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1 Objetivos

O objetivo deste projeto é avaliar o desempenho de um luster de servidores Web, araterizando

algumas medidas de interesse e propondo modi�ações que melhorem o desempenho do sistema.

Apesar do funionamento de um luster de servidores Web ser bastante omplexo, iremos onsiderar

um modelo simpli�ado deste sistema. Em partiular, estaremos interessados apenas no desempenho

do luster propriamente dito e ignoraremos assim as ondições da rede e dos lientes. Além disso,

iremos onsiderar que os reursos ompartilhados mais esassos são as CPUs e o sistema de disos do

luster. Desta forma, iremos ignorar o impato de outros reursos ompartilhados, omo memória,

rede loal, et.

Para avaliar o desempenho deste sistema voê terá que desenvolver um simulador de eventos

disretos que seja apaz de resolver o modelo desrito abaixo. O objetivo por trás deste projeto é

aprender a projetar e desenvolver um simulador de eventos disretos e a obter medidas de interesse

a partir deste.

2 Modelando um Servidor Web
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Figura 1: Modelo simpli�ado de um servidor Web.

Conforme desrito aima, iremos onsiderar um modelo simpli�ado de um servidor Web, ilus-

trado na �gura 1. Nosso luster é formado por n servidores equivalentes e um únio sistema de

disos. Cada servidor possui memória loal (isto é, ahe), de forma que uma requisição pode ser

atendida sem a neessidade de aessar o sistema de disos. Cada um dos servidores será modelado

através de um únio reurso (por exemplo, representando a CPU), assim omo o sistema de disos

(por exemplo, representando um sistema RAID). Ou seja, nosso luster possui n + 1 reursos que

preisam ser ompartilhados.

O sistema (ou modelo) funiona da seguinte maneira. Requisições por objetos hegam ao luster

em pontos disretos no tempo. Ao hegar, a requisição é imediatamente despahada para um dos

omputadores do luster. Tal despahe é feito seguindo alguma polítia de despahe. Por exemplo,

de maneira aleatória, segundo uma distribuição uniforme. Assumiremos que ada servidor proesse
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suas requisições na ordem de hegada ao luster. Após o proessamento, a requisição pode preisar

aessar o sistema de disos. Isto oorre quando o servidor não é apaz de proessar a requisição,

por exemplo, quando o objeto soliitado não está no ahe do servidor. Dado um servidor i, a
probabilidade de uma requisição preisar aessar o sistema de disos será dada por qi. Caso uma

requisição não preise aessar o sistema de disos, a mesma sai do sistema no instante em que seu

proessamento termina, sendo devolvida ao usuário. O sistema de disos proessa as requisições

na ordem de hegada. Após ser proessada pelo sistema de disos, a requisição é imediatamente

devolvida ao usuário, saindo do sistema.

Iremos assumir que a hegada de requisições ao servidor Web segue um proesso de Poisson

om taxa λ. Além disso, o tempo neessário para o servidor i proessar uma requisição possui

distribuição exponenial om média 1/µi. Por último, assumiremos que o tempo neessário para o

sistema de disos proessar uma requisição possui distribuição Pareto om parâmetro shape igual a

2.5 e média γ (repare que a média irá determinar o outro parâmetro, a esala).

3 Medidas de Interesse

Desejamos alular o tempo médio que uma requisição permanee dentro do sistema. Ou seja, o

tempo médio entre o instante que uma requisição hega ao sistema até o instante em que ela sai

do sistema. Entretanto, para melhor araterizar este tempo, voê deve alular o tempo médio

de espera em ada um dos reursos do sistema. Além disso, para validar o simulador voê deve

também alular o número médio de requisições dentro do sistema e também nas �las de ada um

dos reursos.

4 Avaliando o Desempenho

Cenário 1 - Validando seu simulador

Considere um enário simples onde a polítia de despahe do luster é aleatória om distribuição

uniforme. Assim sendo, a probabilidade de uma requisição ser despahada para o servidor i é dada
por 1/n, onde n é o número de servidores. Assuma ainda que os servidores são idêntios, de forma

que µi = µ e qi = q para todo i = 1, . . . , n.
Finalmente, assuma que n = 10, λ = 100 requisições por segundo, que o tempo médio para um

servidor proessar uma requisição (1/µ) seja de 65 milisegundos, que q = 10% e que o tempo médio

para o sistema de disos proessar uma requisição (γ) seja de 30 milisegundos.

