação e particionamento (passos que 

consomem tempo sensivelmente maior quando executados no OS Linux).  

A segunda característica é a habilidade de criar “snapshots”, uma imagem virtual 

consistente, disponível apenas para leitura, de um “file system” específico (i.e. um 

VV sob a perspectiva de CRE) em um determinado momento. Com o uso de 

“snapshots”, qualquer VV NFS “matriz” pode agora ter seu estado preservado de 

uma maneira eficiente do ponto de vista de armazenamento e tempo. Os 

“snapshots" podem ser criados em intervalos consistentemente inferiores a dez 

segundos, resultando em VVs que, embora aparentando ser uma cópia completa 

de uma “matriz” para qualquer usuário ou aplicação, ocupa somente o espaço de 

armazenamento equivalente aos blocos de “file system” que foram alterados na 

fonte do "snapshot" (i.e. na “matriz”). Com esta característica, um mecanismo de 

versionamento para as “matrizes” pode ser fácil e elegantemente implementado 

como parte da PoC. Desta forma, duas ou mais VVs "matriz" que diferem somente 

por um pequeno número de arquivos podem co-existir com mínima dispêndio de 
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espaço de armazenamento nos pnodes/snodes “dedicados”. 

A terceira e última característica do “file system” ZFS é a habilidade de criar 

“writeable clones” usando “snapshots” como fontes. Um “writeable clone” pode ser 

modificado e somente ocupa o espaço de armazenamento requerido pelos blocos 

de “file system” que são modificados neste. O uso de “writeable clones” permite 

que qualquer versão de um VV NFS “matriz” (i.e. qualquer um dos seus 

“snapshots”) seja usada como a fonte para a criação de “cópias de trabalho” quase 

instantâneas e com uso eficiente do espaço de armazenamento. Tais cópias 

podem então ser usadas como VVs de “boot” (i.e. NFSroot) por um pnode 

específico.  Graças ao uso da tecnologia “copy-on-write” no ZFS não somente para 

sistemas de arquivos "snapshots" e "writeable clones", mas também para 

operações em “file systems” comuns, a penalidade no desempenho devido ao uso 

extensivo dos dois primeiros tipos sistemas de arquivos “especiais” ("snapshots" e 

"writeable clones") é desprezível. 

A Figura 36 apresenta o layout do arranjo estrutural adotado para o novo 

mecanismo de provisionamento e mudança de propósito acelerado desenhado e 

implementado aqui. 

 

Figura 36 – Layout do Mecanismo Provisionamento e Mudança de Propósito Acelerado. 
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O layout adotado para o mecanismo de provisionamento rápido e mudança de 

propósito tem duas subdivisões principais, “marcas” e “versões”. Uma “marca” 

representa um VV “matriz” com uma característica ou propósito particularmente 

distinto, e espera-se que tenha seu próprio ciclo de vida de desenvolvimento e 

atualização. Por exemplo, uma "marca" de “matriz” pode ter uma instalação de OS 

Linux  com a distribuição “Red Hat Enterprise Linux” enquanto outra "marca" tem 

uma instalação de distribuição “Enterprise SuSe Linux”. Espera-se que 

atualizações futuras nestas instalações de distribuição Linux resultem em novas 

“versões” independentes para cada "marca". Outras possibilidades para as 

“marcas” são a segregação por usuário de CRE (ou grupo de usuários) ou mesmo 

diferentes “Monitores de Máquinas Virtuais” instalados na mesma OS/distribuição 

Linux (e.g. em duas “marcas” distintas). O uso de “snapshots” (i.e. “versões”) no 

topo de cada “marca” permite que uma nova “versão” seja criada simplesmente 

pela modificação de uma “marca", seguida  pela criação de um novo “snapshot”. 

Uma vez que as “cópias de trabalho” são feitas a partir de “writeable clones”, 

criados a partir de “snapshots”, é possível copiar o conteúdo dos “writeable clones” 

de volta para a “marca” criando novas “versões” da maneira mais flexível e isolada. 

6.2.4 Casos de Uso 

O quarto segmento da implementação da PoC descreve um conjunto de casos de 

uso para infraestrutura computacional de CRE/CREC2. Com a descrição dos 

componentes de hardware, componentes de software pré-existentes e o primeiro 

novo componente de software desenhado e codificado (o mecanismo de 

provisionamento e mudança de propósito acelerado), a apresentação dos casos de 

uso é crucial sob dois aspectos. A primeiro aspecto é a ilustração do ciclo de 

provisionamento e operação de sistemas no CRE/CREC2. O segundo aspecto é a 

utilização dos casos de uso, particularmente da seqüência das ordens 

operacionais, como um guia para o desenho e implementação dos elementos de 

CREC2 remanescentes. 

A “bancada de testes” CRE tem um conjunto de identificadores dos “espaços de 

nomes” primário e secundário (vide seção 4.5) designados para cada elemento do 

CRE e CREC2. O “espaço de nomes” não-primário (numeração de elemento CRE) 

é definido pela convenção de numeração adotada neste cenário experimental (vide 
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seção 6.2.1). Com esta atribuição, os casos de uso apresentados podem ser 

contextualizados imediata e objetivamente na “Prova de Conceito” (“Proof of 

Concept” ou PoC) implementada. A Figura 37 apresenta os dois conjuntos de 

identificadores. 

 

Figura 37 – Identificadores dos Elementos da “Bancada de Testes” CRE. 

6.2.4.1 Caso de Uso 1 – Descoberta da Topologia do CRE 

O primeiro caso de uso demonstra todas as ordens operacionais requeridas para a 

descoberta da informação de “topology” em um cenário “green field” (i.e. ainda não 

configurado). Em tal cenário, todos os elementos CRE/CREC2 previamente 

descritos foram simplesmente colocados na Usina de Recursos Computacionais 

(“Computing Resource Plant”, ou CRP) e o único elemento inicialmente conhecido 

é o psonode de CRP. 
1. msilva@cso3:~$ crec2 get topology crp1 

Topology of crp1 discovered: Vaults (25055A439A544C568E5EB5460E872161) 
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2. msilva@cso3:~$ crec2 get name vault1 

Name vault1 resolved: vault1 -> 25055A439A544C568E5EB5460E872161 

3. msilva@cso3:~$ crec2 get topology vault1 

Topology of vault1 discovered: Racks (D6608BDDED1DB21198ECBF91211D148D 

42BCD77218834A048767F767003CDB46 A6D5EBC408214F1EBDA22198533A414B 

E604BF47633F4A8FA4C1DC8CDFCB665E 79A4B9E04DB74103BA23D101E83D5D2B), pnodes 

(79C719F129A8466DAB24AE278BF8D9BF), cnodes (1ACCE96F1FFC41829C0D1A49443BA846) 

4. msilva@cso3:~$ crec2 get name rack4 

Name rack4 resolved: rack4 -> E604BF47633F4A8FA4C1DC8CDFCB665E 

5. msilva@cso3:~$ for rack in D6608BDDED1DB21198ECBF91211D148D 

42BCD77218834A048767F767003CDB46 A6D5EBC408214F1EBDA22198533A414B 

E604BF47633F4A8FA4C1DC8CDFCB665E 79A4B9E04DB74103BA23D101E83D5D2B; do crec2 get topology 

$rack; done 

Topology of rack1 discovered: Chassis (1CB4AB7A2F0335BFBE0BD1A575E99E7D 

31DD3C7D28DB3761A565B9FCCF48C20C 7324D8F96BB83F97B0C0C83AA70FA8A5), snodes 

(5100D03069B344B5BF40BD894F547323 202DFEF3D4394D51A9CC51B20DC2C5C7 

0A9EB1AF095E4AB19B3CE40FC7F45B64) 

… 

Topology of rack4 discovered: Chassis (3266A3AC272C311B8152451E4A54EA6D 

DD34EBBF346336CFBD7156CCBEE0B6FF 54CF2ADDF6AA366F8F8A8295875D671E), snodes 

(1DBB71B596864F0FA1FFE5C88E070496 B678A31CFF6546F5B37B37817F10946F 

29EFCD0EA00D4CDC92E329C7E046D845) 

Topology of rack5 discovered: pnodes (9AF974EA35674D57BF66762B8739A328 

446B1AFECAA14BB588C3B6FBD8AAE125 8A6384B3FB4543AB9572743C723C4FCB 

B5D709AEEBF442BCA8F03B4DB334E027), snodes (64754ED49CCE4B4A8C9386B9AA814D43 

042BECC85C9849C38552E37638BA0735 6813C35A8E4E4367A9E7F64483FB909A 

C873BF24AA6749CBB9187F8846EC11BA C2C0910907B24B60B6BEFAF0D08646F7 

3DBAD093394345A6AD54757C28A911D0), cnodes (40EF3AB6521748D88C61A08F8C975AAB) 

6. msilva@cso3:~$ crec2 get name chassis10 

Name chassis10 resolved: chassis10 -> DD34EBBF346336CFBD7156CCBEE0B6FF 

7. msilva@cso3:~$ for chassis in 3266A3AC272C311B8152451E4A54EA6D 

DD34EBBF346336CFBD7156CCBEE0B6FF 54CF2ADDF6AA366F8F8A8295875D671E; do crec2 get topology 

$chassis; done 

Topology of chassis9 discovered: pnodes (153232CF10DD4D32B7BE51E8EB9E0630 

530249EC02A24A19A3C9F4BE427029EB 9E85FD67CF0241D7A4959087D93BBD93 

48A1C644096B48A9B9A973FD09128487 15F62A60BE90414486B8A88CEDA2E7FF 

C734D5634E7A4A2B8020B552D432E646 494D296A88004E66ABB05CE458937AB3 

8DAB8F5B8CE64178B28C5658BC41F7B9 74DC6183440A43A9B5653ED78C174DB8 

66E26A02FD8D41FEB64325AFA36441A7 5704AFA66D464473B0C385B55670EF50 
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6E4B46AF08E44158994E912C5B04316A 9402C32991E544DE90f9117961C5C8BF 

89B09C753A5E462f9314504CDBD452E1), cnodes (1E64772FECD043C7A65CBE53DF8CFD3A 

25C0C5E2F38A4F24AF0EB7AB07449895 7956816E8C7C4D9199192B03456E934E 

E7758F4D50CF486AA88E8DF7AF30A3A6) 

… 

Topology of chassis11 discovered: pnodes (4D414E8112A44519878F67D4EE3518CF 

371BF17A33A04FA5927B3E35180A2113 8253F62512464FFC911F5703D990E445 

090F5FCA1FE240DC8C2558983782F6D6 C860B29167784470A5EDF0461AFA0BA2 

FC90F673A4B24600ACC815414A8107A8 2B6A8F0DACA54C3BAE647BD7827CB12E 

1365B78946CB4D0A8C9F45F04556B199 F483EAD5130045EEAFFB2963CAF7AA7A 

B3EAB4F9E31F48559CF07B3700CB8627 C2940AF48AB34167BD60DA9CADD3566D 

DD424803925F4A3E9187777141304B03 EAA9F4BDAC924687B5292A513C29BB04 

AC61DAE1963F41FAA16CD40EDE0E2F42), cnodes (0CDDBA66584243309E72BE2D8556E378 

1227E69EE06E49B8ABE2F3027A014DC5 F6064512D1A94982861CCEA6040D79C0 

CFDA9781D5EC40F7B541285D109F64F9) 

8. msilva@cso3:~$ crec2 get name pnode2@chassis9 

Name pnode2@chassis9 resolved: pnode2@chassis9 -> 530249EC02A24A19A3C9F4BE427029EB 

9. msilva@cso3:~$ crec2 get name cnode3@chassis11 

Name cnode3@chassis11 resolved: cnode3@chassis11 -> F6064512D1A94982861CCEA6040D79C0 

10. msilva@cso3:~$ crec2 get port pnode1@chassis9 

Ports for pnode1@chassis9 (153232CF10DD4D32B7BE51E8EB9E0630) discovered: Gigabit 

Ethernet (00:16:76:04:3d:c3; 00:16:76:04:3d:c4), Fibre Channel (10:00:00:e0:02:22:16:b3; 

10:00:00:e0:02:22:37:9e)  

… 

11. msilva@cso3:~$ crec2 get port pnode14@chassis11 

Ports for pnode1@chassis9 (AC61DAE1963F41FAA16CD40EDE0E2F42) discovered: Gigabit 

Ethernet (00:16:76:04:2f:61; 00:16:76:04:2f:62), Fibre Channel (50:00:1f:e1:50:02:f1:19; 

50:00:1f:e1:50:02:f1:1d) 

Neste caso de uso, a descoberta da “topology” passa por um processo “top-down” 

onde a ordem operacional "get topology" é dirigida progressivamente a psonodes 

de níveis hierárquicos mais baixos. A descoberta da “topology” do CRP (1) revela 

um único Vault. Subsequentemente, a descoberta da “topology” deste único Vault 

(3) revela 5 Chassis, 1 pnode “Vault-wide” e 1 cnode “Vault-wide” (é importante 

lembrar que o segundo pnode “Vault-wide” já é o Servidor de Concretização para o 

Vault – seu próprio psonode). Em cada nível hierárquico da descoberta da 

“topology”, cada elemento é designado com um “name” (vide seção 5.2.6.1) de 

acordo com sua ordem de descoberta. O primeiro Vault a ser descoberto recebe o 
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“name” vault1 (2), enquanto o quarto Chassis a ser descoberto pode também ser 

referido pelo "name" chassis5 (4), Além da descoberta da “topology”, este caso de 

uso de "green field" pode também incluir a descoberta das "ports" (vide seção 

5.2.6.2) nos pnodes (10 e 11). 

6.2.4.2 Caso de uso 2 – Provisionamento de um Único pnode  

O segundo caso de uso demonstra a seqüência das ordens operacionais 

requeridas para o completo provisionamento do um pnode na “bancada de testes” 

CRE. Neste caso de uso, presume-se que todas as informações requeridas para o 

provisionamento (por exemplo, “topology” e “ports”) já foram obtidas.  
1. msilva@cso3:~$ crec2 get description cso117 

Description of cso117 (BEBB2DF0E8894956AE9CF2A600069FB2) retrieved: Remote File System 

Server (NFS Server) for chassis11 

2. msilva@cso3:~$ crec2 get contributor cso117 

Contributors of cso117 (BEBB2DF0E8894956AE9CF2A600069FB2) queried: msilva 

companyAmanager3 companyAadmin1 companyAadmin2 

3. msilva@cso3:~$ crec2 get description cso115 

Description of cso115 (15F2515DE8BE428AB1A5A07947B0DEE2) queried: Virtual Disk (Xen) 

Repository (NFS Server) for rack4 

4. msilva@cso3:~$ crec2 get contributor cso115 

Contributors of cso115 (15F2515DE8BE428AB1A5A07947B0DEE2) are: 

msilva companyAmanager3 companyAadmin1 companyAadmin2 companyBmanager2 companyBadmin2 

companyCmanager1 companyCadmin2 

5. msilva@cso3:~$ crec2 set owner pnode11@chassis11 

Ownership of pnode1@chassis11 (03C85F41519B49309F23487D80F7828D) granted to msilva 

6. msilva@cso3:~$ crec2 set instance create vv cso117 nfs,xen331dom0root@version10 

Virtual Volume created on cso117 with vvid: 36710124348167941260  (NFS export cloned 

from xen331dom0root brand snapshot version 10) 

7. msilva@cso3:~$crec2 set binding create pnode11@chassis11 cso117,36710124348167941260 

Binding between Virtual Volume 36710124348167941260 and pnode11@chassis11 

(03C85F41519B49309F23487D80F7828D) created 

8. msilva@cso3:~$ crec2 set boot pnode11@chassis11 36710124348167941260 

Boot virtual volume for pnode11@chassis11 (03C85F41519B49309F23487D80F7828D) defined: 

36710124348167941260 

9. msilva@cso3:~$ crec2 set dhcp pnode11@chassis11 xen331dhcp@version2 

DHCP configuration entry for pnode11@chassis11 (03C85F41519B49309F23487D80F7828D) added 

to psonode (cloned from xen331dhcp brand template version 2) 

10. msilva@cso3:~$ crec2 set tftp pnode11@chassis11 xen331tftp@version1 
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TFTP configuration entry for pnode11@chassis11 (03C85F41519B49309F23487D80F7828D) added 

to psonode (cloned from xen331tftp brand template version 1) 

11. msilva@cso3:~$ crec2 set pxe pnode11@chassis11 xen331pxe@version1 

PXE configuration entry for pnode11@chassis11 (03C85F41519B49309F23487D80F7828D) added 

to psonode (cloned from xen331pxe brand template version 1) 

12. msilva@cso3:~$ crec2 set instance create vv cso115 nfs,xendomus@version4 

Virtual Volume created on cso115 with vvid: 24892165210420216341  (NFS export cloned 

from xendomus snapshot version 4) 

13. msilva@cso3:~$ crec2 set name 24892165210420216341 sharedxenimages8173 

Name “sharedxenimages8173” associated with Virtual Volume 24892165210420216341 

(Resolution entry for CRE element created: sharedxenimages8173 -> 24892165210420216341) 

14. msilva@cso3:~$crec2 set binding create pnode11@chassis11 cso115,sharedxenimages8173 

Binding between Virtual Volume sharedxenimages8173 (24892165210420216341) and pnode 

pnode11@chassis11 (03C85F41519B49309F23487D80F7828D) created 

15. msilva@cso3:~$ crec2 set power on pnode11@chassis11 

Power state for pnode11@chassis11 (03C85F41519B49309F23487D80F7828D) changed to on 

Este caso de uso começa com o usuário CRE verificando a “description” (vide 

seção 5.2.6.1) dos dois pnodes/snodes "dedicados" (vide seção 6.2.3) apenas 

para confirmar se estes são os nós corretos (1 e 3). A partir deste ponto, a 

seqüência das ordens operacionais segue de perto os Passos de Provisionamento 

(“Provisioning Steps”, ou PSs) descritos na seção 5.2.5. Primeiramente o usuário 

assume a propriedade de um pnode específico (5). Depois disso, uma VV é criada 

(6) usando o mecanismo de provisionamento e mudança de propósito acelerado, 

concebido e implementado como parte da PoC. Este VV é um “writeable clone” da 

“marca” xen331dom0root em sua 10ª versão (ou seja, “snapshot” @version10). O 

usuário então instrui (7) o pnode/snode “cso117” para permitir que o pnode 

selecionado (pnode11@chassis11) acesse este novo VV criado, criando um 

“binding” (vide seção 5.2.6.5) entre estes últimos dois. Neste ponto, o usuário 

seleciona este VV como o VV de “boot” para o pnode selecionado (8) e seleciona 

os modelos de arquivo de configuração apropriados para os servidores DHCP, 

TFTP e PXE (9, 10 e 11). Este grupo de ordens operacionais (6 - 11) abrange o 

PS4, descrito como a seleção de um “stack” pré-existente. Antes de ligar um 

pnode, o usuário de CRE também cria um segundo VV para abrigar os arquivos de 

disco de Máquina Virtual (“Virtual Machine”, ou VM) a serem utilizados por este 

pnode (12), adiciona um novo nome arbitrário para este VV (13) e autoriza-o a ser 

acessado pelo pnode selecionado (14). Neste ponto, o processo de 
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provisionamento é iniciado (ou seja, os Eventos de Provisionamento descritos na 

seção 5.2.4), no momento em que o pnode é ligado (15). 

