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RESUMO

Neste trabalho é descrita uma plataforma robusta para gerência de recursos em nuvens

IaaS (Infrastructure as a Service). A plataforma é constrúıda sobre o Aurora Cloud Ma-

nager, que é um gerenciador de nuvem IaaS que apresenta recursos de programabilidade.

Originalmente, o Aurora não provê nenhum mecanismo de replicação, assim falhas do ge-

renciador representam uma vulnerabilidade importante. Neste contexto, é proposta uma

solução de replicação do Aurora, mais especificamente do próprio gerenciador da nuvem.

A solução proposta contempla tanto cenários em que há um único datacenter com duas ou

mais instâncias replicadas do Aurora, quanto cenários em que há dois ou mais datacenters,

cada um com recursos próprios. Nos dois cenários, cada instância do Aurora tem acesso

a todos os recursos da nuvem. Em caso de falha afetando uma das instâncias do Aurora,

outra instância do gerenciador tem a capacidade de gerenciar seus recursos da nuvem. A

replicação do Aurora envolve tanto a replicação do banco de dados relacional utilizado para

armazenar as informações de gerenciamento, quanto a sincronização de diretórios para a

replicação das imagens das máquinas virtuais e os programas de otimização e deployment

de recursos. A principal contribuição deste trabalho é oferecer, no próprio gerenciador de

nuvem, a feature de alta disponibilidade do próprio gerenciador, com a opção de ativação

da replicação em sua interface e monitoramento das outras instâncias replicadas. Diante

da literatura pesquisada neste trabalho, não conhecemos nenhum gerenciador que possua,

integrado nele mesmo, esta opção de alta disponibilidade. Neste sentido, acreditamos

que esta é uma contribuição inédita. Foram realizados experimentos para a medição do

tempo necessário para que uma nova instância do Aurora seja integrada a um cluster de

Auroras já existente; medição da latência de replicação de dados. A latência de replicação

foi medida tanto em um datacenter quanto em dois datacenters remotos; e, por último,

a medição do tempo de detecção e recuperação de falhas, com o intuito de analisar a

disponibilidade do sistema. Os resultados mostraram que o gerenciador se tornou robusto

e capaz de ser executado com múltiplas instâncias replicadas.
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ABSTRACT

This work describes a robust cloud platform that allows resources to be accessed and

managed even if the corresponding cloud manager itself has failed. The platform is built on

the Aurora Cloud Manager, which is an IaaS (Infrastructure as a Service) cloud manager

that enable flexible resource management through programmability. In this thesis we

present an approach to replicate Aurora on several instances, thus the cloud manager itself

is replicated and does not represent a vulnerability. The proposed replication strategy

involves both scenarios in which there is a single datacenter with two or more replicated

instances of Aurora, and scenarios in which there are two or more datacenters, each with

its own resources. In both scenarios, each Aurora instance has access to all cloud resources.

In case of failure affecting one of the instances of the Aurora, another instance allows the

management of the corresponding cloud resources. The proposed replication strategy

involves both replicating the relational database used to store management information,

and synchronizing directories used to keep virtual machine images and cloud-optimization

and cloud-deployment programs. The activation of replication and monitoring of the

multiple Aurora instances is proposed as a service that can be easily triggered from the

Aurora interface. This is the main contribution of this work, as we are not aware of any

other existing cloud manager described in the literature that has such high-availability

feature integrated in itself. The experiments were performed to measure the time required

for a new instance of Aurora to be integrated into a cluster of existing Auroras, the data

replication latency in a single datacenter and in two remote datacenters, and the fault

detection and fault recovery time, in order to evaluate the system availability. The results

confirm the effectiveness and robustness of the proposed system.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

A computação em nuvem permite, de forma conveniente, o acesso sob demanda a um

conjunto compartilhado de recursos configuráveis de computação, incluindo, redes, ser-

vidores, unidades de armazenamento, aplicações e serviços [1, 2]. Estes recursos podem

ser rapidamente provisionados e liberados com um esforço mı́nimo por parte do cliente.

Um dos modelos de serviço da computação em nuvem é a Infraestrutura como Serviço

(Infrastructure as a Service - IaaS), que provê ao usuário recursos como processamento,

armazenamento e rede para execução de suas aplicações e sistemas [3, 4, 5].

Atualmente, observam-se variados tipos de serviços oferecidos pelos provedores de

nuvens computacionais, por exemplo, próximo de 61% das atividades comerciais no Reino

Unido utilizam algum tipo de serviço em computação em nuvem [6]. Entretanto, ainda

existem diversos desafios que precisam ser tratados, como: segurança, gerenciamento

de riscos, recuperação de falhas, entre outros [7]. Neste trabalho, o tema tratado é a

tolerância a falhas da plataforma de gerenciamento de nuvem. Este tema é cŕıtico, pois o

gerenciador de nuvem sempre deve se manter acesśıvel para que o cliente ou administrador

da nuvem consiga utilizá-lo a qualquer instante. O cliente deve ser capaz de acessar os

dados de qualquer gerenciador a qualquer momento, da forma mais transparente posśıvel.

O Aurora Cloud Manager [8] é uma plataforma de gerenciamento de nuvem que provê

Infraestrutura como Serviço e permite o gerenciamento dos recursos da nuvem de forma

flex́ıvel pela adição de ‘programabilidade’. A programabilidade é obtida através de uma

API orientada a objetos, na qual os administradores da nuvem conseguem descrever e

executar programas personalizados para a otimização e implantação da própria infraes-

trutura. Originalmente, o Aurora funciona exclusivamente em uma única instância1 e em

um único datacenter. Deste modo, existe uma vulnerabilidade intŕınseca do gerenciador

1Uma unidade do Gerenciador da nuvem.
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da nuvem. Neste contexto, é proposta uma solução, com base em replicação, para tornar

robusto o gerenciador, permitindo a execução de múltiplas instâncias replicadas. Neste

trabalho, o principal objetivo é permitir a operação cont́ınua do próprio ambiente de nu-

vem, e não das aplicações de usuários finais. A solução proposta contempla tanto cenários

em que há um único datacenter com duas ou mais instâncias replicadas do Aurora, quanto

cenários em que há dois ou mais datacenters, cada um com recursos próprios. Nos dois

cenários, cada instância do Aurora tem acesso a todos os recursos da nuvem. Em caso

de falha afetando uma das instâncias do Aurora, outra instância do gerenciador tem a

capacidade de gerenciar seus recursos da nuvem.

No cenário em que existem dois datacenters remotos (conectados pela Internet), a

principal motivação é que, caso ocorra falha em um Aurora de um dos datacenters, outros

Auroras consigam acessar os recursos do outro datacenter. A ideia de um Aurora ter

acesso a todos os recursos, não é somente para o caso em que acontecem falhas, mas para

que também seja posśıvel utilizar os recursos do outro datacenter a qualquer momento,

utilizando a ideia de compartilhamento de recursos entre nuvens.

Para implementar a estratégia proposta, cada instância independente do Aurora deve

ser capaz de fazer leituras e escritas no banco de dados, além de possuir as informações das

outras instâncias. Para atender este requisito, a solução de replicação utiliza a abordagem

de replicação multi-master [9]. A replicação do Aurora é realizada em duas partes. A

primeira parte é feita através da replicação do banco de dados relacional utilizado pelo

Aurora para armazenar as informações de gerenciamento. Estas informações são essenciais

para que uma instância possa gerenciar recursos originalmente de responsabilidade de

outra instância. Uma das ferramentas de replicação para banco de dados, que utiliza

a replicação multi-master, é o Galera Cluster [10], que é a ferramenta escolhida neste

trabalho. A segunda parte da replicação é realizada utilizando-se a sincronização de

diretórios. A replicação de diretórios é necessária, pois as imagens das máquinas virtuais,

os programas de otimização e implantação, além das métricas, ficam armazenados em três

diretórios distintos, e não no banco de dados.
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A principal contribuição deste trabalho é oferecer, no próprio gerenciador de nuvem,

a feature de alta disponibilidade do próprio gerenciador, com a opção de ativação da

replicação em sua interface e monitoramento das outras instâncias replicadas. Diante da

literatura pesquisada neste trabalho, não conhecemos nenhum gerenciador que possua,

integrado nele mesmo, esta opção de alta disponibilidade. Neste sentido, acreditamos que

esta é uma contribuição inédita. Nas plataformas de gerenciamento de nuvem OpenStack

[11] e OpenNebula [12] o administrador da nuvem até consegue replicar o gerenciador, mas

deve manualmente ativar diversas ferramentas promovendo individualmente a replicação

dos componentes necessários [13, 14].