• Determine o período transiente do modelo. Exeute o modelo até que o evento de menor taxa

oorra uma entena de vezes. Faça o grá�o do tempo médio de espera no sistema até um

tempo t em função do tempo t para uma únia rodada do simulador, e veja se o modelo já

está em estado estaionário. Repita este experimento om λ = 150 requisições por segundo,

que é a taxa média de hegada no período de pio do sistema. O que oorreu om o período

transiente?

• Determine a média amostral e o intervalo de on�ança de 95% do tempo médio de espera no

sistema e do número médio de requisições dentro do sistema para λ = 100 e λ = 150. Utilize

a ténia de repliações independentes para exeução do simulador. Utilize omo ritério

de parada o tamanho do intervalo de on�ança. Além disso, voê deve desartar o período

transiente da simulação (obtido no item aima).
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• Valide seu simulador utilizando o resultado de Little. Mostre que seu simulador aparentemente

está orreto. Valide também individualmente ada um dos 4 reursos do sistema. Repare que

voê vai preisar medir o tempo médio de espera de uma requisição e o número médio de

requisições em ada um dos reursos do sistema.

Cenário 2 - Gargalos do sistema

Para este enário, apresente sempre a média amostral e o intervalo de on�ança de 95% e desarte

o período transiente. Utilize omo período transiente o valor obtido no enário aima.

Imagine que voê foi ontratado para melhorar o desempenho do sistema aima. O que voê

faria? Para simpli�ar seu trabalho, imagine que suas opções são aumentar a apaidade de proes-

samento dos servidores do luster (por exemplo, omprando uma CPU mais rápida), ou aumentar

a apaidade de proessamento do sistema de disos (por exemplo, omprando mais disos), ou

diminuir a frequênia relativa de aessos ao sistema de disos (por exemplo, aumentando o tamanho

do ahe). Utilize seu simulador para embasar sua resposta onsiderando as perguntas abaixo. Con-

sidere tanto o período de atividade normal (onde λ = 100) omo o período de pio (onde λ = 150),

mantendo todos os outros parâmetros �xos.

• Aumentar a apaidade de proessamento dos servidores do luster é equivalente a diminuir o

tempo médio de serviço de uma requisição. Calule o tempo médio de espera no sistema em

função do tempo médio de serviço de uma requisição (parâmetro 1/µ aima). Considere os

valores de 1/µ = 65, 55, 45, 35, 25, em milisegundos. Trae um grá�o om tais valores para

ada uma das argas ( λ = 100 e λ = 150).

• Calule o tempo médio de espera no sistema em função da apaidade de proessamento

do sistema de disos (parâmetro γ aima). Considere os valores γ = 30, 25, 20, 15, 10, em

milisegundos. Trae um grá�o om tais valores para ada uma das argas ( λ = 100 e

λ = 150).

• Calule o tempo médio de espera no sistema em função da probabilidade de um pedido ter

a neessidade de aessar o sistema de disos (parâmetro q aima). Considere os valores q =

10%, 8%, 6%, 4%, 2%. Trae um grá�o om tais valores para ada uma das argas ( λ = 100

e λ = 150).

• Considerando os resultados aima, qual seria sua reomendação? Qual seria o ganho? Em

quanto voê onseguiu reduzir o tempo médio de espera no sistema?

5 Logístia

Antes de omeçar a implementação, voê deverá realizar um projeto do seu simulador. Identi�que

as variáveis de estado neessárias para simular o modelo, assim omo todos os eventos que terão de

ser proessados. Faça um esboço do simulador utilizando pseudo-ódigo. Lembre-se que o número

de servidores no luster é um parâmetro do seu simulador.

Voê poderá implementar seu simulador usando sua linguagem de programação preferida. Para

gerar números (pseudo-)aleatórios om distribuição uniforme, voê pode utilizar o gerador forneido

pela linguagem. Utilize o método da transformada inversa para gerar números aleatórios om outras

distribuições.
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Voê deve fazer um relatório ontendo o esboço do seu simulador, juntamente om o pseudo-

ódigo e uma desrição suinta de seu funionamento. Além disso, o relatório deve onter os re-

sultados de ada um dos dois enários apresentados aima, inluindo grá�os, tabelas e disussões

sobre os resultados. Inlua o ódigo fonte do seu simulador omo um apêndie do relatório.

Este projeto deve ser feito em grupos de até 3 pessoas. A avaliação do projeto será feita om

base na qualidade do relatório.
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