6.2.4.3 Caso de uso 3 – Provisionamento de Múltiplo pnodes. 

Este terceiro caso de uso simplesmente replica as ordens operacionais do caso de 

uso anterior, agora as aplicando para um grupo de 10 pnodes. Sua principal 

pretensão é a demonstração da força do interpretador da “Interface de Linha de 

Comando” (“Command Line Interface”, ou CLI) do CREC2. É esta combinação que 

permite o uso das características programáticas do interpretador “shell” (i.e. 

“scripting”) para aumentar a funcionalidade e o nível de automação da CLI. Neste 

caso, o VV que retém os arquivos de disco de VM previamente criado é utilizado 

para o provisionamento de um repositório compartilhado de VMs.  
1. msilva@cso3:~$ for i in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

> do 

> crec2 set owner pnode$i@chassis11 msilva 

> vvid = `crec2 set instance create vv cso117 nfs,xendom0root@version10 | awk 'BEGIN { 

FS = ":" }; { print $2 }' | awk ' { print $1 } '` 

> crec2 set binding create pnode$i@chassis11 cso117,$vvid 

> crec2 set boot pnode$i@chassis11 $vvid 

> crec2 set dhcp pnode$i@chassis11 xen331dhcp@version2 

> crec2 set tftp pnode$i@chassis11 xen331tftp@version1 

> crec2 set pxe pnode$i@chassis11 xen331pxe@version1 

> crec2 set binding create pnode$i@chassis11 crenode115,sharedxenimages8173 

> crec2 set power on pnode$i@chassis11 

> done 

Ownership of pnode1@chassis11 (4D414E8112A44519878F67D4EE3518CF) granted to msilva 

… 

Power state for pnode10@chassis11 (B3EAB4F9E31F48559CF07B3700CB8627) changed to on 

Um aspecto importante deste caso de uso é o emprego de “loop” e variáveis de 

“shell” para a automatização do provisionamento de um grupo de 10 pnodes. 

Longe de ser a única ou melhor solução para esta tarefa, este caso de uso é 

meramente ilustrativo da conveniência de um CLI. 

6.2.4.4 Caso de Uso 4 – Alocação de Máquina Virtual 

O quarto caso de uso demonstra a seqüência das ordens operacionais requeridas 

para alocar uma nova VM em um pnode já provisionado. Neste cenário, assume-
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se não somente que o pnode já está rodando um “Monitor de Máquina Virtual” 

(VMM) sobre um OS Linux (ou seja, um “stack”, conforme definido na seção 5.2.5), 

mas que este pnode tem acesso ao repositório compartilhado de arquivos de disco 

VM criado no segundo caso de uso. 
1. msilva@cso3:~$ crec2 set instance create vm pnode3@chassis11 8902389032 

Virtual Machine created on pnode3@chassis11 (8253F62512464FFC911F5703D990E445) with 

vmid: 8902389032 (configuration file 8902389032.vm.cfg was CREATED to this pnode) 

2. msilva@cso3:~$ crec2 set execution start pnode3@chassis11 8902389032 

Virtual Machine 8902389032 on pnode3@chassis11 (8253F62512464FFC911F5703D990E445) 

started 

Neste caso de uso, um usuário de CRE seleciona (1) um arquivo de configuração 

VM pré-existente (8902389032.vm.cfg), copiando-o para o pnode selecionado e 

inicia a execução do VM (2) estabelecendo seu estado como”execute” (vide seção 

5.2.6.5). Presume-se também que o arquivo de configuração selecionado aponta 

para um arquivo de disco VM que está acessível pelo pnode selecionado (no 

repositório compartilhado). 

6.2.4.5 Caso de Uso 5 – Migração de Máquina Virtual 

O quinto caso de uso demonstra a seqüência das ordens operacionais requeridas 

para mover (ou seja, migrar) uma VM operacional de um pnode para outro. É 

quase desnecessário dizer que tal operação somente é possível devido aos 

acessos simultâneos ao repositório compartilhado de arquivos de disco VM criado 

no segundo caso de uso. 
1. msilva@cso3:~$ crec2 set instance create vm pnode4@chassis11 8902389032 

Virtual Machine created on pnode4@chassis11 (8253F62512464FFC911F5703D990E445) with 

vmid: 8902389032 (configuration file 8902389032.vm.cfg was transferred to this pnode) 

2. msilva@cso3:~$ crec2 set execution migrate pnode4@chassis11 pnode3@chassis11,8902389032  

Virtual Machine 8902389032 migrated from pnode3@chassis11 

(8253F62512464FFC911F5703D990E445) to pnode4@chassis11 

(8253F62512464FFC911F5703D990E445) 

Neste caso de uso, um usuário CRE cria uma segunda cópia do mesmo arquivo de 

configuração VM pré-existente selecionado no quarto caso de uso, copiando-o 

para o novo pnode selecionado (1). Depois disso, instrui o pnode selecionado 

previamente (pnode3@chassis11) para estabelecer comunicação com o novo 
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pnode selecionado (pnode4@chassis11) e completar o processo de mudança do 

VM. 

6.2.4.6 Caso de Uso 6 – Liberação de um Único pnode 

Este sexto caso de uso demonstra a seqüência de ordens operacionais 

necessárias para retornar um pnode selecionado para o conjunto de pnodes livres 

(ou seja, não requisitado ou com proprietário = “none”). Neste cenário, assume-se 

que não há instâncias de VM ativas alocadas no pnode. 
1. msilva@cso3:~$ crec2 set instance destroy vm pnode3@chassis11 8902389032 

Virtual Machine (vmid: 8902389032) removed from pnode3@chassis11 

(8253F62512464FFC911F5703D990E445) (configuration file 8902389032.vm.cfg was DESTROYED 

from this pnode) 

2. msilva@cso3:~$ crec2 set power off pnode3@chassis11 

Power state for pnode3@chassis11 (8253F62512464FFC911F5703D990E445) changed to off 

3. msilva@cso3:~$ crec2 set instance destroy vv cso117 41691880467210147193 

Virtual Volume (vvid: 41691880467210147193) removed from cso117 

4. msilva@cso3:~$ set binding destroy pnode3@chassis11 cso115,sharedxenimages8173 

Binding between Virtual Volume sharedxenimages8173 (24892165210420216341) and pnode 

pnode3@chassis11 (8253F62512464FFC911F5703D990E445) destroyed 

5. msilva@cso3:~$ crec2 set free pnode3@chassis11 

Ownership of pnode3@chassis11 (8253F62512464FFC911F5703D990E445) granted to NONE 

Neste caso de uso, um usuário CRE primeiro remove (1) todas as instâncias 

inativas de VM (8902389032) do pnode selecionado (pnode3@chassis11). Então 

desliga (2) o pnode selecionado, remove seu VV de “boot” (3) e o “binding” (ou 

seja, a autorização para acesso) entre o pnode e o repositório de arquivos de 

discos compartilhados VM criado no segundo caso de uso. Finalmente, o usuário 

retorna (5) o pnode para o conjunto de pnodes livres gravando “none” no campo 

proprietário.  

6.2.4.7 Caso de Uso - Tagging 

O sétimo caso de uso demonstra a seqüência de ordens operacionais requeridas 

para atribuir um identificador comum a um grupo de pnodes. Este caso de uso 

ilustra precisamente a força de um modelo de múltiplos “espaço de nomes” 

desenvolvido na seção 4.5. Diferentes usuários de CRE (tanto humanos quando 

computacionais) podem classificar, marcar e agrupar pnodes (ou qualquer outro 
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elemento de CRE) através do uso de identificadores arbitrários. É possível 

visualizar classificadores por nível de utilização, utilização de energia, 

disponibilidade e destino, entre outros. Neste cenário, presume-se que os pnodes 

a serem agrupados estão completamente provisionados. 
1. msilva@cso3:~$ crec2 set tag pnode4@chassis11,pnode5@chassis11,pnode6@chassis11 low-

voltage-processor-blades” 

Tag “low-voltage-processor-blades” with pnodes pnode4@chassis11 

(090F5FCA1FE240DC8C2558983782F6D6),pnode5@chassis11(C860B29167784470A5EDF0461AFA0BA2),pn

ode6@chassis11(FC90F673A4B24600ACC815414A8107A8) (Resolution entry for CRE element 

created: low-voltage-processor-blades -> 

pnode4@chassis11,pnode5@chassis11,pnode6@chassis11) 

3. crec2 set instance create vm low-voltage-processor-blades 1643421890 

Virtual Machine created on pnode5@chassis11 (C860B29167784470A5EDF0461AFA0BA2) with 

vmid: 1643421890 (configuration file 1643421890.vm.cfg was CREATED to this pnode) 

4. crec2 set instance create vm low-voltage-processor-blades 3148946120 

Virtual Machine created on pnode4@chassis11 (C860B29167784470A5EDF0461AFA0BA2) with 

vmid: 3148946120 (configuration file 3148946120.vm.cfg was CREATED to this pnode) 

Neste caso de uso, o usuário CRE atribui uma “tag” arbitrária (vide seção 5.2.6.1), 

denominada “low-voltage-processor-blades“ para um grupo de 3 pnodes (1). 

Depois dessa atribuição, uma nova VM  (arquivo de configuração 

1643421890.vm.cfg) pode ser alocado a esta “tag” (2), resultando em uma seleção 

aleatória de um (e somente um) dos pnodes deste grupo. Através da repetição do 

processo de criação de VM (3), um pnode diferente (escolha aleatória) é 

selecionado. 

6.2.5 Componentes Codificados e Projetados de Software 

O quinto segmento da implementação da PoC descreve o projeto e codificação do 

Componente de Comando, o Componente de Controle e o Componente do 

Interpretador da “Interface da Linha de Comando” (“Command Line Interface” ou 

CLI) para o CREC2. Estes componentes de software criados são incorporados na 

“bancada de testes” CRE, juntamente com os componentes previamente descritos 

(componentes pré-existentes de hardware, componentes pré-existentes de 

software e o mecanismo de provisionamento e mudança de propósito acelerado) a 

fim de implantar completamente uma “Prova de Conceito” (“Proof of Concept” ou 
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PoC) funcional da “Ensemble” de Recursos Computacionais/Comando e Controle 

da “Ensemble” de Recursos Computacionais (CRE/CREC2).  

O projeto destes novos componentes CREC2 é fomentado por quatro principais 

requisitos. O primeiro requisito é a escalabilidade. Antecipa-se que estes 

componentes intepretadores CLI, Comando e Controle sejam usados em todo o 

CRE (ou seja, a coleção de múltiplas Usinas de Recursos Computacionais 

geograficamente dispersas), provisionando e operando um grande número de 

elementos CRE (veja a seção 4.8) e CREC2 (veja a seção 5.4). O segundo 

requisito é a uniformidade. Dado o fato de que a maioria dos componentes CREC2 

(ex: os Servidores de “Concretização”, DHCP, TFTP e PXE) são implantados 

diretamente nos psonodes, um método ou técnica que permita que o código seja 

atualizado e se mantenha similar em todos os elementos é de suma importância. O 

terceiro requisito é a manutenibilidade.  Os componentes de software precisam ser 

projetados e codificados de forma a permitir que a manutenção e reparo do código 

não apenas seja simples, mas que também ocorra com impacto mínimo à 

operação do CRE/CREC2. O quarto e último requisito é a extensibilidade. A adição 

de novas funções e capacidades ao CRE/CREC2, seja uma nova ordem 

operacional ou a capacidade de controlar um novo tipo específico de hardware no 

CRE, não deve apenas ser fácil, mas idealmente possível de ser alcançado sem a 

necessidade de modificação extensa do código. Três aspectos dos componentes 

criados do software são apresentados e explicados de forma separada: o desenho 

do código, suas principais tabelas e seu repositório de informações. 

6.2.5.1 Desenho do Código 

A necessidade de atender aos requisitos previamente enunciados levou a uma 

decisão heterodoxa de projeto. Os componentes de interpretação de CLI, 

Comando e Controle são implantados como um programa monolítico (mas 

multifuncional), fortemente baseado no uso do repositório <key,value> “global” (i.e. 

“CRE-wide”) pré-existente (veja a seção 6.2.2). Toda a lógica de programação dos 

supracitados componentes de software é armazenada em tabelas que ficam na 

infraestrutura do repositório de informações memcachedb. Cada ordem 

operacional recebida por um psonode é processada e traduzida em uma coleção 
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de instruções através de buscas sucessivas às tabelas num repositório 

compartilhado. 

Esta abordagem para a implementação do Componente de Comando, 

Componente de Controle e o Componente interpretador CLI tem vários aspectos 

positivos. O uso de repositório <key,value> compartilhado não apenas traz a 

escalabilidade necessária (conforme também discutido na seção 6.2.2), mas 

também atende ao requisito de uniformidade. Todos os psonodes acessam e usam 

o mesmo conjunto de informações e lógica de programação. Ao selecionar 

cuidadosamente o desenho de dados para as tabelas, é possível adicionar a 

estrutura para a interpretação adequada de novos tipos e classes de ordens 

operacionais (ou seja, extensibilidade) através de modificação de tais tabelas, ao 

invés de modificação de código. Finalmente, o uso de uma infraestrutura de 

repositório <key,value> robusta porém simples, que já implanta o Servidor de 

Resolução e o Servidor de Autorização, resulta em um código de maior clareza e 

de melhor manutenibilidade. 

A fim de operar, de forma efetiva, como mecanismo provisionamento e operação 

de sistemas (i.e. o CREC2 propriamente dito) o código utiliza diversas tabelas, 

categorizadas como “tabelas principais” ou “tabelas auxiliares”. As tabelas 

principais são aquelas que codificam a lógica de programação a ser seguida no 

processamento de ordens operacionais. Além das tabelas designadas  

“Resolution” e “Authorization”, que implantam o Servidor de Resolução e o 

Servidor de Autorização, a lista de tabelas principais contém as seguintes tabelas: 

“Parameter”, “Validity”, “Target”, “Requirement”, “Translation” and “Instruction”. Por 

outro lado, as tabelas auxiliares armazenam as informações necessárias para a 

conclusão bem-sucedida de cada etapa realizada durante o processamento de 

uma ordem operacional. A lista de tabelas auxiliares contém as tabelas designadas 

“Connection”, “Permission”, “Type”, “Network Type”, “User”, “Model”, “DHCP 

Configuration Files”, “PXE Configuration Files”, “TFTP Configuration Files”, “VM 

Configuration Files” and “Data Expiration”. Além do uso difundido de tabelas 

baseadas na infraestrutura do repositório <key,value> persistente (memcachedb), 

o resultado da execução de instruções nos elementos do CRE é também 

armazenado em um “cache” implementado em um repositório <key,value> não-

persistente (memcached), melhorando ainda mais a escalabilidade durante o 
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processamento de ordens operacionais repetidas (uma situação que pode ser 

discutivelmente esperada, da análise dos casos de uso na seção 6.2.4). A fim de 

ilustrar e modelar (para posterior avaliação e validação) o processamento da 

ordem operacional, a Figura 38 apresenta-o como uma Rede de Petri. 