O desempenho e a robustez da plataforma são avaliados experimentalmente. O pri-

meiro experimento mede o tempo necessário para que uma nova instância do Aurora

seja incorporada a um cluster de Auroras já existente. O segundo experimento mede a

latência de replicação de dados, tanto para as informações do banco de dados quanto

para as imagens, programas e métricas. A latência de replicação é medida tanto em um

datacenter quanto em dois datacenters. No cenário com um datacenter, o experimento

foi realizado com dois Auroras em um primeiro momento e três Auroras em seguida. No

cenário com dois datacenters, há um Aurora em cada datacenter. Este cenário, com dois

datacenters, simula um enlace remoto. O terceiro experimento mede o tempo de detecção

e recuperação de falhas, e tem o intuito de analisar a disponibilidade do sistema.

O trabalho está estruturado em cinco caṕıtulos, conforme descrito a seguir. No

próximo caṕıtulo é descrita a plataforma de gerenciamento de nuvem Aurora, incluindo a

arquitetura e os elementos que a compõe, explicitando o seu funcionamento. A interface

gráfica do Aurora também é descrita. No caṕıtulo 3 é definido o conceito de replicação,

também são apresentadas algumas das técnicas mais relevantes para replicação em siste-

mas distribúıdos, além de algumas ferramentas de replicação utilizadas na prática, como

também alguns trabalhos relacionados. No caṕıtulo 4 é descrita a implementação do

módulo proposto para o serviço de recuperação de desastres do Aurora, além dos expe-

rimentos que foram realizados neste trabalho. No caṕıtulo 5 é feita uma conclusão do

trabalho e trabalhos futuros são comentados.
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CAPÍTULO 2

O AURORA CLOUD MANAGER

Este caṕıtulo apresenta a descrição da plataforma de gerenciamento de nuvem Aurora

Cloud Manager. Uma introdução ao Aurora é realizada na seção 2.1. Em seguida, na seção

2.2 é apresentada a arquitetura e os elementos que compõem a plataforma, explicitando

o seu funcionamento e suas caracteŕısticas. Na seção 2.3 o Aurora é descrito a partir de

sua interface gráfica.

2.1 Introdução ao Aurora

O Aurora Cloud Manager [8] é uma plataforma de gerenciamento de nuvem que provê in-

fraestrutura como serviço (Infrastructure as a Service (IaaS)) e permite o gerenciamento

dos recursos da nuvem de forma flex́ıvel pela adição de ‘programabilidade’. A progra-

mabilidade é obtida através de uma API orientada a objetos, na qual os administradores

da nuvem conseguem descrever e executar programas personalizados para otimização e

implantação de um serviço ou aplicação.

Em uma plataforma de gerenciamento de nuvem existe a preocupação com o gerenci-

amento de recursos, que são de três tipos básicos: computação, armazenamento e rede. O

gerenciamento de recursos de computação é relacionado com a manipulação das máquinas

virtuais, que devem ter CPU e memória alocados, por exemplo. A gerência de armazena-

mento se preocupa com a alocação de volumes para armazenamento de dados persistentes

e, por último, a gerência de recursos de rede é responsável por permitir a comunicação

entre os recursos virtuais.

Para prover a computação e o armazenamento, o Aurora suporta tecnologias de virtu-

alização através da Libvirt [15], que é uma biblioteca responsável por implementar a co-

municação com diversos hypervisors. Entre os hypervisors suportados estão KVM/QEMU

[16, 17], XEN [18], LXC [19], VirtualBox [20] e VMware [21]. Para prover rede, o Au-
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rora utiliza recursos de redes definidas por software (Software Defined Networks (SDN))

através do Openflow [22]. Existe também uma integração com o framework de moni-

toração dos recursos da nuvem FlexACMS [23] e o tradicional sistema de gerência de

redes Nagios [24].

2.2 Arquitetura do Aurora

Na arquitetura do Aurora existem dois tipos de usuários, o usuário final e o administrador

do sistema, como vistos no topo da figura 2.1. O usuário final é o indiv́ıduo ou organização

interessada em utilizar um serviço virtual para implantar uma aplicação ou serviço em

uma infraestrutura baseada em nuvem. O administrador é o responsável pela gerência do

sistema no contexto do provedor da nuvem. A interação entre eles pode ser descrita da

seguinte maneira, o usuário final descreve suas necessidades e o provedor aloca e mantém

o recurso virtual requisitado.

A arquitetura do Aurora é composta por módulos e cada módulo possui componentes

próprios. O primeiro módulo, no topo da arquitetura, é o da interface gráfica, Graphical

User Interface (GUI), que é composta pela interface com o usuário e a interface com o

administrador. O segundo módulo é o Slice Space, que possui o componente responsável

por transformar as requisições do usuário em um formato interno. Outro módulo é o

Programmable Space, que possui os componentes responsáveis pela programabilidade do

Aurora. Existem outros módulos que são: o Event Space, a Unified API e os Drivers,

além da própria infraestrutura gerenciada. Todos esses módulos listados anteriormente,

são descritos na sequência.

A interface com o usuário, presente no módulo da interface gráfica, permite que seja

efetuada uma requisição por um conjunto de recursos que constituem uma infraestrutura

virtual. A requisição é descrita no documento de especificação inicial, na figura Initial

Specification. Este documento deve refletir as necessidades do serviço ou aplicativo que

será executado sobre a infraestrutura virtual descrita.

O documento de especificação inicial é analisado e interpretado pelo componente Cloud

Slice Manager do módulo Slice Space. Este componente transforma a especificação em um
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formato interno, chamado Cloud Slice. Uma Cloud Slice agrega todos os diferentes tipos de

recursos (computação, armazenamento e rede) que compõem a infraestrutura virtual sobre

a qual a aplicação é implantada. Uma Cloud Slice pode ser criada e destrúıda a qualquer

momento a pedido do usuário final, e também modificada para que recursos virtuais

possam ser adicionados, removidos ou movimentados durante a execução da aplicação.

Figura 2.1: Arquitetura da plataforma de Gerenciamento de nuvem Aurora [8].

Após a criação da Cloud Slice, os componentes dos módulos Programmable Space,

Event Space e Slice Space da arquitetura interagem para organizar o gerenciamento de re-

cursos. Os componentes da arquitetura que adicionam flexibilidade diretamente ao núcleo

da plataforma são Deployment Engine, Optimization Engine e Metrics Engine, presentes

no módulo Programmable Space. Estes componentes, que são descritos a seguir, operam

com base nos programas e métricas de gerenciamento de recursos, na figura: Resource Ma-

nagement Programs & Metrics, escritos pelo administrador. Estes programas e métricas
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são gravados no Aurora a partir da interface administrativa presente na interface gráfica.

O administrador pode escrever programas e métricas que se adaptem aos ambientes de

aplicações espećıficas, aproveitando assim, a flexibilidade disponibilizada pelo Aurora.

Para a implantação da Cloud Slice, o componente Deployment Engine seleciona um

programa para executar a alocação inicial dos recursos. Após a implantação, a aplicação

está pronta para executar sobre a infraestrutura virtual recém alocada.

O componente Optimization Engine é utilizado no cenário em que é necessária uma

otimização dos recursos alocados para uma aplicação. Um exemplo é que a latência de

rede pode estar alta, então uma máquina virtual pode ser migrada para melhorar esta

métrica. A Optimization Engine utiliza um programa de otimização que executa baseado

em condições previamente estabelecidas pelo administrador. As condições são expressas

na forma de eventos, que são gerenciados pelo componente Event Manager do módulo

Event Space. Um evento é caracterizado por uma condição e um programa de otimização

associado.

O componente Metrics Engine permite a definição de métricas, a partir de programas

escritos pelo administrador. Qualquer métrica pode ser usada como condição de um

evento. Um exemplo de valor de métrica é a carga média de um servidor, outros exemplos

são: a utilização de memória pelas máquinas virtuais, latência de rede, entre outros.

Os eventos, métricas e programas de otimização podem ser escritos e configurados para

afetar uma Cloud Slice espećıfica ou podem ser usados de forma geral na plataforma.

Todas as operações que envolvem a manipulação dos recursos virtuais realizadas du-

rante implantação e otimização da Cloud Slice utilizam o módulo Unified API. A Unified

API consiste dos componentes Computing, Storage, Networking e Monitoring, descritos

a seguir.