 

Figura 38 – Processamento de Ordem Operacional Modelado como uma Rede de Petri. 

Neste modelo, cada transição representa um passo do processamento de ordens 

operacionais. Considerando que cada passo, representado por um verbo, requer a 

busca em uma ou mais tabelas, um componente CREC2 específico pode ser 

delineado como o ponto de origem de tal ação. O Servidor de Resolução realiza o 

passo “resolve CRE element”, enquanto que o Servidor de Autorização, o passo 

“authorize operational order”. O interpretador CLI realiza os passos “check 

operational order” e “validate operational order”. O Componente de Comando 

então realiza os passos “acquire CRE element target”, “verify operational order 

requirements” e “translate operational order to instructions” (conforme definido na 

seção 5.2.1). Finalmente, o Componente de Controle realiza o passo “execute 

instructions” (conforme definido na seção 5.2.1). As instruções, obtidas da tabela 
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“Instruction”, são então executadas via o Componente Atuador (caso de ordens 

operacionais do tipo “set”) ou o Componente Sensor (caso de ordens operacionais 

do tipo  "get"). É relevante observar que tanto o Comando quanto o Controle têm a 

capacidade de manipular o “cache” de instruções. Na Rede de Petri, a interação 

com o “cache” é representada pela probabilidade de receber uma ordem 

operacional do tipo “get” (p1) e de ter a informação necessária já no “cache” (p2). 

Um último aspecto que cabe ressaltar deste modelo é a falta de condições de erro 

(ou seja, a recepção de ordens operacionais inválidas). Dado seu uso no ambiente 

controlado da “bancada de testes” CRE durante a implementação da PoC, esta 

situação pode ser seguramente descartada neste contexto. 

6.2.5.2 Tabelas Principais 

A apresentação de cada uma das tabelas principais tem duas finalidades 

importantes. A primeira é a de ilustrar a lógica de programação do processamento 

da ordem operacional nos componentes do CREC2: Comando, Controle e 

interpretador CLI (além de Servidor de Resolução e Servidor de Autorização). A 

segunda finalidade é fornecer informações relevantes relativas ao código, incluindo 

sua aplicabilidade e relação a outros componentes do CRE. Cada tabela é 

apresentada com uma breve descrição e algumas observações relativas aos 

aspectos mais relevantes. Para fins de brevidade, apenas partes significativas de 

cada tabela são apresentadas. 

A Tabela 20 apresenta uma parte da tabela “Resolution”. Esta tabela tem como 

chave o identificador do elemento CRE (de qualquer “espaço de nomes” não-

primário) e como valores três informações: outro identificador (de “espaço de 

nomes” primário ou não-primário), o tipo de “espaço de nomes” do identificador e a 

associação de tal identificador com um registro na tabela “Connection”. Neste 

exemplo, são identificados quatro “espaços de nomes”: “Enumeration” (ex: rack1 

ou pnode1@chassis11, seguindo a convenção de nomes apresentada na seção 

6.2.1), “Hostname” (ex: host2 ou host7), “Hardware Characteristics” (“tag”) 

(ex:x86blades ou 10GigEPPCblades) e “Universally Unique Identifier” (“uuid”) (ex: 

B209D680BBCA11DDAD8B0800200C9A66). Este arranjo de “espaço de nomes” é 

uma versão tabular daquele mostrado na Figura 22 (seção 5.2.6.1). Os “espaços 

de nomes” “Enumeration” e “Hardware Characteristics” apontam para o 
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“Hostname”, o único “espaço de nomes” não-primário que tem registros na Tabela 

“Connection” (ex: endereço de IP, login, prompt). 

Key Value 

identifier Identifier namespace 
type 

connection 
informaton  

crp1 host1 Clear No 

vault1 host2 Clear No 

… … … … 

chassis11 host18 Clear No 

pnode1@chassis1 host19 Clear No 

… … … … 

pnode14@chassis11 Crenode194 Clear No 

host1 B209D680BBCA11DDAD8B0800200C9A66 Opaque Yes 

… … … … 

host7 79A4B9E04DB74103BA23D101E83D5D2B Opaque Yes 

… … … … 

x86blades Crenode120|crenode121|crenode122|...|crenode145 Opaque Yes 

… … … … 

10GigEPPCblades pnode1@chassis4|...|pnode9@chassis4|pnode1@chassis4 Opaque Yes 

… … … … 

Tabela 20 – Excerto da Tabela “Resolution”. 

A Tabela 21 apresenta um trecho da tabela “Authorization”. Esta tabela tem como 

chave um identificador do elemento CRE (do “espaço de nomes” primário) e como 

valores três informações: o ”owner” (“userid”), uma lista de “maintainers” (“userids”) 

e uma lista de “contributors” (“userids”). O modelo de autorização do CRE já foi 

explicado de forma detalhada na seção 5.2.6.3. O aspecto mais importante a ser 

enfatizado é o uso desta tabela para a implementação do Servidor de Autorização. 

Apesar de estar baseado no “core schema” do OpenLDAP designado 

“GroupOfNames”, no contexto da PoC este se apresenta apenas como  uma 

tabela baseada no repositório <key,value> persistente (memcachedb). Este trecho 

da tabela também apresenta um exemplo do elemento livre 

(59699DB5B99C4C53A3AE33933D59D4f4), que contém “none” como o valor para 

“owner”. 

Key Value 

Identifier Owner maintainers contributors 

…  …  …  …  

B209D680BBCA11DDAD8B0800200C9A66 msilva companyAadmin1 
companyAadmin2 

companyAuser2 
... 

companyAuser8 

… … … … 

59699DB5B99C4C53A3AE33933D59D4f4 NONE NONE NONE 

… … … … 

9E85FD67CF0241D7A4959087D93BBD93 msilva 

companyAadmin1 
companyBadmin1 

… 
companyBadmin3 
companyCadmin1 

companyAuser1 
… 

companyAuser4 
companyBuser1 

… 
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companyBuser10 
companyCuser3 

Tabela 21 – Excerto da Tabela “Authorization”. 

A Tabela 22 apresenta um trecho da tabela “Permission”. Esta tabela tem como 

chave uma ordem operacional e como valores três informações: a permissão para 

executar tal ordem operacional em um dado elemento do CRE como seu “owner”, 

como um de seus “maintainers” ou como um de seus “contributors”. As solicitações 

de busca a essa tabela são originadas no Componente Interpretador CLI, e a 

tabela é a representação tabulada da Figura 25 (seção 5.2.7.3). 

key Value 

operational order owner Maintainer contributor 

… … … … 

get name Y Y Y 

set name Y Y Y 

set tag Y Y Y 

get description Y Y Y 

… … … … 

… … … … 

get topology Y Y Y 

get port Y Y Y 

… … … … 

… … … … 

set owner Y N N 

get contributor Y N N 

set free Y Y Y 

… … … … 

… … … … 

set power off Y Y N 

set power on Y Y N 

set dhcp Y Y N 

set tftp Y Y N 

set pxe Y Y N 

set boot Y Y N 

… … … … 

… … … … 

set instance create vv Y Y Y 

set instance destroy vv Y Y Y 

set instance create vm Y Y Y 

set instance destroy vm Y Y Y 

set binding create Y Y Y 

set binding destroy Y Y Y 

set execution start Y Y Y 

set execution migrate Y Y Y 

set execution file Y Y Y 
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… … … … 

 Tabela 22 – Excerto da Tabela “Permission”. 

A Tabela 23 apresenta um trecho da tabela “Parameter”. Esta tabela tem como 

chave uma ordem operacional e como valores três informações: o tipo de “espaço 

de nomes” (“target”) do elemento do CRE, uma lista dos parâmetros obrigatórios e 

um lista de parâmetros opcionais. Os valores nesta tabela têm operadores 

Booleanos (ex: OR e AND) que são lidos e interpretados pelo interpretador CLI. 

Um exemplo do parâmetro opcional pode ser observado no segundo caso de uso 

(seção 6.2.4.2) onde um Volume Virtual é criado (6) a partir de uma “matriz” (ou 

seja, o nome brand@version, separado por vírgula). O Componente Interpretador 

CLI dá origem às solicitações de busca a esta tabela. 
key value 

operational order target namespace type mandatory parameter optional parameter 

… … … … 

get name clear OR opaque none none 

set name Clear <name> none 

set tag {clear} OR {opaque} <tag> none 

get description Clear none none 

… … … … 

… … … … 

get topology clear OR opaque none none 

get port clear OR opaque none none 

… … … … 

… … … … 

set owner clear OR opaque <user> none 

get contributor clear OR opaque none none 

set free clear OR opaque none none 

… … … … 

… … … … 

set power off clear OR opaque none none 

set power on clear OR opaque none none 

set dhcp clear OR opaque <brand> none 

set tftp clear OR opaque <brand> none 

set pxe clear OR opaque <brand> none 

set boot clear OR opaque <virtual volume> none 

… … … … 

… … … … 

set instance create vv clear OR opaque "nfs" OR "fc" OR "iscsi" OR "ib" <brand> 

set instance destroy vv clear OR opaque <virtual volume> none 

set instance create vm clear OR opaque <virtual machine> none 

set instance destroy vm clear OR opaque <virtual machine> none 

set binding create clear OR opaque <snode> AND <virtual volume> none 

set binding destroy clear OR opaque <snode> AND <virtual volume> none 

set execution start clear OR opaque <virtual machine> none 

set execution migrate clear OR opaque <pnode> AND <virtual machine> none 

set instance file None <file name> none 

… … … … 
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 Tabela 23 – Excerto da Tabela “Parameter”. 

A Tabela 24 apresenta um trecho da tabela “Validity”. Esta tabela contém como 

chave duas informações: a ordem operacional e o tipo de elemento do CRE ao 

qual tal ordem operacional está endereçada. O valor é composto por uma única 

informação: a validade da ordem operacional quando endereçada a tal tipo de 

elemento. Por exemplo, uma ordem operacional como “get ports” não é aplicável 

para qualquer tipo de psonode (e.g. um Rack ou Chassis), pois de acordo com a 

definição anterior (veja a seção 5.2.6.2) as informações sobre “ports” são 

aplicáveis apenas a elementos do CRE que sejam servidores de recursos (pnodes, 

cnodes e snodes). Para fins de brevidade na notação, os tipos de elementos do 

CRE estão codificados por números (os códigos são armazenados na tabela 

auxiliar “Type”). O Componente Interpretador CLI também dá origem às 

solicitações de busca a esta tabela. 

key value 

operational order to target type valid ? 

… … 

get name to type 01 Y 

… … 

get name to type 13 Y 

… … 

… … 

get topology to type 01 Y 

… … 

get topology to type 13 N 

… … 

… … 

set owner to type 01 N 

… … 

set owner to type 13 N 

… … 

… … 

set power off to type 01 N 

… … 

set power off to type 05 Y 

set power off to type 06 Y 

set power off to type 07 Y 

… … 

set power off to type 13 N 

… … 

… … 

set instance create vv to type 01 N 

… … 
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set instance create vv to type 06 Y 

set instance create vv to type 07 N 

set instance create vv to type 09 N 

set instance create vv to type 10 Y 

… … 

 Tabela 24 – Excerto da Tabela “Validity”. 

A Tabela 25 apresenta um trecho da tabela “Target”. Esta tabela contém como 

chave três informações: a ordem operacional e o tipo de elemento do CRE ao qual 

tal ordem operacional está endereçada e a localização do elemento do CRE. O 

valor é composto por uma única informação: o ”target” original ou redirecionado de 

uma ordem operacional. Para ilustrar o uso desta tabela, são considerados alguns 

exemplos de ordens operacionais. O primeiro é o “get name”.  Como esta ordem 

operacional simples faz buscas no Servidor de Resolução (ou seja, faz uma 

solicitação de busca na tabela “Resolution”), sempre deve ser “redirecionada” à 

tabela “Resolution”, independente do elemento do CRE ao qual foi originalmente 

direcionado. Um “get name” endereçado a um Rack dentro de um Vault (get name 

to type 03 at type 02) ou a um pnode dentro de um Chassis (get name to type 05 at 

type 04) sempre deve ser redirecionado ao Servidor de Resolução. Similarmente, a 

ordem operacional “set power off”, quando dirigida a um pnode alojado dentro de 

um Chassis (set power off to type 05 at type 04), deve ser redirecionada ao 

Chassis que o aloja, pois é o módulo de gerenciamento deste que agirá sobre o 

pnode para efetivamente desligá-lo. O último exemplo é a ordem operacional “set 

dhcp”. Quando endereçado a um pnode alojado dentro de um Chassis (set dhcp to 

type 05 at type 04), tal ordem operacional deve ser redirecionada ao psonode que 

“comanda e controla” este pnode, que é o psonode do Rack onde este Chassis 

está alojado (i.e. localização da localização do “target”). Tal redirecionamento é 

necessário devido ao fato do psonode do Chassis ser um psonode “degradado” 

(veja a seção 5.2.8), que não contém qualquer servidor de “boot” remoto (i.e. 

Servidor DHCP, TFTP ou PXE). Esta é a primeira tabela cujas solicitações de 

busca são geradas pelo Componente de Comando do CREC2. 

Key value 

operational order to target type at location type redirect 

… … 

get name to type 03 at type 02 resolution table 

… … 

get name to type 07 at type 04 resolution table 
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… … 

… … 

get topology to type 01 at type 01 target 

… … 

get topology to type 02 at type 04 target 

… … 

… … 

set owner to type 01 at type 01 permission table 

… … 

set owner to type 13 at type 04 permission table 

… … 

… … 

set power off to type 01 at type01 target 

… … 

set power off to type 05 at type 01 target location 

set power off to type 05 at type 02 target location 

set power off to type 05 at type 03 target location 

set power off to type 05 at type 04 target location 

… … 

set power off to type 13 at type 13 no 

… … 

set dhcp to type 05 at type 01 target location 

set dhcp to type 05 at type 02 target location 

set dhcp to type 05 at type 03 target location 

set dhcp to type 05 at type 04 target's location location 

… … 

set dhcp to type 13 at type 13 no 

… … 

… … 

set instance create vv to type 01 at type 01 target 

… … 

set instance create vv to type 13 at type 04 target 

… … 

Tabela 25 – Excerto da Tabela “Target”. 

A Tabela 26 apresenta parte da tabela de “Requirement”. Esta tabela contém como 

chave três informações: a ordem operacional, o tipo de elemento do CRE ao qual 

tal ordem operacional está endereçada e o tipo de elemento do CRE onde está 

localizado o elemento alvo da ordem operacional (i.e. a localização do elemento do 

CRE). O valor contém duas informações: se o elemento do CRE ao qual uma 

ordem operacional foi endereçada precisa estar ligado durante a execução das 

instruções, e se o elemento do CRE ao qual a ordem operacional foi redirecionada 

precisa também estar ligado durante a execução de instruções. Para ilustrar o uso 

desta tabela, são considerados dois exemplos de ordens operacionais. Um “get 

name” endereçado a um pnode dentro de um Chassis (get name to type 05 at type 
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04) somente requer que o “target” redirecionado (Servidor de Resolução) esteja 

ligado. Por outro lado, uma ordem operacional como “set instance create vm” 

direcionada a um pnode dentro de um Chassis (set instance create vm to type 05 

at type 04) requer que tanto o “target” original e o “target” redirecionado (o 

Chassis) estejam ligados. Esta tabela codifica uma lógica similar àquela 

empregada na determinação da permissão para executar uma ordem operacional 

em um dado elemento do CRE como seu “owner”, como um de seus “maintainers” 

ou como um de seus “contributors”. Solicitações de busca a essa tabela também 

são originadas no Componente de Comando. 

Key value 

Operational order to target type at location type target on redirected target on 

… … … 

get name to type 01 at type 01 no yes 

… … … 

get name to type 05 at type 04 no yes 

… … … 

…   … 

Get topology to type 01 at type 01 yes yes 

… … … 

Get topology to type 13 at type 04 no no 

…   … 

… … … 

set owner to type 01 at type 01 no no 

… … … 

… … … 

set power off to type 01 at type01 no no 

… … … 

… … … 

set instance create vm to type 05 at type 04 yes no 

… … … 

Tabela 26 – Excerto da Tabela “Requirement”. 

A Tabela 27 apresenta um trecho da tabela “Translation”. Esta tabela contém como 

chave quatro informações: a ordem operacional, o tipo de elemento do CRE ao 

qual tal ordem operacional está endereçada, o tipo de elemento do CRE onde está 

localizado o elemento alvo da ordem operacional (i.e. a localização do elemento do 

CRE) e a “family” do elemento do CRE redirecionado (i.e. seu “stack” ou 

“firmware”, conforme definido na seção 5.2.6.2). O valor contém duas informações: 

uma lista de instruções a serem executadas e uma lista contendo o número de 

vezes que cada instrução precisa ser repetida (em um “loop”). Uma solicitação de 
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busca direcionada a esta tabela permite que o Componente de Comando obtenha 

uma lista de instruções específicas para um determinado “stack” ou “firmware” que 

precisam ser executadas em um elemento de CRE. Este é o último passo no 

processamento da ordem operacional que precisa ser realizado pelo Componente 

de Comando. 

Key value 

operational order to target type at location 
type family type instruction repeat 

… … … 

get name to type 01 at type 01 family linux Table read 1 

… … … 

… … … 

get topology to type 04 at type 01 family 
bladecenter 

read uuid blades bladecenter 
read uuid modules bladecenter 

#bladeslots 
#chassisslots 

… … … 

get port to type 04 at type 01 family 
bladecenter 

read gigabit ethernet ports 
bladecenter 

read fibre channel ports bladecenter 
read 10 gigabit ethernet ports 

bladecenter 
read infiniband ports bladecenter 

1 

… … … 

… … … 

set owner to type 01 at type 01 Table write 1 

… … … 

… … … 

set power off to type 05 at type 04 family 
bladecenter write power blade bladecenter 1 

… … … 

… … … 

set instance create vv to type 06 at type 04 
sunos (nfs) write vv sunos nfs 1 

… … … 

set instance binding vv to type 06 at type 04 
sunos (nfs) write binding vv sunos nfs 1 

… … … 

Tabela 27 – Excerto  da Tabela “Translation”. 

Finalmente, a Tabela 28 apresenta um trecho da tabela “Instruction”. Esta tabela 

tem como chave uma instrução e como valores três informações: o código da 

instrução, a expressão regular de erro execução e a expressão regular de sucesso 

de execução. Nos exemplos aqui demonstrados, este código contém “shell 

scripts”, que são executados por cada psonode (i.e. por seus componentes 

Atuadores ou Sensores) a fim de cumprir o processamento da ordem operacional. 

Para ilustrar o uso desta tabela, são consideradas duas instruções. A primeira é 

“read uuid blades bladecenter”. Esta instrução, executada pelo Componente 

Sensor do psonode, requer uma conexão ssh ao módulo de gerenciamento do 

Chassis, a execução de um comando no CLI proprietário do módulo de 
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gerenciamento e a análise (parsing) do resultado de tal comando (com a ajuda de 

um interpretador de linguagem AWK). Considerando que esta instrução precisa ser 

executada o mesmo número de vezes que o número de pnodes (”blades”) no 

Chassis, o Componente de Controle realiza o “loop” de repetição, bem como a 

verificação de erro de erros de execução. As condições de erro e de sucesso são 

sinalizadas pela verificação das expressões regulares de “erro” e “sucesso”. O 

segundo exemplo é o “write vv sunos nfs”. Esta instrução, executada pelo 

Componente Atuador do psonode, requer uma conexão ssh a um pnode/snode 

“dedicado” (veja a seção 6.2.3), a execução de um pequeno “shell script” neste e a 

análise gramatical do seu resultado. O Componente Comando pode então verificar 

o sucesso na execução da instrução usando as expressões regulares pela tabela. 

Nos dois exemplos, é relevante observar que algumas variáveis (indicadas por um 

“&” como prefixo) no código da instrução tem valores atribuídos pelo Componente 

de Controle antes de sua execução pelos Componentes Atuador ou Sensor. 

Esta tabela específica demonstra de forma objetiva as características de 

uniformidade e expansibilidade do desenho de código aqui apresentado. Um 

código de instrução pode ser melhorado ou expandido por um usuário do CRE, 

sem qualquer necessidade de modificar o código principal do CREC2. Além disso, 

todos os psonodes acessam a mesma tabela, o que resulta no uso uniforme de 

instruções através da infraestrutura computacional do CRE/CREC2. Apesar de 

serem executadas pelos Componentes Atuador ou Sensor, as solicitações de 

busca direcionadas a esta tabela são originadas pelo Componente de Controle 

(que também controla os “loops” de repetição quando necessário). 

key value 

instruction code error success 

… … … … 

read uuid blades bladecenter 

ssh &login@&operationprimaryinterface 
info -T system:blade[&slot] 2>&1 | awk '{ 
FS = \":\" } { if ($1 == \"UUID\") { { 
gsub(/ /, \"\") } print $2 } else { if 
($2 == \"connect\") print $8, $9, $10, 
$11 } }' 

No route 
to host \w 

read uuid modules bladecenter 

ssh &login@&operationprimaryinterface 
info -T system:switch[&slot] 2>&1 | awk 
'{ FS = \":\" } { if ($1 == \"UUID\") { { 
gsub(/ /, \"\") } print $2 } else { if 
($2 == \"connect\") print $8, $9, $10, 
$11 } }' 

No route 
to host \w 
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read fibre channel ports bladecenter 

HIGH_SPEED_EXPANSION=exp[`ssh 
&login@&operationprimaryinterface list -l 
3 2>&1 | awk '{ { gsub(/\\t/,\"\") } { 
gsub(/\\[/,\" \") } { gsub(/\\]/,\" \") } 
if ($1 == \"ssh:\") { print $8, $9, $10, 
$11 }; if ($1 == \"blade\" && $2 == 
\"&slot\") { START = \"ON\" } else { if 
($1 == \"exp\" && START == \"ON\") { 
print $2; START = \"OFF\" } } }'`]; if [ 
$HIGH_SPEED_EXPANSION = \"No route to 
host\" ]; then echo 
$HIGH_SPEED_EXPANSION; else ssh 
&login@&operationprimaryinterface info -T 
system:blade[&slot]:$HIGH_SPEED_EXPANSION 
| awk '{ if ($1 == \"WWN\") { if ($3 != 
\"Not\") print $3 } }' 

No route 
to host \w 

write pxe linux 

ssh &login@&operationprimaryinterface 
\"&pxefile > &pxeserverbasedirectory/01-
&macaddress; echo OK\" 2>&1 |  awk '{ if 
($1 == \"ssh:\") { print $8, $9, $10, $11 
} else { print $1 } }' 

No route 
to host OK 

write vv sunos nfs 

ssh &login@&operationprimaryinterface 
\"if [ -d 
/&nfsserverbasedirectory/NONE/&volumename 
]; then echo ERROR; else zfs create -p 
&nfsserverbasedirectory/NONE/&volumename; 
echo OK; fi\" 2>&1 | awk '{ if ($1 == 
\"OK\") { print $1 } else { print 
\"ERROR\", $1 } }' 

ERROR OK 

… … … … 

Tabela 28 – Parte da Tabela de Instruções. 

6.2.5.3 Repositório de Informações 

O último aspecto relevante do desenho do código que requer a devida discussão é 

a coleção de fontes para os dados manipulados pelo CREC2. A apresentação da 

lógica de programação e a lista das tabelas principais na seção 6.2.5.2 

demonstram a adoção de mais outro princípio abrangente no desenho deste 

código: a intenção de se manter o máximo número de repositórios de estado e de 

informações quanto possível. Isso significa que uma informação que pode ser 

obtida ao fazer uma busca em um determinado elemento do CRE não deve ser 

armazenada em nenhum lugar exceto no próprio elemento. Por exemplo, as 

informações relativas à topologia de Chassis (ou seja, a lista de identificadores do 

“espaço de nomes” primário para todos os pnodes, snodes e cnodes colocados 

dentro deste) nunca são permanentemente armazenadas em nenhuma das 

tabelas, independente da natureza auxiliar ou principal destas. Toda vez que as 

informações de “topology” são necessárias para qualquer ordem operacional, 

estas precisam ser obtidas pela emissão de uma ordem operacional “get topology” 

direcionada a um Chassis. 

Esta abordagem oferece a vantagem de manter as informações no CRE sempre 

atualizadas. Considerando que cada informação reside somente em apenas um 

repositório, não há a necessidade de sincronizar dados entre múltiplos 



 177 

repositórios, assim como também não há a necessidade por algoritmos de 

recuperação de dados por motivo de inconsistências. A desvantagem disso é a 

necessidade de se re-executar a mesma ordem operacional (ex: "get topology”) 

múltiplas vezes durante o uso normal do CRE (uma das alternativas seria deixar 

com que os usuários do CRE tomassem nota desses resultados – “topology” – em 

repositórios de informação fora do CRE/CREC2). Uma ordem operacional que se 

traduz em múltiplas instruções ou com longos “loops” de repetição adiciona um 

tempo adicional de processamento que pode potencialmente tornar todo o 

processo de provisionamento inviável. É exatamente para mitigar este efeito 

nocivo de uma política de “único repositório de informações” para cada tipo de 

informação que um mecanismo de “caching” para todo o CRE, descrito na seção 

6.2.5.1, é utilizado. Ao usar o repositório <key,value> não-persistente 

(memcached) disponível no CREC2, o resultado de uma execução de instrução é 

armazenado por um período limitado e recuperado em caso de emissão repetida 

das mesmas ordens operacionais aos mesmos elementos do CRE. A Figura 39 

demonstra a fonte de cada um dos tipos de informação no CRE/CREC2, 

juntamente com as ordens operacionais que as escreve no “cache” que abrange 

todo o CRE. 

 

Figura 39 – Fonte de Informações do CRE/CREC2 (Repositórios). 
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6.2.6 Implementação do Código 

A descrição do desenho do código para o Componente Comando, Componente 

Controle e a Componente Interpretador CLI completa a descrição da 

implementação da “Prova de Conceito” (“Proof of Concept”, ou PoC). Neste sexto 

segmento, são apresentados alguns detalhes relevantes relativos à implementação 

do código desenhado na seção 6.2.5.1.  

O código para isso foi criado usando a linguagem Python. O uso de uma 

linguagem interpretada (ou de “script”) ao invés de uma linguagem compilada foi 

demonstrado como sendo uma prática viável, especialmente para a 

implementação de PoCs e projetos de codificação em pequena escala. No caso 

particular da linguagem Python, a solução de compromisso entre desempenho e 

facilidade de implementação são uma justificativa para seu uso. Ademais, a 

validação empírica de uma PoC implantada com o uso de uma linguagem “script” é 

outra evidência da robustez do projeto CRE/CREC2, a despeito de quaisquer 

problemas de desempenho devido à linguagem ou estilo de codificação. 

O código foi dividido em sete módulos (cada módulo tem diversas funções), 

relativos aos três componentes de software (Comando, Controle e Interpretador 

CLI) implantados por este. O módulo “crce2.py” implanta a Componente 

Interpretador CLI. O módulo “crontrol_unit.py” implanta a Componente Comando. 

O “input_output.py” e “connection.py” implantam a Componente Controle. Além 

disso, outros módulos são usados por mais de um componente. O módulo 

“persistent_data.py” é usado para fazer a interface com o repositório <key,value> 

persistente (memcachedb) que implanta as tabelas do código (principal e auxiliar), 

além dos Servidores de Resolução e de Autorização. O módulo 

“non_persistent_data.py” é usado pela Componente Comando para escrever o 

resultado da execução de uma instrução no “cache” (i.e. no repositório não-

persistente <key,value> memcached). Todas as informações armazenadas nos 

dois repositórios <key,value> têm formatação especial (que permite que tanto uma 

chave quanto um valor sejam subdivididos) que é interpretada pelo módulo 

“key_value.py”. Finalmente, apenas dois módulos Python pré-existentes de 

terceiros são empregados no código. O primeiro é o módulo “memcached”, uma 

implementação de código-fonte aberto de uma interface Python para repositórios 

memcached/memcachedb. O segundo módulo preexistente de terceiros é o 
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“pyexpect”, usado durante a interação entre um psonode e qualquer elemento do 

CRE que este contate (via um “shell” remoto usando uma conexão SSH). 

Finalmente, os seguintes módulos nativos Python também foram empregados: 

“os”, “re”, “time”, “random” e “logging”. O uso extensivo do módulo “logging” não 

apenas aumenta a manutenibilidade do código, mas também oferece controle 

temporal para cada função/passo no código. A Figura 40 mostra a estrutura geral 

do código, com indicações de chamada entre os módulos pré-existentes e criados. 

 

Figura 40 – Indicações de Chamada de Código e Módulos. 

6.3 Avaliação 

O primeiro passo do esforço de juntar evidências empíricas para dar suporte à 

segunda hipótese da tese (ou seja, a possibilidade de implementar um “Ensemble” 

de Recursos Computacionais) foi a descrição da “Prova de Conceito” (“Proof of 

Concept”, ou PoC) de onde tais evidências são extraídas. O segundo passo é o 

anúncio da metodologia usada para avaliar esta PoC. O método científico requer 

que a coleta de evidências empíricas siga regras claras e objetivas. Que tipo de 

experimentos é conduzido na PoC ? Como os dados são coletados ? Como são 

agrupados e analisados ? Quais são os parâmetros importantes neste processo 
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experimental ? As respostas a estas perguntas formam o método de avaliação a 

ser aplicado na “bancada de testes” CRE. Uma avaliação metódica é importante 

por três motivos fundamentais. O primeiro motivo é a definição dos princípios 

norteadores a serem utilizados durante o processo de validação (que pode ser 

considerado a última fase da análise empírica). O segundo motivo é o 

estabelecimento de critérios claros para a repetibilidade dos experimentos 

conduzidos na PoC. O terceiro e último motivo é a possibilidade de ser tal método 

de avaliação analisado (e criticado) por pares. 

O método de avaliação adotado nesta análise experimental tem seu principal ponto 

de apoio no estabelecimento da caracterização “caixa preta”. A infraestrutura 

computacional do CRE/CREC2 é modelada como uma “caixa preta” (sistema 

fechado) a qual múltiplos estímulos (ou seja, grupos de ordens operacionais) são 

enviados. Ao observar a resposta a cada estímulo, uma “função de transferência” 

que descreve (ou seja, caracteriza) o comportamento de toda a infraestrutura 

computacional pode ser obtido. O uso de um modelo de “caixa preta” para uma 

infraestrutura computacional que foi projetada e implantada de acordo com uma 

metodologia “bottom-up” pode parecer estranho inicialmente. Contudo, pode ser 

justificado, de forma decisiva e objetiva, pelo fato de que as interações internas 

entre diferentes elementos do CRE/CREC2 podem potencialmente ser afetadas 

por múltiplos fatores que não são plenamente contemplados durante sua criação. 

Saturação, corridas críticas, atrasos de configuração e uma variedade de efeitos 

não lineares podem alterar o comportamento do CRE/CREC2. Dada a 

complexidade do “bancada de testes” CRE montada para esta PoC, com seus 

diferentes tipos de equipamentos e layouts de rede(s), o aparecimento de tais 

efeitos é antecipado. 

O principal aspecto caracterizado durante a investigação experimental da PoC do 

CRE/CREC2 é o seu comportamento temporal. Para cada estímulo e resposta, a 

métrica mais relevante a ser analisada é o tempo entre estes. Apesar de 

considerar válidas para a “caracterização temporal” apenas as respostas que são 

julgadas corretas, uma análise da taxa de falhas de tais respostas não faz parte 

desta metodologia de avaliação. O principal motivo disso é o baixo número de 

falhas observadas durante todo o período de implementação desta “bancada de 

testes” CRE.  
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Dois métodos específicos de avaliação compõem a caracterização temporal 

adotada nesta metodologia de avaliação. O primeira assume uma infraestrutura 

computacional CRE/CREC2 como uma única “caixa preta”, a partir da qual a 

caracterização do comportamento temporal (“função de transferência”) é obtido 

conforme descrito anteriormente. O segundo método de avaliação considera o 

CRE e os diversos componentes do CREC2 como “caixas pretas” diferentes, 

caracterizando assim o tempo de resposta separadamente para cada elemento.  

6.3.1 Caracterização Temporal de “Caixa Preta” Única 

O primeiro método de avaliação considera toda a infraestrutura computacional do 

CRE/CREC2 como uma única “caixa preta”, e permite obter o tempo de resposta 

característico para cada ordem operacional. Dada a natureza em escala diminuída 

da PoC sob avaliação, a lista de ordens operacionais é diretamente extraída da 

coleção de casos de uso apresentada na seção 6.2.4. 

Neste contexto, um experimento é feito através de diversas submissões da mesma 

ordem operacional. Isto é necessário para permitir que as medições feitas sejam 

estatisticamente significativas. O aspecto mais importante na avaliação do 

comportamento temporal do sistema é a produção de medidas que sejam 

representativas da distribuição do tempo de resposta para cada ordem 

operacional. Para este fim, cada ordem operacional é relatada juntamente com seu 

tempo médio de resposta e com o coeficiente de variação deste. O coeficiente de 

variação é muito útil para a produção de modelos de simulação, pois permite 

estimar a dispersão da distribuição de probabilidades da variável (neste caso, 

tempo de resposta da ordem operacional) sob análise. A Tabela 29 lista de ordens 

operacionais que são utilizadas no processo de avaliação. 