O componente Computing é responsável pelas funcionalidades das máquinas virtuais,

como criação e migração, e também das imagens dos sistemas operacionais que são insta-

ladas nas máquinas virtuais. O componente Storage lida com a alocação de volumes de

armazenamento virtual. O componente Networking implementa interfaces para criação

de links virtuais e roteadores virtuais. Existe um último componente, que é o Monitoring.
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Ele é responsável por configurar a infraestrutura de monitoração no exato momento em

que uma Cloud Slice é implantada, além disso, implementa uma abstração de evento, que

define alarmes para serem acionados a partir da infraestrutura de monitoração e utilizados

pelo componente Event Manager.

As abstrações dos dispositivos virtuais são implementadas por um conjunto de drivers

dispońıveis no módulo localizado na parte inferior da arquitetura. Esses drivers são para

tecnologias espećıficas e possuem dois papéis: abstraem a complexidade de configuração de

parâmetros e protocolos de comunicação e deixam a plataforma do Aurora mais portável.

Atualmente são utilizadas a Libvirt para os componentes Computing e Storage, Openflow e

OpenVSwitch [25] para Networking, e por último, FlexACMS e Nagios para o componente

Monitoring.

2.3 Descrição do Aurora a partir de sua Interface Gráfica

O núcleo da plataforma Aurora é escrito na linguagem Python e implementado como uma

aplicação Web, utilizando o framework Django [26].

A tela inicial do Aurora possui um dashboard, mostrado na figura 2.2. No dashboard são

mostradas informações dos recursos f́ısicos, dos recursos virtuais, a utilização de memória

agregada e a utilização da CPU.

Figura 2.2: Tela Inicial do Aurora [8].
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Existem algumas seções na interface gráfica do Aurora, conforme é mostrado na figura

2.3. A primeira delas corresponde ao Slice Management, que permite o gerenciamento

de Cloud Slices. É através do Slice Management que o usuário importa o documento

de requisição inicial. O documento deve ser escrito em uma linguagem espećıfica, uma

extensão da Virtual Infrastructure Description Language (VXDL) [27]. Na figura 2.4 é

mostrado um exemplo de um documento. Nele, existe a especificação de uma máquina

virtual (VNode), a imagem utilizada na máquina virtual (OpenWRT ) e o link virtual

(VLink) entre as máquinas virtuais.

Figura 2.3: Seções do Aurora [8].

Figura 2.4: Exemplo de documento de Especificação [8].
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Na seção da interface Slice Management, o administrador consegue gerenciar os re-

cursos virtuais e visualizar a topologia virtual, além de selecionar os programas de im-

plantação e otimização para cada Cloud Slice. Na figura 2.5, é mostrada a interface do

Slice Management.

Figura 2.5: Interface Slice Management [8].

As operações que a Unified API provê estão organizadas em quatro componentes

(Computing, Storage, Networking e Monitoring), e são descritas a seguir [8]:

Computing opção Virtual Machines :

Create/Remove : cria ou remove a representação interna de uma máquina vir-

tual com as suas caracteŕısticas espećıficas, como CPU, memória, imagem do

sistema operacional.

Deploy/Undeploy : aplica/remove uma máquina virtual do hypervisor de um nó

presente na infraestrutura da nuvem.
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Start/Stop/Suspend/Resume : operações básicas para gerenciar o sistema ins-

talado na máquina virtual.

Migrate : Remove a máquina virtual de um nó e aplica em outro.

Computing opção Images :

Create/Remove : Importa/Remove uma imagem de sistema operacional no re-

positório da plataforma.

Storage opção Virtual Volumes :

Create/Remove : Aloca/Remove chunks de armazenamento nos nós.

Attach Volume to Virtual Machine : Anexa um arquivo de volume a uma

máquina virtual especificada.

Storage opção Virtual Volume Pools :

Create/Remove : define/remove um pool para armazenar os volumes virtuais

(normalmente um diretório local ou remoto).

Add Volume : Adiciona uma volume virtual a um pool.

Networking opção Virtual Links :

Create/Remove : cria/remove a representação interna de um link virtual, que

conecta ponto-a-ponto duas interfaces virtuais de dois dispositivos virtuais

(máquinas virtuais ou roteadores virtuais).

Establish/Disable : estabelece/desabilita o link virtual.

Networking opção Virtual Routers :

Create/Remove : cria/remove a representação interna de um roteador virtual,

que possui várias portas virtuais para interconectar interfaces virtuais de dis-

positivos virtuais.

Deploy/Undeploy : Implanta/retira o roteador virtual de um nó da infraestru-

tura.
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Monitoring opção Events :

Create/Remove : cria/remove um evento, que pode pertencer a uma Cloud Slice

espećıfica ou ser global.

Deploy/Undeploy : aplica/remove um evento da infraestrutura de monitoração,

usado para ativar um alarme no momento em que ocorrer o evento.

Monitoring opção Settings : interface onde é feita a configuração de comunicação com

o FlexACMS.

Existem outros dois componentes da interface gráfica: Resources e Programs. O com-

ponente Resources é dividido em Hosts e Switches. Na interface Hosts é configurado um

novo nó f́ısico da infraestrutura. Um host é a máquina f́ısica que possui as máquinas

virtuais instaladas. Para que o Aurora consiga gerenciar o host, é necessária a geração

de uma chave ssh na máquina em que o Aurora está instalado e, após esta geração, a

chave deve ser copiada para o host. Na interface Switches é configurado um novo switch

OpenFlow ou ethernet comum.

Figura 2.6: Interface Programs.
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O componente Programs é a interface pela qual o administrador escreve os programas

de otimização, implantação e métricas, através das subinterfaces Optimization Programs,

Deployment Programs e Metrics, respectivamente. Os programas são escritos em texto

puro através da interface gráfica. Na figura 2.6, um exemplo da interface de um programa

de implantação, na seção Deployment Programs.
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CAPÍTULO 3

REPLICAÇÃO E TRABALHOS RELACIONADOS

A continuidade dos negócios é uma exigência vital de muitas organizações. A súbita

interrupção dos serviços computacionais pode impactar diretamente nos objetivos da or-

ganização. Falhas podem ser eventos não intencionais, tais como uma falha de energia

ou intencionais, como um ataque de negação de serviço (Denial of Service - DoS). Deste

modo, uma organização deve ter um plano para garantir a disponibilidade dos seus serviços

computacionais, que deve ser executável, testável, escalável e sustentável [28]. Este plano

deve satisfazer as restrições de custo enquanto atinge os objetivos de recuperação [29]. A

replicação é parte essencial de qualquer plano de garantia de disponibilidade.

Este caṕıtulo apresenta conceitos básicos de replicação na seção 3.1, incluindo al-

gumas das técnicas mais relevantes para replicação em sistemas distribúıdos. Algumas

ferramentas de replicação utilizadas na prática são mostradas na seção 3.2 e na seção

3.3 é apresentado o Galera Cluster, que é a solução de replicação escolhida para uso

neste trabalho. Na seção 3.4 são descritos alguns trabalhos relacionados à replicação e

disponibilidade em ambiente de nuvem.

3.1 Introdução à Replicação

Conceitos básicos de replicação são descritos a seguir. Na subseção 3.1.1 é descrita a

técnica de replicação ativa, na subseção 3.1.2 a replicação passiva e na subseção 3.1.3 a

replicação multi-master.

Em Coulouris et al. [30], a replicação é descrita como a manutenção de múltiplas

cópias de dados e processos em múltiplos sistemas computacionais independentes e como

sendo chave para a eficácia de sistemas distribúıdos, pois pode proporcionar tolerância a

falhas, além de um melhor desempenho. Desta forma, uma das motivações para o uso

de replicação é garantir a tolerância a falhas do sistema. Um serviço tolerante a falhas
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garante o comportamento correto do sistema, apesar de um número limite de falhas.

Muitos sistemas e serviços atuais devem ser altamente dispońıveis, ou seja, a porcentagem

de tempo em que o sistema e serviço são acesśıveis, com tempos de resposta razoáveis,

deve ser próxima de 100%.

A outra motivação para o uso da replicação é a melhoria de desempenho. Um exemplo

disso, é o caching de recursos dos servidores web para evitar a latência de busca dos

recursos na origem. A melhoria de desempenho com a replicação de dados imutáveis é

trivial, pois melhora o desempenho com pouco custo para o sistema. Mas, a replicação de

dados mutáveis, ocasionam uma sobrecarga significativa pois é necessário assegurar que

os dados se mantenham sempre consistentes.