Ordem Operacional 

get name (to type any at location any family any) 

set name (to type any at location any family any) 

set tag (to type any at location any family any) 

get description (to type any at location any family any) 

get topology (to type 01 on type 00 family linux) 

get topology (to type 02 on type 01 family linux) 

get topology (to type 03 on type 02 family linux) 

get topology (to type 04 on type 03 family linux) 

get port (to type 05 on type 04 family bladecenter) 

set owner (to type any at location any family any) 

get contributor (to type any at location any family any) 

set free (to type any at location any family any) 
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set power off (to type 05 on type 04 family bladecenter) 

set power on (to type 05 on type 04 family bladecenter) 

set dhcp (to type 05 on type 04 family any) 

set tftp (to type 05 on type 04 family any) 

set pxe (to type 05 on type 04 family any) 

set boot (to type 05 on type 04 family any) 

set instance create vv (to type 09 on type 04 family sunos) 

set instance destroy vv (to type 09 on type 04 family sunos) 

set instance create vm (to type 05 on type 04 family linux) 

set instance destroy vm (to type 05 on type 04 family linux) 

set binding create (to type 09 on type 04 family sunos) 

set binding destroy (to type 09 on type 04 family sunos) 

set execution start (to type 05 on type 04 family linux) 

set execution migrate (to type 05 on type 04 family linux) 

set execution file (to type 05 on type 04 family linux) 

Tabela 29 – Lista de Ordens Operacionais Avaliadas. 

6.3.2 Caracterização Temporal de “Caixas Pretas” Múltiplas 

O segundo método de avaliação considera os componentes do CRE (infraestrutura 

computacional) e do CREC2 (mecanismo de provisionamento e operações de 

sistemas desta infraestrutura computacional) como “caixas pretas” separadas. Em 

adição a isto, o próprio CREC2 é avaliado com sendo composto de múltiplas 

“caixas pretas”, cada uma representando as estruturas funcionais (i.e. pedaços de 

código correlacionados a componentes do CREC2) que implantam cada passo do 

processamento de ordens operacionais (veja a seção 6.2.5.1). Neste modelo de 

avaliação, é produzido uma caracterização potencialmente mais precisa do tempo 

de resposta, que pode discernir o tempo dispendido em cada componente 

individual. O tempo que o processamento de uma ordem operacional demandou 

no CRE pode ser quantitativamente discernido do tempo gasto no CREC2. 

Devido a esta diferenciação potencialmente mais minuciosa, duas implicações 

positivas podem ser antecipadas com este método de avaliação. A primeira é a 

verificação é a contenção de efeitos não lineares a um elemento específico (ou 

conjunto de elementos) na infraestrutura computacional do CRE (e não no 

CREC2). A segunda e talvez mais relevante implicação é a capacidade de 

apresentar uma diferenciação quantitativa do tempo gasto em cada um destes. O 

tempo dispendido no CREC2, atribuído às características extrínsecas ao CRE (i.e. 

atribuído apenas às decisões de projeto e escolhas de implementação relativas ao 

mecanismo de provisionamento e operações de sistemas) pode ser claramente 

discernido do tempo dispendido no CRE, atribuído às características intrínsecas ao 

CRE. Para ilustrar, consideremos uma ordem operacional, como “set instance 
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create vv” encaminhado a um pnode (i.e. parte do caso de uso descrito na seção 

6.2.4.2). Neste método de avaliação, o tempo de processamento para esta ordem 

operacional que foi gasto no CREC2 está próxima e diretamente relacionado ao 

desenho e implementação do código discutido na seção 6.2.5.1. Por outro lado, o 

tempo de processamento gasto no CRE é inerente às características internas do 

pnode/snode, pois mede o tempo dispendido para responder (ou seja, para 

efetivamente criar o VV) ao conjunto de instruções a ele direcionadas.  

A Tabela 30 apresenta uma lista de componentes de tempo a serem 

caracterizados, juntamente com uma descrição do componente (tratado como uma 

“caixa preta”) associado a cada intervalo de tempo. 

Passo Componente de Tempo “Caixa Preta” 

Resolve Δt1 Resolution Server (CREC2) 
Authorize Δt2 Authorization Server (CREC2) 

Check Δt3 CLI interpreter Component (CREC2) 
Validate Δt4 CLI interpreter Component (CREC2) 

Read Δt5 Command Component (CREC2) 
Acquire Δt6 Command Component (CREC2) 
Verify Δt7 Command Component (CREC2) 

Translate Δt8 Command Component (CREC2) 
Execution Δt9 Control Component (CREC2) 
Execute Δt10 CRE 

Write Δt11 Command Component (CREC2) 

Tabela 30 – Tabela dos Componentes de Tempo. 

Cabe fazer duas observações finais com relação a esta tabela. A primeira é a 

decomposição do tempo total gasto até o nível de sub-componente do CREC2. 

Este nível de detalhe de observação se torna possível através do uso extensivo de 

infraestrutura de “logging” com “timestamp” presente no código (veja a seção 

6.2.6). Na verdade, esta mesma infraestrutura poderia permitir, caso necessário, 

um nível maior de detalhamento, contemplando os módulos individuais Python. 

Dado o uso comum de alguns módulos Python por mais de um único componente 

do CREC2, tal decomposição não foi escolhida, principalmente devido ao equilíbrio 

delicado entre a produção de dados experimentais e a necessidade de se 

conseguir uma análise significativa sobre estes. A segunda observação que cabe 

ressaltar é a contabilidade do tempo gasto no acesso de leitura (Δt5) do “cache” 

(memcached, veja a seção 6.2.5.3). Considerando que a probabilidade de acerto 

de um “cache” é, por definição, menor que 1, este tempo é obtido por caminhos 

duplos de execução. Para cada ordem operacional do tipo “get” a ser modelada, 
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dois experimentos separados (cada ordem operacional geralmente corresponde a 

um único experimento) é realizada: um onde os dados necessários são 

encontrados no “cache” (i.e. “cache hit”), e outro onde não são (i.e. “cache miss”). 

6.4 Validação 

A descrição da implementação da “Prova de Conceito (“Proof of Concept”, ou PoC) 

e sua metodologia de avaliação permitem que a aplicação do método científico 

possa ser concluída. Com este arcabouço descritivo, o terceiro passo descreve a 

coleta, processamento e análise da evidência empírica através da execução dos 

experimentos na “bancada de testes” do “Ensemble” de Recursos Computacionais 

(“Computing Resource Ensemble”, ou CRE).  

Enquanto os dados empíricos são de extrema importância para a validação da 

tese afirmada aqui, tal validação somente pode ser executada através de critérios 

específicos. Para fornecer tais critérios de maneira material e objetiva, são 

necessárias considerações com relação à sua natureza. De forma geral, a tese 

defendida aqui afirma que a infraestrutura computacional CRE/CREC2 concebida e 

implementada se comporta como um “ensemble”, um repositório abstrato de 

recursos computacionais onde as características individuais de cada elemento não 

são de importância primária. 

A questão pode ser então reformulada para: sob quais circunstâncias uma 

infraestrutura computacional específica se torna um “ensemble” ? Em primeiro 

lugar, ela tem que assumir a forma de um “ensemble”, que é exatamente a razão 

pela qual o Comando e Controle do “Ensemble” de Recursos Computacionais 

(CREC2) se coloca como uma “camada de abstração”, envolvendo o CRE. Em 

segundo lugar, dado o fato de que o CREC2 tem a função de agir como um 

mecanismo de provisionamento e operações de sistemas, ele precisa responder 

às ordens operacionais emitidas pelos usuários do CRE em tempo hábil. Neste 

contexto, uma resposta em tempo hábil é aquela através da qual uma ordem 

operacional é completamente processada tão rápido quanto permitem as 

características inerentes ao CRE. Já que um usuário CRE tem como propósito o 

provisionamento de recursos de tempo de execução, quanto menor o tempo entre 

sua requisição de instanciação e a instanciação efetiva (alocação) de tal recurso, 
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maior é a semelhança entre a infraestrutura computacional CRE/CREC2 concebida 

e projetada e um "ensemble". 

Um raciocínio alternativo, mas altamente explanatório para estes critérios de 

validação pode ser feito do ponto de vista dos usuários. Um usuário do CRE aloca 

recursos de tempo de execução para usá-los por um dado período de tempo, 

diminuindo a capacidade total de recursos do CRE. Passado este período de 

tempo, o usuário libera tais recursos, aumentando novamente a capacidade total 

de recursos de tempo de execução do CRE. Um usuário do CRE é, de fato, um 

cliente de uma Usina de Recursos Computacionais (“Computing Resource Plant” 

ou CRP - um tipo particular de Data Center, conforme exposto na seção 4.3), e 

portanto espera ele ser cobrado por tal alocação de recursos. Nesta situação, 

quanto mais rápida for efetivada a alocação de recursos de tempo de execução, 

maior é o tempo em que um usuário do CRE pode efetivamente utilizar este 

recurso, ao invés de simplesmente esperar pelo seu provisionamento. Caso o 

tempo de provisionamento seja “pequeno o bastante”, variações rápidas na 

demanda de recursos por parte dos usuários podem ser satisfeitas sem gerar 

despesas desnecessárias. Se o tempo total necessário para alocar (i.e. 

provisionar) um recurso de tempo de execução é "T”, então qualquer recurso que 

seja efetivamente utilizado por “2T” é viável (um “duty cycle” arbitrário de 67%, 

estabelecido para propósitos de argumentação) do ponto de vista de um usuário 

do CRE. Quanto menor o valor T, mais dinâmico é o CRE como repositório de 

recursos para os usuários e mais produtivo é o CRP para seu proprietário, dado o 

fato que a probabilidade de se ter parte da capacidade ociosa é diminuída. 

Isto posto, propões-se que o critério de validação é a determinação do supracitado 

T. Com este propósito, conjuntos de dados experimentais com duas classes 

características temporais são coletados. A primeira classe se refere ao tempo de 

resposta do processamento da ordem operacional, dividido entre componentes 

intrínsecos (isto é, relacionados com o CRE) e extrínsecos (isto é, relacionado com 

o CREC2). A segunda classe se refere à viabilidade de alcançar tal tempo de 

resposta em um CRE/CREC2 com a escala de magnitude descrita na seção 4.8 (e 

continuada na seção 5.4). Enquanto a primeira classe valida a natureza de 

“ensemble” do CRE/CREC2 somente através da coleta de evidências empíricas da 

PoC implementada, o segundo grupo almeja misturar tal coleta com análise acerca 



 186 

de um potencial modelo de simulação/emulação. Este modelo utiliza os dados 

experimentais coletados com o intuito de criar um modelo “full-scale” caracterizado 

estatisticamente que possa então ser sujeito a uma carga simulada de ordens 

operacionais. Dessa forma, a capacidade do CRE/CREC2 de operar como um 

repositório abstrato e unificado de recursos computacionais pode ser validada no 

âmbito temporal, devido ao sistema real “scaled-down” (i.e. a PoC), e no âmbito 

espacial (escalabilidade), devido em parte a PoC, e em parte à 

simulação/emulação “full-scale”.  

6.4.1 Dados de Tempo de Resposta 

Esta primeira classe de conjuntos de dados experimentais é obtida pela execução 

da avaliação empírica dos componentes de software da PoC desenhados e 

implementados. O primeiro componente de software a ser avaliado é o mecanismo 

de provisionamento e mudança de propósito acelerado (vide seção 6.2.3). O 

segundo é o próprio “kernel” do CREC2 (vide seção 6.2.5). 

Conforme explicado anteriormente, o provisionamento de servidores 

computacionais de propósito geral como pnodes (ou seja, servidores de recursos 

de tempo de execução de processamento) é o mais complexo e demorado caso de 

provisionamento (vide seção 5.2.2). Ele requer o provisionamento dos Volumes 

Virtuais (“Virtual Volumes”, ou VVs) e das Redes Virtuais (“Virtual Networks”, ou 

VNs) antes do início do provisionamento das Máquina Virtuais (“Virtual Machines”, 

ou VMs). Além disso, ele requer que o pnode execute o processo de “boot”, 

acessando um VV que serve como um “root disk”/”root file system” remoto (vide 

seção 5.2.3) para permitir a alocação de VMs. 

A validação do CRE/CREC2 começa com a coleta de dados experimentais sobre o 

mecanismo de provisionamento e mudança de propósito acelerado. Dado o papel 

central de tal mecanismo no processo de provisionamento, todas as informações 

com relação a este servem não somente para estabelecer um limite inferior do 

tempo de resposta da infraestrutura inteira, mas também para sinalizar a 

viabilidade do uso da “bancada de testes” CRE como uma PoC.  

O primeiro conjunto de dados experimentais coletados se refere aos aspectos 

temporais de tal mecanismo (ou seja, o quão rápido um novo VV de “boot” pode 

ser criado?). Conforme discutido na seção 6.2.3, um elemento específico do CRE, 
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um pnosde/snode “dedicado” rodando o Sistema Operacional (“Operating System”, 

ou OS) OpenSolaris, e operando como um servidor NFS (usando o “file system” 

ZFS como um “backend”) foi usado como o repositório ”root file systems” remotos 

– os Volumes Virtuais de “boot” (vide seção 5.2.6.4) – para outro pnodes. O 

pnode/snode “dedicado” usado na “bancada de testes” CRE é um servidor IBM 

BladeCenter HS21 XM (um “blade”), equipado com 2 processadores Dual-Core 

Intel Xeon rodando a 3.0 GHz e 16 GB de RAM. Este pnode/snode “blade” está 

localizado dentro de um Chassis IBM Blade Center H (ou seja, um “BC-H 

chassis”). Ele acessa um VV Fibre Channel (FC) com 1 TB (RAID 5) alojado em 

um dispositivo IBM System Storage DS4100 (ou seja, um “FC array”), virtualizando 

este como um “pool” (conjunto) de armazenamento ZFS. É a partir deste “conjunto 

de recursos de armazenamento” virtualizado que os VVs são criados e 

apresentados a todos os outros pnodes, através do protocolo NFS. Qualquer 

pnode rodando o OS Linux pode ter acesso a seus VVs de “boot” via NFS, um 

arranjo conhecido como NFSroot (i.e. “root file system” remoto).  

A característica mais distintiva de um VV de "boot" é que, diferente de outros VVs, 

este precisa ser criado a partir da cópia de um VV pré-existente que já contém um 

Monitor de Máquina Virtual (“Virtual Machine Monitor”, ou VMM) sobre uma 

instalação com OS Linux (ou seja, um “stack”). A solução mais óbvia para o 

problema de criação de VVs de “boot” pré-carregados é a simples criação uma 

cópia completa de um desses volumes virtuais, cada vez que um usuário os 

solicita. Este mecanismo de “força bruta” (cópia completa) tornou-se rapidamente a 

atividade responsável pelo maior dispêndio de tempo em todo o processo de 

provisionamento, conforme observado durante o processo de desenvolvimento.  

Além de ser notavelmente lento, este mecanismo também apresentou custos 

proibitivos do ponto de vista de armazenamento, exigindo constante 

monitoramento do “pool” ZFS para evitar exaustão da capacidade de 

armazenamento. É exatamente para abordar estes dois problemas que um novo 

mecanismo de provisionamento e mudança de propósito acelerado foi concebido e 

implementado. 

No primeiro experimento, um VV contendo aproximadamente 9 GiB de dados, 

distribuídos em aproximadamente 130.000 arquivos, foi utilizado como “matriz” 

para coleta de dados sobre o PoC. A Tabela 31 apresenta o tempo médio 



 188 

necessário para completar a criação de VVs de “boot” NFSroot, utilizando os dois 

diferentes mecanismos supracitados. 

Mecanismo 

Tempo 
Médio para 
Conclusão 
(segundos) 

Coeficiente 
de 

Variação 

Força Bruta (cópia completa) 2475.80 0.61 
Novo (Clonagem) 1.28 0.11 

Tabela 31 – Tempo de Criação de VV de “boot”. 

O tempo médio e coeficiente de variação foi calculado em 18 execuções 

experimentais, com a duração de cada execução gravada com o uso do utilitário 

“time” do OpenSolaris. Conforme pode ser observado na tabela, o nove 

mecanismo de provisionamento e mudança de propósito acelerado produz um 

tempo de resposta que é por volta de 1.900 vezes mais curto que o mecanismo de 

“força bruta” (i.e. o comando “cp” do Linux). Conforme descrito inicialmente em 

[12], este mecanismo faz uso dos recursos de “snapshot” e “writeable clone” do 

“file system” ZFS (vide seção 6.2.3) para prover a criação de um novo VV dentro 

de 2 segundos. O mecanismo implementado não somente é mais rápido, como 

também mais próximo a um sistema determinístico, dado seu baixo coeficiente de 

variação. 