Neste trabalho, a replicação é importante enquanto uma técnica para manter automa-

ticamente a disponibilidade de dados e processos, apesar da ocorrência de falhas. Neste

trabalho, o termo falha caracteriza a falha que acontece por parada (crash), onde o serviço

pára completamente de funcionar [31]. Por exemplo, se um dado é replicado em dois ou

mais servidores independentes, então um cliente deve ser capaz de acessar os dados em

qualquer servidor sem-falha independente de outro ter falhado. Vale destacar que o maior

desafio da replicação é garantir a consistência dos sistemas replicados.

3.1.1 Replicação Ativa

Na replicação ativa [9], também conhecida como replicação de máquina de estados, as

operações requisitadas pelo cliente são enviadas diretamente para o conjunto de réplicas.

Cada réplica, individualmente, executa a operação. Para manter as réplicas consistentes

é necessário que o processamento seja determińıstico, isto é, dadas as mesmas operações

e o mesmo estado, a mesma atualização de estado é produzida por cada réplica.

A figura 3.1 ilustra a replicação ativa. Nela existem dois clientes, o primeiro cliente

envia a requisição R1 e o segundo cliente envia a requisição R2 para as réplicas. O envio

é feito utilizando um protocolo de difusão atômica (atomic broadcast), que será descrito

em seguida. A difusão atômica garante a ordenação das requisições, que são executadas

por todas as réplicas, na mesma ordem (R1 e depois R2).
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Figura 3.1: Replicação ativa.

O protocolo utilizado para assegurar que todas as réplicas recebam as requisições do

cliente na mesma ordem é conhecido como difusão atômica, ou (atomic broadcast). A

difusão atômica pode ser definida formalmente por meio de duas primitivas: abcast(m) e

adeliver(m). Um processo envia por difusão uma mensagem m quando executa abcast(m)

e um processo entrega uma mensagem m quando termina a execução de adeliver(m). As

propriedades da difusão atômica são:

• Validade (Validity): Se um processo envia por difusão uma mensagem m, então ele

entrega m em algum momento.

• Acordo (Agreement): Se algum processo entrega uma mensagem m, então todo

processo correto entrega m em algum momento.

• Integridade (Integrity): Para cada mensagem m, todo processo entrega m no máximo

uma vez, e somente se m foi enviada anteriormente por algum processo.



17

• Ordem Total (Total Order): Se algum processo entrega a mensagem m antes da

mensagem m′, então cada processo p entrega m′ somente após ter entregado a men-

sagem m.

Para a implementação da difusão atômica, é necessária a implementação de um algo-

ritmo de consenso. De maneira simplificada, o consenso requer que as réplicas participan-

tes cheguem a uma decisão comum, dados os votos iniciais de cada uma.

Formalmente, o problema do consenso é definido pela execução da primitiva propose(vi)

pelo processo pi, que propõe um valor inicial vi e pela execução da primitiva decide(v)

pela qual pi decide v. A decisão deve satisfazer as seguintes propriedades:

• Validade (Validity): Se um processo decide v, então v é valor inicial de algum

processo, isto é, v foi proposto por algum processo.

• Acordo (Agreement): Dois processos não decidem por valores diferentes.

• Terminação (Termination): Todo processo correto decide por algum valor em algum

momento.

Se os processos não falham, o consenso é trivial de ser resolvido. No entanto, se

os processos podem falhar, o consenso é mais dif́ıcil de ser resolvido. Para estes casos,

existem algoritmos, como Paxos [32, 33] e o algoritmo de Chandra e Toueg [34].

3.1.2 Replicação Passiva

Na replicação passiva [9], também conhecida como replicação primary-backup, uma das

réplicas é designada como primária, ou master, e as outras réplicas como backups, ou

slaves. A réplica primária recebe e executa as operações requisitadas pelo cliente e envia

requisições para as demais réplicas, que executam as requisições na ordem recebida. Na

replicação passiva, a réplica primária resolve o problema da ordenação, garantindo que

todas as operações são executadas na mesma ordem por todas as réplicas.

A figura 3.2 ilustra a replicação primary-backup.
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Figura 3.2: Replicação primary-backup.

3.1.3 Replicação Multi-Master

Existe uma variação da replicação passiva, conhecida como replicação passiva multi-

primary, ou multi-master. Esta replicação multi-primary é similar à replicação primary-

backup, no sentido em que cada requisição é enviada para somente uma réplica, que, em

seguida, envia a requisição para as outras réplicas. Por outro lado, a replicação multi-

primary é também parecida com a replicação ativa, pois dois clientes podem enviar suas

requisições para duas réplicas distintas. Ao receber uma requisição, cada réplica verifica

se a requisição pode ser aceita e, se for, a executa localmente. A verificação é necessária

devido à concorrência entre as múltiplas réplicas primárias. Assim, é necessário garantir

uma ordem total das múltiplas requisições. Se uma requisição não é aceita, a operação

correspondente deve ser re-executada mais tarde.

A figura 3.3 ilustra a replicação multi-master.
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Figura 3.3: Replicação multi-master.

3.2 Ferramentas de Replicação

Nesta seção são descritas algumas ferramentas para replicação de bancos de dados na

prática. Como o Aurora utiliza o banco de dados MySQL para armazenar todas as

informações de gerenciamento, a solução de replicação do Aurora será através do seu

banco de dados.

Uma solução para replicação que utiliza a abordagem primary-backup é o Distributed

Replicated Block Device (DRBD) [35], que é um módulo para o Linux que faz o espelha-

mento dos dados de um dispositivo de bloco (partições de disco) entre diferentes servidores,

interligados geralmente através de uma rede. Esta solução não foi adotada, pois utiliza

somente a abordagem de replicação primary-backup. Neste trabalho, optou-se por utilizar

uma abordagem de replicação multi-master, pois a solução proposta é de manter todos

Auroras ativos e independentes, mas possuindo as informações dos outros, no caso de

falhas.

O banco de dados MySQL [36] possui um módulo nativo que utiliza uma abordagem de

replicação primary-backup, onde é feita a cópia dos dados do servidor primário para o bac-
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kup. Com algumas modificações no arquivo de configuração do MySQL padrão, também é

posśıvel realizar a replicação multi-master. Esta abordagem MySQL multi-master utiliza

o mesmo mecanismo de replicação primary-backup nativo, mas cada servidor backup se

comporta como um servidor primário para o outro servidor. Ele pode ser usado para

fazer a replicação com mais de dois servidores primários, contudo, a replicação deve ser

configurada numa topologia em anel, pois o MySQL não suporta múltiplas origens de

replicação [37]. Desta forma, existe uma grande chance dos dados ficarem inconsistentes

quando ocorrer a escrita em múltiplos servidores primários, que é o caso deste trabalho.

Uma solução de replicação multi-master é o MySQL Cluster [38]. Esta solução é base-

ada no mecanismo de armazenamento dos dados NDB, que significa Network DataBase.

No NDB, as tabelas do banco de dados ficam na memória, mas parte delas pode ficar em

disco. O MySQL Cluster possui uma boa escalabilidade e a replicação pode ser por rede

local (LAN) ou rede de longa distância (WAN). Esta solução também não foi adotada,

porque o mecanismo de armazenamento utilizado pelo MySQL do Aurora é o InnoDB,

que é o mecanismo de armazenamento padrão do MySQL, onde as tabelas ficam no disco.

O processo de conversão do atual modelo de armazenamento utilizado pelo Aurora para

outro é complexo e não resultaria em grandes benef́ıcios.

Outra solução que faz a replicação multi-master é o Galera Cluster [10], que utiliza

o mecanismo de armazenamento InnoDB, permite a leitura e escrita em qualquer nó

pertencente ao cluster (conjunto de todos os nós que estão configurados com o Galera),

também pode ser usada em LAN ou em WAN. Segundo [39], esta solução é fácil de manter

e possui uma boa escalabilidade.

A ferramenta escolhida para a replicação foi o Galera Cluster, pois faz a replicação

multi-master, é mais simples de manter e possui boa escalabilidade, além de utilizar o

mecanismo de armazenamento InnoDB, que é utilizado pelo MySQL do Aurora. Na

próxima seção, o Galera é descrito com maior profundidade.
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3.3 Galera Cluster

O Galera Cluster [10] é uma ferramenta de replicação multi-master para o banco de dados

MySQL [36]. O Galera Cluster, como mencionado na seção anterior, utiliza o mecanismo

de armazenamento InnoDB. Quando o Galera está em uso, é posśıvel realizar leituras e

escritas em qualquer nó, mesmo se algum nó falhar não existe a interrupção das operações

e não é preciso o uso de procedimentos expĺıcitos de recuperação. O Galera Cluster pode

ser usado para ambientes LAN, WAN e em nuvem.