Uma vez removida a barreira mais discernível para a validação do CRE/CREC2 

como um ”ensemble”, pode-se prosseguir com a coleta de evidências empíricas. O 

segundo conjunto de dados experimentais apresentado se refere tempo 

dispendido pelo mecanismo de provisionamento e operações de sistemas do 

CREC2 como um todo (ou seja, o quão rápido um conjunto de ordens operacionais 

pode ser processado?).  

A lista de experimentos executada na PoC é composta por casos de uso 

supracitados (vide seção 6.2.4) que são considerados como os mais relevantes 

para a validação da tese. Todos os experimentos são conduzidos na “bancada de 

testes” CRE “EIA rack” 2. Este Rack é equipado com 3 “BC-H chassis” (Chassis 4, 

5 e 6), com uma mistura de servidores IBM Blade Center HS21 e HS21 XM 

(“blades”), e 3 “FC arrays” (snodes 4, 5 e 6). Conforme mencionado na seção 

6.2.3, dois dos “blades” (modelo HS21 XM) são selecionados para operar como 

pnodes/snodes “dedicados”, acessando VVs FC RAID5 nos snodes e 

apresentando-os como VVs NFS para os pnodes, através de uma rede Gigabit 
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Ethernet (GE) (ou seja, tanto o servidor NFS como os clientes NFS utilizam 

interfaces GE).  

Para iniciar a validação empírica, a ordem operacional descrita no terceiro caso de 

uso – provisionamento de múltiplos pnodes (vide seção 6.2.4.3) – é submetida a 

“bancada de testes” CRE. Neste experimento, o fator (parâmetro variável) é o 

número de pnodes provisionados, variando de 1 a 40, todos dentro do Rack 2 (i.e. 

“comandados e controlados” por um psonode de Rack).  Esta seleção está longe 

de ser arbitrária. De fato, ela simplesmente obedece à relação declarada entre 

pnodes e pnodes/snodes “dedicados” (repositórios e servidores de VVs de “boot”) 

descritos (também) na seção 6.2.3. Todas as ordens operacionais foram 

submetidas para o CRE/CREC2, e o tempo de resposta (do envio, passando pelo 

processamento, até a resposta) foi gravado. Além disso, o tempo de “boot”, 

medido por tentativas igualmente espaçadas para estabelecer uma conexão SSH 

com cada pnode (uma tentativa a cada 10 segundos), também foi gravado. Os 

resultados apresentados aqui foram originalmente apresentados em [89]. 

A Figura 41 mostra um gráfico de barras superpostas contendo o tempo de 

resposta médio para cada ordem operacional após 7 tentativas experimentais, com 

a duração de cada execução gravada com o uso de recursos de “logging” e  

“timestamp” presentes no código implementado (vide seção 6.2.6). Para todas as 

ordens operacionais exceto o tempo de “boot”, o coeficiente de variação ficou 

sempre abaixo de 0,4. Para múltiplos pnodes, o tempo de “boot” abrange o tempo 

entre a conclusão da ordem operacional “set power on” no “primeiro” pnode até a 

conclusão do processo de “boot” no “último” pnode. 



 190 

 

Figura 41 – Resultados Experimentais do Terceiro Caso de Uso [89]. 

Esta evidência empírica suporta quatro importantes conclusões. A primeira é a 

virtual invariância no tempo de resposta (com respeito ao número de pnodes) de 

todas as ordens operacionais exceto a “set dhcp” (o tempo de “boot” não é 

tecnicamente uma ordem operacional). Ela pode ser explicada pela necessidade 

de serialização no caso da ordem operacional “set dhcp”, resultado da 

manipulação de um único arquivo de configuração no Servidor DHCP que é 

executado no psonode de Rack utilizado. A segunda conclusão é que o tempo de 

“boot” escala melhor do que linearmente, com respeito ao número de pnodes. Isto 

é obviamente explicado pela crescente concorrência por recursos no servidor de 

VVs de “boot” (pnode/snode) que é utilizado neste experimento. A terceira 

conclusão é que os dois mais componentes mais demorados no tempo total de 

provisionamento são as ordens operacionais “set dhcp” e o processo de “boot”. 

Qualquer melhoria em qualquer um desses dois terá enormes conseqüências na 

capacidade do CRE/CREC2 de provisionar recursos em tempo hábil. A quarta e 

final conclusão é relacionada ao tempo total de resposta do experimento. Um 

conjunto de 40 pnodes pode ser completamente provisionado – pronto para ter 

Máquinas Virtuais (“Virtual Machines”, ou VMs) alocadas – em menos de 10 

minutos. Isto demonstra claramente que o tempo total para a criação de um VV de 

“boot” sem o mecanismo provisionamento e mudança de propósito acelerado torna 

todo o processo de provisionamento duas ordens de grandeza mais lento. 
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Para continuar com a validação empírica, a coleta de dados de tempo de execução 

da ordem operacional descrita no segundo caso de uso – provisionamento de um 

único pnode (vide seção 6.2.4.2) – é submetida a “bancada de testes” CRE. Neste 

experimento, nenhum parâmetro é variável. Ao invés disso, uma instrução “get 

topology” (dirigida ao psonode do Chassis) é incluída. Isto é feito com o objetivo de 

simular o provisionamento de uma nova “blade” que acabou de ser colocada 

dentro de um “BC-H chassis” (i.e. que acabou de passar pela primeira fase do 

provisionamento, conforme explicado na seção 5.2.2). Todas as ordens 

operacionais foram submetidas ao CRE/CREC2, e o tempo de resposta (do envio, 

passando pelo processamento, até a resposta) foi gravado. Os resultados 

apresentados aqui também foram originalmente apresentados em [89]. 

A Figura 42 mostra um gráfico de torta contendo o tempo de resposta médio para 

cada ordem operacional após 7 tentativas experimentais, com a duração de cada 

execução gravada com o uso de recursos de “logging” com “timestamp” presentes 

no código implementado (vide seção 6.2.6). Para todas as ordens operacionais, o 

coeficiente de variação ficou sempre abaixo de 0,4. 

 

Figura 42 – Resultados Experimentais do Segundo Caso de Uso [89]. 

Esta evidência empírica suporta duas importantes conclusões. A primeira é o papel 

crítico do tempo de “boot” no processo total de provisionamento. O custo, em 
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termos de tempo, para realizar um “boot” em um novo pnode representa mais que 

75% do custo total para provisionar um pnode. A segunda conclusão é a 

quantidade discernível de tempo dispendido na execução da ordem operacional 

"get topology". Dado o fato que tal ordem operacional foi implementada como uma 

série de instruções consecutivas em um Chassis, consultando se cada um de seus 

“blade slots” ou “module slots” estava ocupado ou vazio, duas possíveis ações são 

sugeridas: implementar a ordem operacional para melhor utilizar a infraestrutura de 

“cache” do CRE/CREC2 ou inserir múltiplos novos “blades” (pnodes) de uma só 

vez em cada Chassis. 

A validação empírica termina com a coleta de dados do tempo de execução da 

ordem operacional descrita no sexto caso de uso – liberação de um único pnode 

(vide seção 6.2.4.6) – quando submetida a “bancada de testes” CRE. Neste 

experimento, o fator (parâmetro variável) é o número de pnodes liberados, 

variando de 1 a 20, todos dentro de um único Rack (i.e. “comandados e 

controlados” por um psonode de Rack). Todas as ordens operacionais foram 

submetidas para o CRE/CREC2, e o tempo de resposta (do envio, passando pelo 

processamento, até a resposta) foi gravado. Os resultados apresentados aqui 

também foram originalmente apresentados em [89]. 

A Figura 43 mostra um gráfico de barras superpostas contendo o tempo de 

resposta médio para cada ordem operacional após 7 tentativas experimentais, com 

a duração de cada execução gravada com o uso de recursos de “logging” com 

“timestamp” presentes no código implementado (vide seção 6.2.6). Para todas as 

ordens operacionais, o coeficiente de variação ficou sempre abaixo de 0,2. 
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Figura 43 – Resultados experimentais do Sexto Caso de Uso [89]. 

Esta evidência empírica suporta duas importantes conclusões. A primeira é o alto 

custo, em termos de tempo dispendido, para a execução da ordem operacional 

“get topology” após o desligamento dos pnodes. A segunda é o crescimento 

melhor do que linear do tempo para concluir a ordem operacional “set power off”, 

com todas as ordens emitidas em paralelo. Este fato (o existência de crescimento, 

ao invés de manutenção de um valor fixo de tempo) pode ser atribuído às 

limitações na capacidade execução de instruções no psonode de Chassis para o 

qual tais instruções são direcionadas. 

6.4.2 Dados de Escalabilidade 

Esta segunda classe de conjuntos de dados experimentais é obtida através da 

junção da avaliação empírica (focada em escalabilidade ao invés de tempo de 

resposta) com a análise de modelo de simulação/emulação. A ordem da avaliação 

empírica dos dados experimentais nesta classe é semelhante à ordem adotada na 

avaliação da primeira classe. Primeiro, obtém-se os dados experimentais que 

validam a escalabilidade do mecanismo provisionamento e mudança de propósito 

acelerado. Depois, obtém-se os dados experimentais que caracterizam com 

precisão o processamento da ordem operacional no CREC2. Com estes dados, a 
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escalabilidade do CRE/CREC2 pode ser analisada com a ajuda de um modelo de 

simulação/emulação. 

O desenho e implementação do mecanismo provisionamento e mudança de 

propósito acelerado são baseados em duas premissas que requerem validação 

empírica. O primeiro é a eficiência de armazenamento dos pnodes/snodes 

“diferenciados”. Tal eficiência de armazenamento é de grande importância como 

fator que viabiliza o papel de repositório de Volume Virtuais com múltiplas 

“marcas”. Para validar esta premissa, os dados foram coletados no pnode/snode 

utilizado na “bancada de testes” CRE durante o desenvolvimento do PoC. A 

Tabela 32 mostra a capacidade total de armazenamento requerida pelo novo 

mecanismo comparada ao mecanismo de “força bruta” (vide seção 6.4.1), 

considerando três “marcas” de VVs “boot”, com números de versões variáveis.  

Nome da 
Marca 

Tamanho  
(GiB) 

Número 
de 

Versões 

Armazenamento Total 
“Força Bruta” (cópia cheia) 

(GiB) 

Armazenamento Total 
 “Novo” (Clonagem) 

(GiB) 

A 9 40 360 30 
B 10 4 40 12 
C 8 5 40 10 

Tabela 32 – Eficiência de Armazenamento do Repositório Boot VV. 

Conforme pode ser observado na tabela acima, o mecanismo de provisionamento 

e mudança de propósito acelerado requer somente por volta de 11% da 

capacidade total de armazenamento exigida pelo mecanismo de “força bruta”. Isto 

se dá devido aos recursos “copy-on-write” do ZFS, que permite que um VV de 

“boot” compartilhe seus blocos de “file system” comuns a todas as outras “versões” 

e instâncias individuais dentro da mesma “marca”. Esta evidência empírica suporta 

a utilização do pnode/snode “diferenciado” como um repositório para  VVs de 

“boot”, mesmo com um número maior de “versões” por “marca” (termos definidos 

na seção 6.2.3).  

A segunda premissa que requer validação empírica é a proporção entre o numero 

de pnode/snodes “dedicados” e pnodes. O mecanismo de provisionamento e 

mudança de propósito acelerado implementado nesta PoC presume que uma 

proporção entre pnodes/snodes "dedicados” (i.e. pnodes/snodes provedores de 

VVs de “boot”) e pnodes “genéricos” (i.e. que podem executar qualquer tipo de 

aplicação através de suas Máquinas Virtuais) esteja na ordem de 2:40 (vide seção 

6.2.3). Isto significa que em cada Rack com 42 pnodes “genéricos” em potencial, 
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dois deles são “sacrificados”, sendo transformados em pnodes/snodes 

“dedicados”. Isso resulta em uma “penalidade” (ou seja, perda de pnodes 

“genéricos” em potencial) de 5% devido ao novo mecanismo. Apesar de ser 

comprovadamente baixo, tal “penalidade” tem que ser comprovada 

experimentalmente como viável. Com esta finalidade, o consumo de recursos em 

um pnode/snode (o “blade” especificado na seção 6.4.1) tem seu consumo de 

recursos, na forma de utilização de processador e rede, medido durante o "boot" 

de 40 pnodes. Os dados de utilização de rede foram coletados com o uso de 

recursos de “port mirroring” dos módulos de comutação Gigabit Ethernet (i.e. “GE 

modules”) presentes no “BC-H chassis” que hospeda o pnode/snode. Um servidor 

Linux rodando o utilitário de coleta e consolidação de dados RRDtool recebeu e 

processou o tráfego. Os dados de utilização de processador foram coletados com 

o uso do utilitário OpenSolaris “vmstat”, executado diretamente no servidor 

pnode/snode. Os dados experimentais são mostrados na Figura 44 e na Figura 1. 

 

Figura 44 –Escalabilidade de Utilização de Processador do Servidor de VVs de “boot” 
(pnode/snode). 
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Figura 1 – Escalabilidade de Utilização de Rede do Servidor de VVs de “boot” (pnode/snode). 

Esta evidência empírica suporta a conclusão que a proporção anteriormente 

mencionada de 2:40 é completamente viável. De fato, ela mostra que um único 

pnode/snode atendendo a requisições via NFS de 40 pnodes não atinge mais que 

50% de utilização de pico para processador e rede, sugerindo que a “penalidade”, 

por mais baixa que seja, pode ser reduzida ainda mais (por exemplo, com 2 

pnodes/snodes “dedicados” para 2 Racks, ao invés de um). Em qualquer caso, a 

dedicação de um único pnode/snode, ao invés de um par é desconsiderada, tanto 

pelas suas funcionalidades diferentes no desenho do novo mecanismo (isto é, um 

provê VVs de “boot” e o outro provê arquivos de disco de VM) quanto pela 

necessidade de redundância para tal papel crítico. 

O último passo na validação empírica de toda a infraestrutura computacional 

CRE/CREC2 é a coleta de dados experimentais com relação à sua escalabilidade. 

O agrupamento de um “bancada de testes” CRE “full-scale”, com milhões de 

elementos, é uma impossibilidade auto-evidente. Até mesmo as necessidades de 

recursos de espaço físico (dada a quantidade de equipamentos que devem ser 

hospedados) já estão acima da capacidade da maioria, senão de todas as 

infraestruturas computacionais correntes. 
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A fim de endereçar adequadamente este desafio, três passos são tomados. O 

primeiro é a argumentação em favor da escalabilidade intrínseca do CRE/CREC2. 

O segundo passo é a coleta de dados para a criação de uma infraestrutura de 

emulação. O terceiro e último passo é a descrição das experiências operacionais 

com a implementação da PoC, dado que esta tem sido cotidianamente utilizada 

para o provisionamento de recursos computacionais para pesquisas experimentais 

diversas no centro de pesquisa e desenvolvimento da IBM (o que é exatamente o 

propósito do CRE/CREC2). 

A tese aqui proposta declara que o mecanismo de provisionamento e operações 

de sistemas implementado (ou seja, o CREC2) é capaz de comandar e controlar 

um “Ensemble” de Recursos Computacionais – com um “grande” número de 

elementos computacionais – em com um tempo de resposta “adequado”. A 

“adequação” do tempo de resposta foi validada por todas as evidências empíricas 

coletadas até o momento. Para validação deste mesmo tempo de resposta com 

um ”grande” número de elementos, uma técnica diferente tem que ser empregada. 

Como explicado na seção 5.3, cada “nó de provisionamento e operação de 

sistemas” (psonode) é auto-contido e semi-autônomo, com capacidades completas 

de recepção e processmento de ordens operacionais sem a necessidade de 

intervenção direta e específica de elementos (outros psonodes) hierarquicamente 

superiores. 

Dado que um grande número de ordens operacionais podem ser simultâneamente 

dirigidas de maneira independente para um grande número de psonodes 

independentes, pode-se argumentar que o CREC2 provê um paralelismo 

arquitetural e intrínseco.Pode-se certamente vislumbrar um cenário onde um único 

usuário poderia vir a requerer o provisionamento de milhares de pnodes, mas ele 

assim o faria pela submissão de uma quantidade similar de ordens operacionais 

para, por exemplo, centenas de Racks. Cada iria provisionar cada um dos seus 40 

pnodes em paralelo, tomando 10 minutos para assim fazê-lo. Deste modo, exceto 

pela exaustão na capacidade de submissão de ordens operacionais que leva a 

serialização contingente (e.g. o terminal que executa a Componente Interpretador 

CLI não pode submeter mais de 20 ordens operacionais por segundo), não há 

qualquer outro fator arquitetural no CREC2 que limite a sua escalabilidade. Mesmo 

a possibilidade de serialização contingente devido à exaustão de capacidade do 
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terminal deve ser considerada como improvável, dado que [107] demonstra a 

capacidade de único pnode (com capacidade computacional relativamente baixa) 

para estabelecer centenas de conexões SSH simultaneamente com escalabilidade 

melhor que linear. 

Não obstante a argumentação prévia, um arcabouço para verificação experimental 

da escalabilidade é aqui proposto, antecipando o desejo de futura investigação 

desta característica. 