O Galera Cluster consiste de um servidor de banco de dados (MySQL, MariaDB

[40] ou Percona XtraDB [41]), que utiliza o Galera Replication Plugin para gerenciar a

replicação dos dados. Mais especificamente, o MySQL replication plugin API foi estendido

para prover toda informação e operações necessárias para realizar a replicação śıncrona

multi-master. Esta API estendida é chamada de Write-Set Replication API, ou wsrep

API.

Através do wsrep API, o Galera provê uma replicação baseada em certificação. Este

tipo de replicação é uma alternativa para replicação de banco de dados, utilizando comu-

nicação em grupo e técnicas de ordenação de transações.

A ideia principal na replicação baseada em certificação é que a transação executa

normalmente até atingir o ponto de commit, assumindo que não existe conflito. Isto é

chamado de execução otimista. No momento do commit, todas as mudanças feitas no

banco de dados pelas transações, como também as chaves primárias das linhas modifica-

das, são guardadas em um write-set. Então, o banco de dados envia este write-set para

os outros nós. Na sequência, o write-set sofre um teste de certificação determińıstico, ba-

seado nas chaves primárias, que é feito em cada nó do cluster, incluindo o nó que originou

o write-set. Este processo determina se um nó pode aplicar o write-set ou não. Se o teste

falhar, o nó descarta o write-set e o cluster realiza o rollback da transação original. Se o

teste é bem sucedido, a transação faz o commit e o write-set é aplicado para o resto do

cluster.

O Galera precisa de pelo menos três nós para garantir alta disponibilidade, inclusive

sob condições de particionamento de rede, onde cada nó opera de forma autônoma quando
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acontece uma falha de rede, podendo gerar inconsistências nos dados. Nesta situação é

utilizado um algoritmo de quorum majoritário para decidir qual componente pode conti-

nuar modificando o banco de dados. Sempre a maioria vence no quorum, se não ocorrer

isto, os nós entram em estado no qual não aceitam modificações no banco.

A solução do Galera Cluster também possui um outro componente, chamado Galera

Arbitrator, que pode ser usado para evitar situações de particionamento. O Galera Ar-

bitrator é um daemon separado do Galera Cluster que participa da votação no cluster,

mas não da replicação. Se um datacenter falha, o nó que enxerga o arbitrator continua

sua operação normalmente.

3.4 Trabalhos Relacionados

Nesta seção são abordados trabalhos relacionados a alta disponibilidade de banco de dados

em um ambiente de nuvem, recuperação de desastres como serviço, além de algumas

estratégias de alta disponibilidade utilizadas por duas plataformas de gerenciamento de

nuvem.

Consideramos que são trabalhos relacionados aqueles que tratam de Recuperação de

Desastres como um Serviço, ou Disaster Recovery as a Service (DRaaS), que provêm a

replicação de servidores f́ısicos ou virtuais de uma organização em outra organização, por

exemplo uma nuvem onde os servidores são hospedados, para garantir a disponibilidade

do sistema em caso de catástrofes provocadas por humanos ou naturais, como descrito em

[42]. Normalmente, as exigências e expectativas do DRaaS são documentadas em acordo

de ńıvel de serviço, ou Service-Level Agreement (SLA).

O DRaaS pode ser bastante útil para as pequenas e médias organizações, pois com

esta estratégia de recuperação de desastres, não é necessário investir e possuir os recursos

redundantes na própria organização.

Um trabalho que utiliza DRaaS na nuvem, mas somente para o sistema de banco de

dados, é o Saquib et al. [43]. Nele é proposto o Optimal Disaster Recovery as a Service

(Optimal-DRaaS), que assegura a recuperação rápida e que dados não são perdidos. A

solução assume que existe um datacenter primário e datacenter secundário na nuvem.
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O Optimal-DRaaS utiliza uma aplicação para Disaster Recovery, que faz uma replicação

śıncrona/semi-śıncrona utilizando o protocolo internet Small Computer System Interface

(iSCSI). O iSCSI é usado para replicar os logs das transações do banco de dados para

a nuvem. A solução provê failover e failback de forma automática, como também, uma

interface web de monitoração.

Um outro trabalho é o RemusDB [44], que é uma técnica para construir uma arqui-

tetura de alta disponibilidade para sistemas gerenciadores de banco de banco de dados

(SGBDs). O RemusDB é uma melhoria do Remus [45], que é uma solução de alta dis-

ponibilidade para máquinas virtuais. O Remus utiliza uma máquina de estados virtual

asśıncrona para prover alta disponibilidade transparente e capacidade de failover. É uti-

lizada uma arquitetura primary-backup, onde o host backup automaticamente é ativado,

no caso de falha no host primário. As duas abordagens fazem uma migração completa

da máquina virtual para um host backup de forma transparente para o banco de dados.

A diferença, é que o RemusDB não envia todas as alterações na mémoria para o backup,

pois não são necessárias para o banco de dados.

Outro trabalho é o Threshold Based File Replication (TBFR) [46], que provê um

modelo de replicação de arquivos para a nuvem. Neste modelo, um nó cliente faz uma

requisição por um arquivo de um servidor de arquivos e o servidor de arquivos faz a

replicação do arquivo em outros servidores baseado no número de requisições que recebeu

para um arquivo em particular. Um grupo de servidores de replicação de arquivos trabalha

de modo peer-to-peer para prover a versão mais atualizada dos arquivos e tornar o processo

de replicação menos complicado. O TBFR evita replicação de arquivos desnecessários e

tenta resolver as sequintes questões: prevenir a criação da réplica do arquivo se uma cópia

do arquivo requisitado está dispońıvel num nó peer, encaminhar a requisição do arquivo

em caso de falha e automaticamente distribuir a carga entre os peers.

No artigo Jhawar et al. [47] é proposta uma solução de tolerância a falhas como serviço,

através de um framework conceitual, Fault Tolerance Manager (FTM). O framework é

inserido como uma camada de serviços dedicada entre as aplicações do cliente e o hardware

que trabalha diretamente no gerenciador das máquinas virtuais. Basicamente, o FTM
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esconde dos usuários do gerenciador de nuvem os detalhes de implementação das técnicas

de tolerância a falhas através da camada de serviço dedicado. A camada de serviço permite

que o usuário especifique o ńıvel desejado de tolerância a falhas para sua aplicação e não

exige conhecimento sobre as técnicas de tolerância a falhas dispońıveis na nuvem.

A plataforma de gerenciamento de nuvem OpenStack, possui duas estratégias para a

sua própria alta disponibilidade. A primeira delas, é uma estratégia primary-backup, onde

são utilizadas duas aplicações, Pacemaker [48] e Corosync, que fazem o gerenciamento

dos serviços do grupo de OpenStacks. Para a replicação do próprio banco de dados é

utilizado o DRBD, descrito na seção 3.3. A segunda estratégia é a multi-master, onde

existe um balanceamento de carga das requisições, utilizando-se um endereço IP virtual e

um balanceador de carga, como o HAProxy [49]. O banco de dados é replicado através do

uso do Galera Cluster. A principal diferença para a nossa proposta é o fato da configuração

da replicação ser manual, feita pelo administrador da plataforma [13].

Outra plataforma de gerenciamento de nuvem é o OpenNebula [12], que utiliza a

abordagem primary-backup para a sua própria replicação. A solução utiliza o daemon de

configuração e gerenciamento de cluster Ricci [50] em conjunto com a Suite de Cluster

CMAN [51] para o gerenciamento do cluster de OpenNebulas. O banco de dados do

OpenNebula pode ser replicado com o DRBD.

Os clientes dos serviços de nuvem, muitas vezes exigem recursos de computação em

múltiplos datacenters, para atender às necessidades de suas aplicações. Um único provedor

de nuvem pode não ser capaz de lidar com esses pedidos devido à falta de capacidade em

prover estes recursos em locais diferentes. Ou até mesmo, existem casos em que os recursos

ficam ociosos em uma nuvem, e o provedor de serviços tem interesse em alugar estes

recursos para outro provedor. Assim, existe uma tendência natural de compartilhamento

de recursos entre nuvens.

Uma solução para implementação do compartilhamento de recursos entre nuvens foi

proposta para o OpenStack. Esta proposta introduz o conceito de InterCloud Federation,

também conhecido como Alliance [52], onde várias nuvens podem trabalhar em conjunto

para formar uma nuvem maior, com capacidades de recursos maiores. Para prover esta
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solução será adicionado um serviço no OpenStack, que será responsável por interconectar

múltiplas instâncias de nuvens e prover uma camada de abstração que deixe transparente

para o provedor de serviço e usuário final, a interoperabilidade e integração entre as nu-

vens. No artigo Demchenko et al. [53] é proposto um framework que provê a integração

e interoperabilidade entre nuvens heterogêneas geridas por provedores diferentes. O fra-

mework proposto utiliza o modelo de corretagem (brokering) dos recursos da nuvem. O

artigo também analisa alguns cenários de gerenciamento de identidades para federações.

Em śıntese, apesar de existirem diversos trabalhos relacionados, acreditamos que esta

proposta é inédita, pois oferece a feature de alta disponibilidade do próprio gerencia-

dor, com a opção de ativação da replicação em sua interface e monitoramento das outras

instâncias replicadas. Diante da literatura pesquisada neste trabalho, não conhecemos

nenhum gerenciador que possua, integrado nele mesmo, esta opção de alta disponibili-

dade. Nas plataformas de gerenciamento de nuvem OpenStack [11] e OpenNebula [12]

o administrador da nuvem até consegue replicar o gerenciador, mas deve manualmente

ativar diversas ferramentas promovendo individualmente a replicação dos componentes

necessários [13, 14].
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CAPÍTULO 4

UMA PLATAFORMA ROBUSTA DE NUVENS IAAS

Este caṕıtulo descreve a plataforma robusta para gerência de recursos em nuvens IaaS

baseada no gerenciador Aurora na seção 4.1. Em seguida, na seção 4.2 são apresentados

os experimentos realizados para a avaliação da plataforma proposta.

4.1 Arquitetura da Plataforma

A estratégia adotada neste trabalho para permitir a operação cont́ınua do ambiente de nu-

vem é baseada na replicação do gerenciador de nuvens IaaS Aurora, mais especificamente

do próprio gerenciador da nuvem. A figura 4.1 ilustra o funcionamento do Aurora para

múltiplos datacenters com a replicação ativada. Nela, existe o administrador da nuvem

que acessa o sistema através de um único IP, mas ele pode acessar individualmente qual-

quer uma das três instâncias do Aurora. O acesso através de um único IP foi implementado

utilizando-se o balanceador de carga HAProxy [49], que, quando recebe um acesso, o re-

direciona para um dos três Auroras. Isto é, quando ocorrerem múltiplos acessos para o

mesmo datacenter, o HAProxy redistribui os acessos entre os Auroras presentes no mesmo

ambiente replicado, utilizando, por padrão, o algoritmo de balanceamento round-robin.

No caso de múltiplos datacenters, é interessante utilizar o balanceamento por origem de

comunicação, assim sempre um cliente acessa um Aurora espećıfico, e somente se não

houver mais Auroras replicados neste datacenter, o cliente acessa o Aurora do outro da-

tacenter. O HAProxy também foi implementado com redundância de seus serviços, neste

caso se um dos servidores do HAProxy falhar, o outro servidor consegue assumir e fazer o

balanceamento dos acessos. A identificação de falha em um dos servidores do balanceador

é feita pelo Keepalived [54].

Na figura 4.1, a replicação está ativada, então, cada instância do Aurora possui as

informações das outras instâncias. Isto ocorre pois a cada inserção feita pelo adminis-
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Figura 4.1: Arquitetura do Aurora em 2 datacenters com a replicação ativada.

trador, por exemplo, a inserção de um novo host em uma instância do Aurora, ocorre a

replicação para as outras instâncias. Todos os Auroras possuem acesso aos cinco hosts,

Host1 1, Host1 2, Host1 3, Host2 1 e Host2 2. Para a replicação funcionar é necessária

a configuração prévia de uma VPN (Virtual Private Network) ou algum canal de comu-

nicação seguro entre os datacenters, pois é necessário manter um endereçamento de rede

em que todos Auroras consigam se comunicar, além da segurança fornecida. Este cenário

de múltiplos datacenters foi simulado forçando atrasos no enlace de comunicação entre

eles. Esta simulação é descrita na próxima seção.

Neste trabalho, a abordagem de replicação escolhida foi a multi-master, pois permite

a escrita e leitura de dados em qualquer instância independente do Aurora, mantendo

os dados replicados e consistentes em todas as instâncias. A ideia principal de utilizar

esta abordagem é de manter todos Auroras ativos e independentes, mas possuindo as

informações dos outros, para prover a disponibilidade dos dados no caso em que ocorram

falhas.

A replicação do Aurora é realizada em duas partes. A primeira parte é através da

replicação do banco de dados MySQL, que é utilizado pelo Aurora para armazenar as

informações de gerenciamento. Estas informações de gerenciamento são as seguintes: os
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hosts, com suas informações de endereço IP, nome, entre outras, a lista de máquinas

virtuais instaladas nos hosts, roteadores, switches, a lista de programas de otimização e

implantação das Cloud Slices, entre outras informações. A segunda parte é através da

replicação de diretórios, onde o rsync [55] é utilizado. Esta replicação de diretórios é ne-

cessária, pois as imagens utilizadas para criação de novas máquinas virtuais, os programas

de implantação e otimização, além das métricas, ficam armazenados em diretórios, e não

no banco de dados.

A replicação do banco de dados foi implementada através do Galera Cluster, que é um

plugin do MySQL e é instalado juntamente com a plataforma Aurora. O Galera utiliza

a abordagem de replicação multi-master, que é a abordagem de replicação escolhida para

este trabalho.

A replicação do Aurora só é ativada quando o usuário habilita esta função, numa

nova seção da interface gráfica do Aurora, chamada de Cluster. Esta seção contém a

lista de Auroras participantes do cluster, com o estado (falho/não falho) de cada Aurora,

assim como uma opção de ativação da função de replicação. Na ativação da função de

replicação, o usuário é redirecionado para uma nova página informando sobre ativação da

função, isto ocorre pois, para viabilizar a replicação, o serviço de mysql deve ser reiniciado

para ser aplicado um novo arquivo de configuração do MySQL, com a informação do nome

do cluster, endereços IP dos nós pertencentes ao cluster, entre outras informações. Na

seção em que são listados os Auroras, o usuário deve cadastrar, em cada Aurora, quais

são os Auroras participantes do cluster pois, assim, o sistema possuirá as informações dos

participantes e também consegue ativar o serviço de replicação do Galera.

As figuras 4.2 e 4.3 ilustram a nova seção implementada no Aurora, explicitando a

lista de Auroras pertencentes ao cluster, assim como o estado (active/offline) de cada

um. Na figura também estão presentes os botões de ativação da replicação e inserção de

um novo Aurora ao cluster.

A solução proposta também possui a função de monitoramento dos nós participantes

do cluster de Auroras. O monitoramento é feito através da ativação de um comando de

notificação do Galera, que executa toda vez que existe uma alteração no cluster ou no
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Figura 4.2: Nova seção do Aurora - Cluster.

Figura 4.3: Tela com a lista de Auroras de um cluster.

estado do nó. Este comando então notifica alterações do estado dos nós para o Aurora.

Quando é detectado que um Aurora falhou e não pertence mais ao cluster, é enviada uma

notificação por email ao administrador com a informação do endereço IP do Aurora que

falhou.

Vale ressaltar que, por segurança, toda a comunicação entre os hosts e o Aurora é

criptografada utilizando conexões via ssh. As chaves ssh já devem estar instaladas em

todos os hosts, para que outra instância do Aurora consiga gerenciar qualquer host f́ısico.

Para a replicação que utiliza o rsync, também é necessário copiar estas chaves ssh para

as outras instâncias de Auroras.
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4.2 Experimentos

Nesta seção são apresentados os experimentos realizados para avaliação do gerenciador de

nuvem Aurora robusto. O primeiro experimento mede o tempo necessário para que uma

nova instância do Aurora seja incorporada a um cluster de Auroras já existente. O segundo

experimento mede a latência de replicação de dados, tanto para as informações do banco

de dados quanto para as imagens, programas e métricas. A latência de replicação é medida

tanto em um datacenter quanto em dois datacenters. No cenário com um datacenter, o

experimento foi realizado com dois Auroras em um primeiro momento e três Auroras

em seguida. No cenário com dois datacenters, há um Aurora em cada datacenter. Este

cenário, com dois datacenters, simula um enlace remoto. O terceiro experimento mede o

tempo de detecção e recuperação de falhas, e tem o intuito de analisar a disponibilidade

do sistema. Para todos os experimentos assume-se que o canal de comunicação entre

os Auroras é confiável. Os Auroras utilizados são instalados em máquinas virtuais com

Sistema Operacional Ubuntu 14.04.02 LTS, que possuem 512MB de memória RAM. Os

canais de comunicação remotos foram simulados oscilando atrasos progressivos no canal.