As principais técnicas usadas para conduzir pesquisa experimental de rede e 

sistemas distribuídos são simulação, emulação e experimentos do mundo real. A 

utilização de simuladores permite a criação de experimentos envolvendo um 

grande número de nós com topologias complexas a um baixo custo e com um alto 

grau de recorrência. Porém, devido a sua desconexão com o ambiente físico no 

qual os testes acontecem, os simuladores são prejudicados por sua falta de 

fidelidade de desempenho e opacidade às aplicações.  

Experimentos reais (isto é, na PoC implementada), por sua vez, apresentam a 

melhor fidelidade de desempenho e transparência de aplicação, mas já foram 

descartados por serem um alternativa proibitivamente cara.  

A emulação apresenta-se como uma solução de compromisso em uma tentativa 

de preservar as melhores características de ambas as técnicas. Uma Usina de 

Recursos Computacionais emulada é construída com usuários reais de CRE (ou 

seja, estações de trabalho de usuários do CRE), servidores e componentes reais 

do CREC2 e elementos simulados do CRE. Dessa forma, quando um usuário real 

de CRE envia uma ordem operacional, ela passa pelo processamento normal 

mostrado na Figura 38, seção 6.2.5.1, até o passo “Execute”. Neste ponto, ao 

invés de estabelecer uma conexão e enviar instruções para um elemento real do 

CRE (ou seja, servidor real de recursos), uma conexão é estabelecida com um 

elemento simulado, e a execução da instrução é simulada por um "atraso" 

específico. A duração total e distribuição estatística deste “atraso” para cada 

ordem operacional (de fato, para cada instrução) são determinadas pela 

caracterização da PoC. A validação do tempo de resposta do CRE/CREC2 

empregou um subconjunto da lista de ordens operacionais apresentada na Tabela 

29, seção 6.3.1. Para propósito de validação de escala do CRE/CREC2, a lista 

supracitada tem registrado, para tentativa experimental, não somente o tempo de 
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resposta total de cada ordem operacional, mas também o tempo dispendido por 

cada componente individual, conforme especificado na seção 6.3.2. O tempo 

dispendido em cada componente, para cada ordem operacional é usado na 

construção da parte simulada do CRE/CREC2. A estrutura completa é construída 

com o uso do repositório <key,value> utilizado já em operação, com cada 

elemento simulado do CRE implementado como um registro no repositório, 

contendo um identificador único e uma lista dos "atrasos" a serem executados pelo 

CREC2. A figura representa uma visualização deste emulador CRE. 

 

Figura 45 – Emulador CRE  

A infraestrutura de emulação é composta por um cluster de 20 nós (servidores 

computacionais de propósito geral). Dentro de cada nó é implementado um Vault 

completo contendo um número de elementos dispostos de acordo com a 

hierarquia descrita na seção 5.4. Um usuário que deseja direcionar uma operação 

para qualquer um dos elementos dentro deste Vault simulado pode fazê-lo 

estabelecendo uma conexão SSH com um nó real. Cada nó executa tantos 

psonodes (reais mas multiplexados pela virtualização) quanto solicitados pela 

hierarquia do Vault. 

A “componentização” do tempo de resposta requerido para a montagem dos 

elementos simulados no Emulador CRE pode ser obtida com o uso dos mesmos 

recursos de “logging” com “timestamp” implementados no código anteriormente 
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apresentado (vide seção 6.2.6). O tempo de resposta para cada ordem é dividido 

em dois grandes termos. O primeiro é o tempo gasto no próprio CREC2. O 

segundo termo é o tempo gasto no CRE, representando o tempo de resposta 

inerente de cada elemento CRE (i.e. elementos de servidor de recursos) na 

execução das instruções direcionadas a ele. O segundo termo é então utilizado na 

implementação de uma instância simulada de tal elemento. A Tabela 33 apresenta 

a caracterização estatística do emulador do CRE. 

Ordem Operacional 
Δt1+…+Δt9+Δt11  

(CREC2) 
Média 

Δt10 

(CRE) 
Média 

Overhead 
(%) 

Desvio 
Padrão 
CREC2 

Desvio 
Padrão 

CRE 

Coeficiente 
de Variação 

CREC2 

Coeficiente 
de Variação 

CRE 

get name (to type any at location 
any family any) 

1.00 0.00 0.00 0.12 0.23 0.12 - 

set name (to type any at location 
any family any) 

1.00 0.00 0.00 0.38 0.32 0.38 - 

set tag (to type any at location any 
family any) 

1.00 0.00 0.00 0.49 0.38 0.49 - 

get description (to type any at 
location any family any) 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

get topology (to type 01 on type 00 
family linux) 1.00 10.00 9.09 0.53 0.53 0.53 0.05 

get topology (to type 02 on type 01 
family linux) 1.00 12.00 7.69 0.53 0.53 0.53 0.04 

get topology (to type 03 on type 02 
family linux) 1.00 8.00 11.11 0.49 0.00 0.49 0.00 

get topology (to type 04 on type 03 
family linux) 

1.00 16.00 5.88 0.61 0.49 0.61 0.03 

get port (to type 05 on type 04 
family bladecenter) 

1.00 8.00 11.11 0.00 0.38 0.00 0.05 

set owner (to type any at location 
any family any) 2.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 - 

get contributor (to type any at 
location any family any) 1.00 0.00 0.00 0.53 0.53 0.53 - 

set free (to type any at location any 
family any) 1.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.14 - 

set power off (to type 05 on type 04 
family bladecenter) 1.00 11.00 8.33 0.34 0.69 0.34 0.06 

set power on (to type 05 on type 04 
family bladecenter) 

1.00 11.00 8.33 0.40 0.38 0.40 0.03 

set dhcp (to type 05 on type 04 
family any) 

5.00 0.00 0.00 0.24 0.98 0.05 - 

set tftp (to type 05 on type 04 
family any) 

2.00 0.00 0.00 0.21 0.53 0.11 - 

set pxe (to type 05 on type 04 
family any) 2.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0.27 - 

set boot (to type 05 on type 04 
family any) 2.00 0.00 0.00 0.53 0.49 0.27 - 

set instance create vv (to type 09 
on type 04 family sunos) 1.00 5.00 16.67 0.49 0.00 0.49 0.00 

set instance destroy vv (to type 09 
on type 04 family sunos) 1.00 5.00 16.67 0.09 0.53 0.09 0.11 

set instance create vm (to type 05 
on type 04 family linux) 

1.00 5.00 16.67 0.38 0.49 0.38 0.10 

set instance destroy vm (to type 05 
on type 04 family linux) 

1.00 5.00 16.67 0.11 0.49 0.11 0.10 

set binding create (to type 09 on 
type 04 family sunos) 1.00 5.00 16.67 0.05 0.38 0.05 0.08 

set binding destroy (to type 09 on 
type 04 family sunos) 1.00 5.00 16.67 0.00 0.53 0.00 0.11 

set execution start (to type 05 on 
type 04 family linux) 1.00 10.00 9.09 0.38 0.38 0.38 0.04 

set execution migrate (to type 05 on 
type 04 family linux) 1.00 20.00 4.76 0.38 1.50 0.38 0.07 

set execution file (to type 05 on 
type 04 family linux) 

1.00 5.00 16.67 0.49 0.53 0.49 0.11 

Tabela 33 – Caracterização Estatística do Emulador do CRE. 

É importante notar que todos os valores apresentados nesta tabela foram 

aproximados para o maior valor inteiro, e devem ser tratados com extremo 
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ceticismo no que tange à sua precisão, servindo basicamente como “limitantes 

superiores” para o cenário de “pior caso” (i.e. maior tempo presumido dispendido 

no CREC2). Isto se deve a três fatos que demandam comentário específico. O 

primeiro é o processamento de ordens operacionais em menos de um segundo, o 

que acarreta uma possível imprecisão quando comparada ao proporcionalmente 

longo (e.g. dezenas de segundos, em alguns casos) tempo dispendido em alguns 

elementos CRE. O segundo fato é a clara sub-otimização de trechos do código 

que implementa parte das ordens operacionais aqui utilizadas, com constantes 

modificações entre tentativas experimentais. O terceiro e último fato é a coleta de 

dados experimentais em uma ambiente não-dedicado para este fim (em contraste 

com os dados coletados na seção 6.4.1).  

A validação empírica da infraestrutura computacional CRE/CREC2, caso se opte 

pelo uso do emulador CRE, é alcançada submetendo o mesmo a uma carga de 

trabalho composta de coleções de ordens operacionais empregadas no segundo 

caso de uso – provisionamento de um único pnode (vide seção 6.2.4.2) – e sexto 

caso de uso – liberação de um único pnode (vide seção 6.2.4.6), com um “grande” 

numero de solicitações simultâneas. O fator (parâmetro variável) para este 

experimento, o número de solicitações simultâneas, varia de 10 até 200. 

Infelizmente, a falta de disponibilidade de uma infraestrutura computacional capaz 

de abrigar este experimento (puramente complementar) de modo dedicado e 

contínuo não permitiu que o mesmo fosse concluído.  

Tal fato foi causado, em grande parte, pelo sucesso no contínuo uso da PoC, por 

um período superior a 1 ano e 6 meses, na divisão de pesquisa e desenvolvimento 

da IBM. Construído como parte do projeto HOP-SCOTCH [12], do grupo de 

pesquisa “Commercial Scale Out” (CSO), esta PoC foi utilizada por dezenas de 

usuários (i.e. pesquisadores) em diferentes localidades da divisão de pesquisa e 

desenvolvimento da IBM ao redor do globo (e.g. IBM Haifa, IBM Austin, IBM 

Yorktown, IBM Hawthorne) como infraestrutura computacional para condução de 

diversos projetos de pesquisa.  

Durante este período, o mecanismo de provisionamento e mudança de propósito 

acelerado (c.f. seção 6.2.3), teve ao menos três impactos positivos dignos de nota. 

O primeiro advém da utilização compartilhada do mesmo conjunto de pnodes, 

multiplexados no espaço. Cada pesquisador ou grupo de pesquisa tipicamente 
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reserva apenas uma pequena quantidade de pnodes antecipadamente, podendo 

aumentar o número de pnodes disponíveis para si rapidamente, sob demanda. 

Para este fim, novos pnodes são obtidos do conjunto de pnodes “free” sendo estes 

rapidamente provisionados (i.e. carregados com a “stack” apropriada – c.f. seção 

5.2.5) para uso em uma questão de – literalmente – minutos. Tal fato gera 

incentivos ao uso otimizado dos recursos, dado que não há necessidade de pré-

alocação de pnodes que se tornariam potencialmente ociosos simplesmente como 

“proteção” contra exaustão de recursos em períodos de “pico”. O segundo impacto 

positivo advém da utilização compartilhada do mesmo conjunto de pnodes 

multiplexados no tempo. Uma vez que o tempo de provisionamento de um novo 

pnode, ou até mesmo de um grupo relativamente grande de pnodes é 

relativamente baixo (i.e. cerca de 10 minutos para 40 pnodes) a cessão de pnodes 

entre diferentes pesquisadores ou grupos de pesquisa é viável. De fato, o 

“empréstimo” de pnodes para a formação de “clusters” com grande número de nós 

para uso em momentos específicos do processo de pesquisa de várias equipes se 

tornou relativamente corriqueira durante o ciclo de vida da PoC. Dado que o tempo 

que transcorre entre cessão e devolução pnodes pode se manter baixo (uma vez 

que estes podem ser rapidamente re-provisionados), há um conseqüente estímulo 

a cessão mútua de recursos. O terceiro e final impacto positivo advém da 

possibilidade de manutenção de um grande número de “marcas” e “versões” para 

cada VV de “boot” utilizado como “matriz”. Uma vez que um mesmo pnode pode, 

graças a economias de tempo e espaço, ter várias “cópias de trabalho” (VVs de 

“boot”) atribuídas a ele (ainda que apenas uma delas esteja ativa em um dado 

instante de tempo) o processo de cessão e retorno de um pnode a pesquisador ou 

grupo de pesquisa é eficiente e, em certo senso, natural para estes. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSÕES, COMPARAÇÕES E TRABALHOS 
FUTUROS 

7.1 Introdução 

A apresentação da evidência empírica coletada através dos experimentos 

executados na implementação da "Prova de Conceito" do “bancada de testes” do 

“Ensemble” de Recursos Computacionais (Capítulo 6) completa a aplicação do 

método científico a todas as hipóteses da tese aqui postulada. Esta criação foi o 

resultado da aplicação de uma metodologia “bottom-up” com disciplina julgada 

adequada. Inicialmente, um conjunto de blocos descritivos foi estabelecido 

(Capítulo 2) pela definição formal de aspectos comuns e significativos do campo 

de pesquisa em questão, como “recursos computacionais” e “Data Center” (DC). 

Este conjunto de blocos foi então empregado para a proposição de uma taxonomia 

original para DCs (Capítulo 3). Com este arcabouço conceitual, o primeira aspecto 

proposto na tese pôde ser delineado pela definição de uma arquitetura de 

referência (Capítulo 4) para um “Ensemble” de Recursos Computacionais 

(“Computing Resource Ensemble”, ou CRE).  O segunda aspecto pôde então ser 

trazido à luz com a definição do mecanismo de provisionamento e operações de 

sistemas para o CRE, também na forma de arquitetura de referência (Capítulo 5), 

para um Comando e Controle do “Ensemble” de Recursos Computacionais 

(“Computing Resource Ensemble Command and Control”, ou CREC2).  

Este capítulo de encerramento é dividido em três seções. Na primeira seção, são 

apresentadas conclusões com relação aos aspectos empíricos e até mesmo 

ontológicos da infraestrutura computacional CRE/CREC2. A segunda seção 

apresenta uma comparação entre o CRE/CREC2 e iniciativas de pesquisa e 

desenvolvimento semelhantes ou concorrentes. Por último, a terceira seção 

enumera algumas possibilidades para a expansão da implementação atual da PoC 

e para o uso do CRE/CREC2 como um arcabouço de pesquisa para novas 

aplicações. 

7.2 Conclusões 

A nossa tese preconiza a possibilidade de concepção e implementação de um 

mecanismo de provisionamento e operação de sistemas (o CREC2) que permita a 
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uma infraestrutura computacional composta por um grande número de elementos 

(o CRE) se apresentar e ser utilizada como um repositório abstrato e unificado de 

recursos computacionais. A fim de demonstrar a validade da tese, o método 

científico foi aplicado para validar suas duas hipóteses de forma independente. A 

primeira hipótese é a possibilidade de se conceber tal infraestrutura 

computacional. No contexto da tese, esta declaração significa que é possível 

aplicar um método formal para projetar tal infraestrutura computacional. A 

formalidade desta concepção, criado de acordo com uma metodologia “bottom-up” 

é demonstrado por um raciocínio indutivo. O método “bottom-up” é um método 

formal, o conjunto de blocos descritivos criado no Capítulo 2 foi criado a partir de 

definições formais, e a taxonomia de Data Center proposta no Capítulo 3 teve sua 

formalidade demonstrada pela identificação de suas características canônicas e 

posterior aplicação. Consequentemente, estes elementos formais foram 

empregados na definição formal de uma arquitetura de referência para o CRE 

(Capítulo 4) e CREC2 (Capítulo 5).  

A segunda hipótese, a possibilidade de implementação de tal infraestrutura 

computacional, tem sua prova na coleção das evidências empíricas coletadas. 

Com este propósito, foi realizada uma implementação de “Prova de Conceito” 

(“Proof of Concept”, ou PoC) de uma “bancada de testes” CRE. A seção 6.4 define 

dois critérios para a validação empírica da infraestrutura computacional 

CRE/CREC2. O primeiro é a necessidade da infraestrutura computacional ser 

passível de apresentação ao usuário do CRE como um repositório abstrato e 

unificado dos recursos computacionais. Isso se alcança pela decisão de 

“encapsular” a coleção de elementos de CRE pelo mecanismo de provisionamento 

e operações de sistemas CREC2. Este “encapsulamento” desconecta uma dada 

instância de recursos de tempo de execução de sua implementação física, 

provendo aos usuários os meios para interagir com os elementos CRE, através de 

ordens operacionais padronizadas e formalmente definidas, pelo uso de 

interpretador para uma Interface de Linha de Comando. O segundo e mais elusivo 

critério é a necessidade de se comportar efetivamente como um “ensemble” de 

recursos computacionais. Este comportamento foi resumido em um único 

parâmetro, o tempo de alocação (designado T) de recursos computacionais. Se T 

for pequeno o suficiente para ser irrelevante quando comparado com o tempo 
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médio de vida de um recurso alocado (provisionado) por (para) um usuário, o 

CRE/CREC2 poderia ser considerado um “ensemble”. A validação empírica 

mostrou, através de investigação experimental, que um número relativamente 

grande (pelo menos para um único usuário ativar de uma só vez) de servidores de 

recursos (40) pode ser provisionado em cerca de 10 minutos (uma diferença 

gritante em relação ao tempo tipicamente dispendido neste tipo de atividade – dias 

ou até mesmo semanas !), um período de tempo menor que qualquer expectativa 

de tempo de vida para uma instância de recurso de tempo de execução. 