O primeiro experimento realizado mede o tempo necessário para que uma nova instância

do Aurora seja incorporada a um cluster de dois Auroras. Quando uma nova instância é

inserida num cluster, ela deve se comunicar com outra instância e receber todos os dados

relevantes. Os tempos deste experimento foram medidos no relógio local e estão descritos

no gráfico 4.4. Existe um tempo padrão de entrada de uma nova instância no cluster, que

é de 15 a 18 segundos. O tamanho do banco de dados foi aumentado gradativamente.

Este tamanho é representado pelo número de máquinas virtuais configuradas no Aurora.

Na figura, é posśıvel observar que o número de máquinas virtuais influencia diretamente

no tempo de entrada do terceiro Aurora no cluster. Com somente uma máquina virtual

configurada, o tempo de entrada de uma instância foi de 20 segundos. Com o número

de 5000 máquinas virtuais configuradas, o tempo necessário para que uma nova instância

fosse incorporada no cluster foi de 40 segundos. Com esses números, é posśıvel concluir

que, para um aumento no número de máquinas virtuais de 5000 vezes, o tempo de entrada

de um novo Aurora apenas dobrou.
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Figura 4.4: Gráfico de tempo de inserção de um novo Aurora.

O segundo experimento tem o propósito de medir a latência para replicação de dados

e foi dividido em três partes. Na primeira parte, em um primeiro momento, é realizada a

medição da latência de replicação dos dados mantidos pelo banco de dados MySQL, pela

simples adição de configuração em um dos Auroras. Em sequência, é medida a latência de

replicação das imagens das máquinas virtuais, após a inserção de uma imagem no Aurora.

Na segunda parte, a latência de replicação foi medida com um aumento progressivo da

carga de inserção de dados no Aurora. Na terceira parte, a latência de replicação foi

medida pela adição de configuração em um dos Auroras, em um cenário com atrasos no

canal de comunição entre as instâncias do Aurora, simulando um enlace remoto.

Na primeira parte do segundo experimento, a medição da latência foi realizada através

dos logs do banco de dados. A imagem que foi inserida no Aurora possui um tamanho

de 2,5MB. A medição da latência da replicação da imagem foi realizada com a utilização

de relógios locais. Nesta primeira parte, o experimento foi executado em um cenário com

dois gerenciadores Aurora em um primeiro momento, e três Auroras no momento seguinte.

O experimento foi executado em um único datacenter. No cenário com dois Auroras, o

tempo de replicação dos dados mantidos no MySQL é de milésimos de segundos, com

média de 21,63 ms, após 30 execuções. Na replicação das imagens, a latência média foi

de 4,7 segundos, também para 30 execuções. No segundo cenário, com três Auroras, a

replicação dos dados do MySQL também teve latência de milésimos de segundos, a média



32

foi um pouco maior do que o cenário com dois Auroras, de 36,95 ms. A replicação das

imagens teve tempo médio de 5,96 segundos. A tabela 4.1, resume o experimento.

Tipo de Replicação/Cenário
2 Auroras 3 Auroras

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão
Replicação MySQL 21,63 ms 11,45 ms 36,95 ms 17,33 ms
Replicação Rsync 4,7 s 0,95 s 5,96 s 1,56 s

Tabela 4.1: Experimentos de Latência de Replicação

Na segunda parte do segundo experimento, a variação de latência foi medida com

um aumento da carga da inserção de dados no banco de dados. O experimento também

foi executado em ambientes com duas e três instâncias do Aurora. Além do tempo de

replicação, a utilização de CPU e rede também foram medidas. O uso de memória é

constante na máquina virtual. Na máquina com 512MB de memória, a utilização é de

95%. A inserção de dados foi executada através da configuração de novas máquinas

virtuais através da importação de um arquivo xml.

A figura 4.5 ilustra o tempo de replicação em relação a um aumento progressivo de

máquinas virtuais gerenciadas pelo Aurora. Existem duas linhas, uma representando o

experimento com dois Auroras e outra representando o experimento com três Auroras.

Nota-se que o tempo de replicação aumenta conforme aumenta-se a carga de inserção de

máquinas virtuais e também quando existem mais gerenciadores Aurora no cluster, sendo

exatamente este o comportamento esperado. Com a inserção de dados de 4000 máquinas

virtuais, o tempo de replicação com um cluster de duas instâncias do Aurora foi de

aproximadamente 750 ms e com um cluster de três instâncias foi de aproximadamente

1290 ms.

As figuras 4.6a e 4.6b, ilustram a utilização de CPU durante o processo de inserção

de máquinas virtuais e a utilização da interface de rede, respectivamente. No gráfico de

utilização de CPU é posśıvel notar que a partir da inserção de 400 máquinas virtuais, a

utilização de CPU se manteve constante, com mais de 92%, tanto para um cluster de duas

instâncias do Aurora quanto para um cluster de três instâncias. No gráfico de utilização

da rede, conforme o número de inserções de máquinas virtuais aumenta, a utilização de

rede também aumenta, o que é um comportamento normal, pois existem mais dados para
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Figura 4.5: Gráfico de tempo de replicação conforme aumento do banco de dados.

serem replicados entre os membros do cluster de Auroras. A utilização de rede sempre

foi pelo menos o dobro em um cluster com três instâncias do Aurora em relação a um

cluster com duas intâncias. Isto acontece pois a replicação dos dados com três instâncias

sempre será duplicada, uma vez que a instância que recebe os dados deve replicar os

mesmos dados para as outras duas instâncias. Após a inserção de 4000 máquinas virtuais,

a utilização de rede com três instâncias do Aurora foi de 9600 kB/s e com duas instâncias

foi de 4360 kB/s.
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Figura 4.6: Avaliação de utilização de CPU e rede durante a replicação.

Na terceira parte do segundo experimento foi realizada a simulação de dois datacenters

remotos, com um Aurora em cada um dos datacenters. Para simular a comunicação entre

os dois datacenters, foram adicionados atrasos no enlace entre os dois Auroras, através do
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aplicativo tc (Traffic Control). A inserção dos dados para replicação do banco de dados foi

realizada através da simples adição de configuração no Aurora. Os tempos de replicação

foram obtidos através dos logs do MySQL.

A figura 4.7 mostra a relação entre a latência de replicação e o atraso gradual no canal

de comunicação entre dois Auroras. O principal objetivo deste experimento é conseguir

verificar o limite do sistema para o caso de dois datacenters remotos. O limite do sistema

acontece com um atraso de 4000 ms no enlace que conecta os dois datacenters simulados.

Com esse atraso, a interface web do Aurora começa a apresentar lentidão e não consegue

progredir com sua execução. Acontece este travamento, porque com a lentidão, o pro-

cesso de replicação do Galera não consegue escrever a transação no banco de dados (não

consegue obter o lock) e ocorre o timeout. Na figura, também é posśıvel notar que a partir

do atraso de 1000 ms, a latência de replicação começa a aumentar mais rapidamente, isto

acontece, pois o tempo para o Galera adquirir o lock para escrever a transação no banco

de dados é maior.
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Figura 4.7: Gráfico de tempo de replicação com atraso no enlace entre dois datacenters.

Foram também realizados testes, aumentando-se a quantidade de memória da máquina

virtual do Aurora, para 1024MB. A ideia destes testes é verificar se, com um aumento

de memória, o tempo de replicação diminui. Com esse aumento aconteceu uma pequena

melhora nos tempos de replicação do experimento e não ocorreu o travamento do sistema

com 4000 ms, mas com um atraso de 5000 ms.
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A tabela 4.2 mostra o tempo médio de acesso a uma instância Aurora, com o aumento

progressivo de atraso no enlace. Foram executadas 50 capturas do tempo de RTT (Round-

Trip Time) para verificar o tempo de acesso e são mostradas as médias obtidas. A tabela

também mostra o comportamento da latência de replicação quando o atraso no enlace

aumenta progressivamente. O atraso de replicação do banco de dados foi obtido através

dos logs do MySQL.