Aprofundando ainda mais esta descoberta, o uso cotidiano da PoC como 

infraestrutura computacional de suporte a projetos de pesquisa de diferentes 

grupos demonstrou a plena funcionalidade do CRE/CREC2  como um mecanismo 

de provisionamento e operações de sistemas. Dessa forma, o argumento em favor 

da característica de “ensemble” do CRE/CREC2 pode ser discernido de forma 

considerada objetiva. 

O trabalho desta tese produziu três contribuições originais. A primeira é a proposta 

da taxonomia de Data Centers, no Capítulo 3. A segunda é a arquitetura de 

referência para o “Ensemble” de Recursos Computacionais, no Capítulo 4. A 

terceira é a arquitetura de referência para Comando e Controle do “Ensemble” de 

Recursos Computacionais, no Capítulo 5. Cada uma dessas contribuições é tão 

importante quanto a sua disposição na tese. Devido ao apropriado uso da 

metodologia “bottom-up”, cada componente nesta tese pode ser empregado de 

maneira quase independente para posteriores trabalhos de pesquisa. A taxonomia 

proposta poderia ser usada como um ponto de partida para a definição de 

infraestruturas computacionais outras que não a CRE/CREC2. Da mesma forma, a 

arquitetura de referência do CRE poderia ser alavancada para emprego na 

proposição de outros tipos de mecanismo de provisionamento e operações de 

sistemas. Argumentamos que a aplicação da metodologia “bottom-up” e a clara 

distinção da contribuição de cada um dos seus blocos de formação fornecem à 

tese o benefício adicional de alta re-usabilidade. A Figura 46 representa a 

possibilidade de múltiplos caminhos de desenvolvimento a partir de diferentes 

pontos de partida. 
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Figura 46 – Possibilidade de Reutilização devido à Estrutura da Tese 

7.3 Comparação 

A idéia de uma infraestrutura computacional que, apesar de ser formada por 

elementos discretos, pudesse ser tratada como um único grande computador 

monolítico vem desde a época do MULTICS [40] nos anos 1960. Esta noção é 

resgatada tanto no conceito de “Grid Computing” (GC) como no conceito de “Utility 

Computing” (UC) nos anos 90.   

O paradigma fundamental tanto do CRE como do GC, apesar de semelhante no 

conceito de “repositórios de recursos computacionais”, é profundamente diferente 

em três aspectos. O primeiro é a restrição sobre a natureza dos protocolos 

utilizados no GC. O GC requer a utilização de “protocolos e interfaces 

padronizados, abertos e de uso geral” [63], enquanto que o CRE não impõe tal 

exigência. O segundo aspecto é a restrição com relação à propriedade do recurso. 

O GC requer a “coordenação de recursos que não estejam sujeitos a controle 

centralizado” [63], enquanto que o CRE, apesar de ter um modelo conceitual que 

considera essa possibilidade, não possui tal exigência. O terceiro e último aspecto 

é a exigência que o GC “entregue qualidades não-triviais de serviços (QoS)” [63]. 

Este último ponto é o mais relevante já que traça a diferença filosófica básica entre 

o CRE e o GC. O CRE não faz exigências com relação à qualidade dos serviços 

principalmente porque esta está fora de seu escopo. A principal intenção do CRE é 

permitir a configuração adequada de equipamentos de hardware (ou seja, PPs) a 
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fim de disponibilizá-los para uso pelos usuários do CRE. Por exemplo, o 

provisionamento de um pnode no CRE abrange todos os passos necessários para 

se ter este hardware carregado com um dado OS e um monitor de máquina virtual 

(“Virtual Machine Monitor”, ou VMM), mas não faz restrições quanto aos tipos de 

OS e VMM utilizados. Depois do “boot”, o CRE irá receber e executar instruções 

para rodar, suspender e remover os VMs neste pnode. A decisão relacionada ao 

tipo, modelo e até mesmo uma instância particular de VM, assim como o “melhor” 

pnode para rodar esta VM (por qualquer critério empregado) está acima do escopo 

do CRE. Enquanto provê suporte para quaisquer decisões relacionadas à alocação 

de recursos, o CRE por si só não é um tomador de decisões, e sim um “cumpridor” 

de decisões. 

As diferenças entre o paradigma do CRE e o paradigma do GC podem ser 

empiricamente verificadas através da investigação das propostas publicadas de 

arquiteturas de referência para o GC.  Por exemplo, as restrições sobre a camada 

de software (OS e VMM) carregados em um pnode são evidentes na infraestrutura 

computacional do COD [90].  A infraestrutura computacional In-VIGO [22], define a 

virtualização de aplicações e interfaces de usuários como uma iniciativa que, 

apesar de enriquecedora no que diz respeito a recursos, impõe o tipo de restrição 

arbitrária que o CRE procura evitar.  As infraestruturas computacionais CONDOR 

[67], Virtuoso [91] e SHARP [92] assumem a existência de um nó físico com um 

OS/VMM já carregado e pronto para receber e executar VMs (os passos 

necessários para inicializar um pnode desligado estão agrupados sob a égide de 

"bare-metal provisioning" [90]). A infraestrutura computacional VioCluster [93], por 

sua vez, não faz provisões para virtualização de recursos de armazenamento. A 

análise comparativa entre o GC e o CRE pode ser propriamente concluída 

afirmando que o CRE pode ser utilizado como uma infraestrutura de suporte para 

todas as infraestruturas computacionais GC aqui analisadas com, acredita-se, 

modificações não-extensivas. 

Uma análise bem semelhante à anterior pode ser aplicada para os paradigmas de 

UC e CRE. O aspecto mais importante de ambos é a noção de “conjuntos de 

recursos computacionais”, disponíveis para usuários da forma mais flexível 

possível. Ambos procuram suprir recursos computacionais de forma confiável e 

escalável. Porém, deve-se notar que o paradigma UC não possui uma definição 
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tão canônica quanto àquela aplicada ao GC. Considerando isto, comparar 

complexidades específicas de ambos paradigmas pode se tornar uma tarefa fútil. A 

fim de evitar isso, apresenta-se uma análise comparativa das arquiteturas 

referenciais de UC mais proeminentes. O HP UDC [57] se coloca acima do escopo 

do CRE, primeiramente devido à tentativa de abordar o “resource grounding” (ou 

seja, tradução de recursos de serviço ou de negócios para recursos de tempo de 

execução), gerenciamento/execução de SLA e otimização de disposição física. Um 

argumento semelhante pode ser feito pela arquitetura “On-demand” da IBM [94]. 

Além disso, as duas propostas são otimistas com relação ao provisionamento 

“bare metal”. As arquiteturas de referência que consideram completamente os 

arranjos necessários para o tipo supracitado de provisionamento são SODA [95], 

SoftUDC , Unity [70], VIOLIN [96] e Océano [97]. Enquanto assim o fazem, elas 

estão acima do escopo do CRE, por incluir recursos de cumprimento de SLA e 

“load balancing” dinâmico, por limitações quanto à virtualização de todos os 

recursos de tempos de execução ou pela imposição de restrições sobre os tipos de 

imagens de OS que podem ser usadas. Em todos os casos anteriores, este é 

exatamente o tipo de restrição artificial (e.g. ligados a um mecanismo de 

otimização em particular, forçado a usar uma tecnologia de virtualização particular) 

que o CRE explicitamente tenta evitar. Como é o caso com o GC, espera-se que o 

CRE possa ser utilizado, com modificações não-extensiva na infraestrutura UC, 

como uma infraestrutura de suporte.  

Uma consideração final precisa ser feita com relação às “bancadas de testes”. As 

“bancadas de testes” são infraestruturas computacionais distribuídas disponíveis 

para pesquisadores que procuram rodar aplicações em ambientes computacionais 

simulados, emulados ou reais [98]. Devido a sua natureza flexível, arquiteturas de 

referência de “bancadas de testes” tipicamente incluem recursos que permitam 

provisionamento extensivo “bare metal” (i.e. acompanhamento da inicialização de 

um pnode, desde o momento que o mesmo é ligado). Tal característica é integral 

para o paradigma de tais infraestruturas, já que o conjunto de aplicação (OS, VMM 

e aplicações e bibliotecas) no servidor de recursos de tempo de serviço é alterado 

todas as vezes que for atribuído a um novo usuário. Duas das mais relevantes e, 

de acordo com a base de usuários e métricas publicadas, bem-sucedidas 

“bancadas de teste” são o PlanetLab [99] e o Emulab [98]. Enquanto o primeiro 
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inclui uma abordagem eminentemente distribuída do tipo GC (centenas de pnodes 

espalhados pelo globo), o segundo é agrupado de forma compacta semelhante a 

uma infraestrutura do tipo UC (milhares de pnodes em um único, altamente 

acessível “cluster”). Porém, a forma pela qual ambas “bancadas de testes” 

abordam a “provisionamento e mudança de propósito” dos pnodes (o único tipo de 

servidor de recursos oferecido por ambas estruturas) é bastante distinta. Neste 

cenário, pode-se dizer que o Emulab em particular é certamente altamente 

inspirador para o CRE. Os princípios de projeto utilizados no sistema de 

gerenciamento no PlanetLab também são considerados no desenho do CREC2. 

Por ultimo, a Figura 47 apresenta uma visão conceitual do CRE como uma 

“camada de normalização e virtualização de recursos” para outras infraestruturas 

computacionais com um rol de funcionalidades mais extenso. 

 

Figura 47 – CRE como infraestrutura de suporte para UC e GC 

A idéia de um mecanismo de provisionamento e operações de sistemas para o 

CRE organizado de acordo com o paradigma de comando de controle (CREC2) 

pode ser quase que imediatamente relacionada com o conceito de “Autonomic 

Computing” (AC). Uma arquitetura de referência para uma infraestrutura AC define 

cinco componentes funcionais básicos: Monitor, Analyze, Plan e Execute (MAPE) 

[73].  Uma análise da descrição funcional para cada componente fornece evidência 

para a conclusão que a arquitetura de referência e modelo conceitual CREC2 
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oferecem suporte direto aos componentes de Monitor e Execute. A interface 

interna do CREC2, implementada no servidor de controle em cada psonode, 

permite que o estado de um dado elemento seja tanto obtido (Monitor) como 

alterado (Execute). Além disso, a interface externa, associada com o repositório 

global de estado do CREC2, se encaixa perfeitamente no papel de Interface 

Programática de Aplicação (“Application Program Interface”, ou API) para os 

componentes Analyze e Plan. Uma abordagem em camadas para a construção de 

uma infraestrutura AC sobre o CRE não é somente uma possibilidade, mas uma 

meta final para o CRE. Por exemplo, diferentes equipes de desenvolvedores “AC 

over CRE” poderiam trabalhar independentemente em algoritmos para os módulos 

Analyze (por exemplo, recursos e classificação de servidor de recursos) e Plan 

(otimização de alocação de recursos), utilizando o CREC2 como o sistema de 

gerenciamento comum e o API. 

As arquiteturas de referência publicadas para infraestruturas AC são úteis para 

esclarecer as possibilidades previamente discutidas. Por exemplo, os esforços na 

otimização dos recursos desenvolvidos no contexto do projeto UDC da HP [57] 

poderiam ser facilmente unidos com o CREC2 através da utilização do último como 

ferramenta para executar as mudanças de alocação do recurso recomendadas 

pelo primeiro. Esta é a exata situação de diversas pesquisas na alocação de 

recursos sob diferentes tipos de restrições [40] [38] [41] [42] [48] [51] [58] [59] [100-

103]. Enquanto muitas dessas propostas não lidam com o componente Execute de 

uma infraestrutura AC, mesmo os que já o fazem podem ser beneficiar 

grandemente do uso do CREC2. Por exemplo, o AVED [104] especifica uma 

linguagem de descrição de recursos que é uma perfeita candidata para ser 

implementada utilizando o CREC2 (como uma interface para acesso aos 

psonodes). O mesmo pode ser dito com relação às linguagens de especificação de 

recursos DCML [105] e RSL [106] (elas não são diretamente relacionadas ao AC, 

mas também são utilizadas por estes). As idéias básicas no projeto VIOLIN [96] 

podem também ser estendidas através de sua aplicação em uma infraestrutura 

computacional mais geral, através da combinação das políticas de alocação 

submetidas como ordens operacionais ao CREC2. Até mesmo projetos que 

aparentam ser abrangentes, como o MUSE [43] podem, devido a limitação com os 

tipos de elementos e recursos na infraestrutura computacional (o mesmo problema 
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é enfrentado pelo VIOLIN), ser considerados como somente um sub-conjunto do 

CREC2, no qual eles podem ser incluídos com benefícios distintos. 

Por último, as infraestruturas de “Cloud Computing” (CC) também buscam cuidar 

da mesma classe de aplicações capacitadas pela infraestrutura computacional do 

CRE. O “Google App Engine” (GAE) [29] possui como principal diferencial a 

intenção de prover recursos de serviço (seção 2.2), o que também se verifica no 

“Microsoft SQL Data Services” (MSDS) [30]. Dado seu papel como provedor de 

serviços de tempo de execução, o CRE poderia ser usado até mesmo como 

suporte a essas infraestruturas CC. O CloudFS poderia ser considerado um 

subconjunto do CRE, devido ao fato que o único recurso que ele busca prover é 

armazenamento. Finalmente, a infraestrutura computacional que mais se 

assemelha ao CRE é a “Amazon Web Services” (AWS) [31]. Além de um número 

de aspectos de projeto comuns, ambas estruturas empregam a mesma 

infraestrutura como repositório de estado (ou seja, um grande repositório 

<key,value>). Apesar deste fato, existem diferenças suficientes a favor do CRE, 

para justificar sua posição como uma aplicação diferenciada. Em primeiro lugar, o 

AWS busca prover tanto serviços (AWS SimpleDB, AWS SQS) como recursos 

(AWS EC2, AWS S3) de tempo de execução. Ao mesmo tempo em que é uma 

vantagem a favor do AWS, seu resultado líquido não é diferente daquele 

encontrado pelas infraestruturas “Utility Computing” ou “Grid Computing” 

previamente analisadas: eles limitam as possíveis implementações ao impor uma 

escolha sobre um conjunto particular de OSs, um conjunto particular de VMMs e 

até mesmo um conjunto particular de aplicações. Dado o propósito explicitamente 

declarado do CREC2 de ser agnóstico com relação aos elementos supracitados, 

ele também poderia ser visto como uma infraestrutura final de suporte para o 

AWS, mesmo para os recursos de serviço.  

7.4 Trabalho Futuros 

Várias possibilidades de trabalho futuros são vislumbradas aqui. O CRE/CREC2 

PoC foi implementado como parte do projeto HOP-SCOTCH [12] na divisão de 

pesquisa e desenvolvimento da IBM. A primeira e mais óbvia é a implementação 

de uma versão completa do CRE/CREC2, incluindo ordens operacionais para 

manipulação de mais tipos de recursos (Redes Virtuais não foram contempladas 
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na PoC) e uma maior variedade de componentes de hardware e software. Tal 

implementação poderia então ser incorporada ao código aberto do HOP-SCOTCH. 

Outras possibilidades, entre muitas, são mais modelos de servidores 

computacionais de uso geral, diferentes Monitores de Máquinas Virtuais e novos 

protocolos de rede de armazenamento (por exemplo, Fibre Channel sobre 

Ethernet).  Uma segunda possibilidade é a introdução de métodos mais rápidos de 

“boot”. Conforme demonstrado por meio de evidência empírica, o tempo de “boot” 

pode consumir até 75% do tempo de provisionamento. Qualquer melhoria no 

tempo de “boot” traria enormes conseqüências para o CRE/CREC2, tornando seu 

comportamento ainda mais aderente ao paradigma de “ensemble”, conforme 

previamente definido (vide seção 6.4). 

Uma terceira e mais atraente possibilidade para futuros trabalhos é a utilização do 

CRE/CREC2 como arcabouço para infraestruturas computacionais de auto-reparo 

e auto-otimização (autônomas). Neste cenário, um mecanismo de 

reparo/otimização poderia criar "programas" compostos por ordens operacionais 

para interagir com o CRE sem qualquer preocupação com o processamento real 

de tais ordens. Os elementos do CRE poderiam ser “classificados” através do uso 

da ordem operacional “set tag”, e ações como alocação de servidores de recursos 

e migração de instâncias de recursos poderiam ser decididas com base em 

algoritmos executados por tais mecanismos de reparo/otimização. O principal 

objetivo do CRE/CREC2, de trabalhar como um provisionador de recursos de 

tempo de execução em grandes conjuntos de elementos computacionais é 

alcançado em sua totalidade. Ao invés de gastar recursos de tempo, financeiros e 

humanos no provisionamento e operação de uma infraestrutura computacional (ou 

i.e. os meios), os usuários estariam livres para concentrar seus esforços em suas 

atividades principais (i.e. os fins).  
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