Atraso (ms) Latência de Acesso (ms) Latência de Replicação (ms)
0 0.485 0.521
10 10.834 10.914
20 20.736 20.875
30 30.713 30.754
40 40.749 40.813
50 50.753 50.824
60 60.886 60.905
70 70.452 70.678
80 80.742 80.905
90 90.797 90.956
100 100.814 101.894
200 200.812 201.252
300 300.930 302.083
400 400.714 401.800
500 500.768 502.681
1000 1000.883 1002.478
2000 2000.740 2832.474
3000 3000.905 4498.797
4000 4000.857 ——–

Tabela 4.2: Experimentos de Tempo de Acesso/ Tempo de Replicação - Com atraso no
Enlace

O terceiro experimento tem o intuito de analisar a disponibilidade do sistema. O

tempo de detecção de falha e o tempo de recuperação após uma falha são medidos neste

experimento. O MTBF (Mean Time Between Failures), ou peŕıodo médio entre falhas,

é usado para calcular a disponibilidade. O tempo de detecção de falha é o tempo confi-

gurado no HAProxy. Na configuração utilizada neste trabalho, a verificação de falha no

Aurora acontece a cada 2000 ms e, se acontecem dois resultados de falha, o serviço é con-

siderado falho. Assim, o tempo de detecção é de 4000ms (4s). A quantidade de resultados

falhos para considerar que um servidor está falho, além dos intervalos de verificação, são

configuráveis. Se o serviço é considerado falho, então qualquer nova tentativa de acesso

ao Aurora, é realizada somente no Aurora que está ativo.

Existe o tempo de detecção do próprio Galera. Se um processo do MySQL em uma

máquina do cluster sofre falha, a detecção ocorre em milésimos de segundos. Analisando-
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se logs obtidos durante a execução dos experimentos, a detecção ocorre em até 15 ms. No

caso em que ocorre uma falha de comunicação com outro Aurora, o Galera considera o

nó como suspeito em 5 segundos, mas somente o retira do cluster, se não obtiver resposta

no tempo de 15 segundos. Vale ressaltar que estes parâmetros são configuráveis.

No terceiro experimento também foi medido o tempo de recuperação de um Aurora

após uma falha. A falha provocada é a parada do serviço MySQL e a recuperação é o

retorno deste serviço. Os experimentos foram realizados com duas e três instâncias de

Auroras. O tempo de inicialização do serviço no cenário com dois Auroras foi de 16

segundos. No cenário com três Auroras, o tempo de inicialização foi de 18 segundos. Os

tempos deste experimento também foram medidos através de um relógio local.

Na tabela 4.3, são mostrados os valores de disponibilidade do sistema, calculados a

partir do MTBF. No cálculo do MTBF é considerado que o peŕıodo de indisponibilidade do

sistema é o intervalo de monitoramento do HAProxy. Nos cálculos, o tempo do intervalo

de monitoramento é representado por im e a quantidade de verificações para considerar

que um servidor está falho vf . Outra medida representada é o tempo de MTBF tmtbf ,

que representa o tempo em que são consideradas as falhas, por exemplo, o tmtbf sendo

30 minutos significa que considera-se o tempo de 30 minutos entre duas falhas consecu-

tivas. A quantidade de vf e tmtbf foram variadas nos cálculos. O cálculo usado para a

disponibilidade é o seguinte:

disponibilidade =
((tmtbf(segundos) − (im ∗ vf)) ∗ 100)

tmtbf

Um exemplo, com tmtbf sendo 30 minutos (1800 segundos), im sendo 2 segundos e vf

sendo 5, o cálculo é o seguinte: ((1800 − (2 ∗ 5)) ∗ 100)/1800 = 99, 44.

Nota-se na tabela, que apesar da disponibilidade ser sempre menor quando o parâmetro

vf é igual a 5, a precisão da detecção é maior, com probabilidade menor de gerar um

falso-positivo. Um exemplo é: se acontecer uma falha em uma instância do Aurora e

ele permanecer indispońıvel por 5 segundos e logo retornar, se o vf conter valor de 5,

a instância não será considerada falha. No entanto, se o vf for igual a 2, a instância
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Tempo MTBF Intervalo de Monitoramento (im) Quantidade de Verificações (vf) Disponibilidade (%)

1 minuto 2 segundos
1 96,66
2 93,33
5 83,33

30 minutos 2 segundos
1 99,88
2 99,77
5 99,44

1 hora 2 segundos
1 99,94
2 99,88
5 99,72

2 horas 2 segundos
1 99,97
2 99,94
5 99,86

4 horas 2 segundos
1 99,98
2 99,97
5 99,93

Tabela 4.3: Tempo de disponibilidade.

será considerada falha, gerando um falso-positivo. Este experimento demonstra que os

parâmetros de detecção de falhas devem ser bem analisados, tanto o intervalo de mo-

nitoramento, quanto quantidade de resultados falhos para considerar que um servidor

está falho. A análise deve ser tomada, considerando o aspecto de disponibilidade, e/ou

precisão na detecção de uma falha.
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CAPÍTULO 5

CONCLUSÃO

Este trabalho propôs a implementação de uma plataforma robusta para gerência de re-

cursos em nuvens IaaS (Infrastructure as a Service). A solução foi implementada no

gerenciador de nuvens Aurora Cloud Manager. A estratégia é baseada na replicação do

Aurora, mais especificamente o próprio gerenciador da nuvem. A principal contribuição

deste trabalho é oferecer, no próprio gerenciador de nuvem, a feature de alta disponibi-

lidade do próprio gerenciador, com a opção de ativação da replicação em sua interface e

monitoramento das outras instâncias replicadas. Não conhecemos outras plataformas de

gerenciamento de nuvem que permitam ao administrador configurar a alta disponibilidade

do próprio gerenciador como uma feature sistema.

O desempenho e a robustez da plataforma foram avaliados experimentalmente. Foram

realizados experimentos para a medição do tempo necessário para que uma nova instância

do Aurora seja incorporada a um cluster de Auroras já existente; medição da latência de

replicação de dados, tanto para as informações do banco de dados quanto para as imagens,

programas e métricas. A latência de replicação foi medida tanto em um datacenter quanto

em dois datacenters remotos; e, por último, a medição do tempo de detecção e recuperação

de falhas, com o intuito de analisar a disponibilidade do sistema. Os resultados mostraram

que o gerenciador se tornou robusto e capaz de ser executado com múltiplas instâncias

replicadas.

Entre os trabalhos futuros, pretende-se implementar o cenário com múltiplos datacen-

ters remotos utilizando federações de nuvens para o compartilhamento de recursos.
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[42] “What is (draas),” Dispońıvel em : <http://whatis.techtarget.com/definition/disaster-

recovery-as-a-service-DRaaS>, acesso em julho de 2015.

[43] Z. Saquib, V. Tyagi, S. Bokare, S. Dongawe, M. Dwivedi, and J. Dwivedi, “A new

approach to disaster recovery as a service over cloud for database system,” in Advan-

ced Computing Technologies (ICACT), 2013 15th International Conference on, Sept

2013, pp. 1–6.

[44] U. F. Minhas, S. Rajagopalan, B. Cully, A. Aboulnaga, K. Salem, and

A. Warfield, “Remusdb: Transparent high availability for database systems,”

The VLDB Journal, vol. 22, no. 1, pp. 29–45, Feb. 2013. [Online]. Available:

http://dx.doi.org/10.1007/s00778-012-0294-6

[45] B. Cully, G. Lefebvre, D. Meyer, M. Feeley, N. Hutchinson, and A. Warfield,

“Remus: High availability via asynchronous virtual machine replication,” in

Proceedings of the 5th USENIX Symposium on Networked Systems Design and

Implementation, ser. NSDI’08. Berkeley, CA, USA: USENIX Association, 2008, pp.

161–174. [Online]. Available: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1387589.1387601

[46] M. Vardhan, N. Jain, S. Mishra, and D. S. Kushwaha, “A demand based fault

tolerant file replication model for clouds,” in Proceedings of the CUBE International

Information Technology Conference, ser. CUBE ’12. New York, NY, USA: ACM,

2012, pp. 561–566. [Online]. Available: http://doi.acm.org/10.1145/2381716.2381823



44

[47] R. Jhawar, V. Piuri, and M. Santambrogio, “Fault tolerance management in cloud

computing: A system-level perspective,” Systems Journal, IEEE, vol. 7, no. 2, pp.

288–297, June 2013.
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