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Projeto da Disciplina

1 Objetivos

O objetivo deste projeto é avaliar o desempenho de um cluster de servidores juntamente com a
poĺıtica de despacho de tarefas. Para avaliar o desempenho você terá que projetar e implementar
um modelo do sistema na ferramenta Tangram-II. A partir do modelo, voce irá obter medidas de
interesse utilizando tanto métodos anaĺıticos quanto de simulação.

2 Cluster de Servidores
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Figura 1: Modelo simplificado de um cluster.

Iremos considerar um sistema de cluster de servidores bastante simplificado, formado por um
dispatcher e por n servidores idênticos, conforme ilustrado na figura 1. Tarefas chegam ao cluster em
pontos discreto no tempo. Ao chegar, uma tarefa deve ser processada pelo dispatcher, que determina
para qual servidor a tarefa será despachada. Esta decisão depende da poĺıtica de despacho do
sistema que será apresentada em breve. Como o tempo para despachar uma tarefa não é despreźıvel,
uma fila de tarefas pode se formar no dispatcher. O dispatcher processa as tarefas em sua ordem
de chegada.

Ao ser despachada, a tarefa chega imediatamente ao servidor. Os servidores são todos idênticos
de forma que qualquer tarefa pode ser despachada para qualquer servidor. Novamente, filas podem
ser formar no servidor, uma vez que o tempo de processamento de uma tarefa não é despreźıvel.
Os servidores processam as tarefas em sua ordem de chegada.

Iremos assumir que a chegada de tarefas ao cluster segue um processo de Poisson com taxa λ.
Além disso, o tempo médio para o dispatcher processar uma tarefa é E[D], ou seja, tempo médio
necessário para o dispatcher determinar qual servidor irá receber a tarefa. O tempo médio para um
servidor do cluster processar uma tarefa é E[S]. As distribuições serão apresentadas em seguida.

2.1 Critérios de despacho de Tarefas

Iremos considerar três poĺıticas de despacho de tarefas, a seguir:

• Aleatório: Nesta poĺıtica, cada tarefa é despachada de maneira aleatória com igual proba-
bilidade para um dos servidores. Os despachos são independentes.
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• Round-robin: Nesta poĺıtica, as tarefas são despachadas em sequência para os servidores de
forma circular. Ou seja, a primeira tarefa é despachada para o primeiro servidor, a segunda
tarefa é despachada para o segundo servidor, etc. Ao final de n tarefas despachadas, a próxima
tarefa volta a ser despachada para o primeiro servidor.

• Menor fila: Nesta poĺıtica, a tarefa é despachada para ao servidor que possuir a menor fila.
O dispatcher neste caso inspeciona o tamanho das filas de todos os servidores no instante de
fazer o despacho (depois do mesmo ser processado). Se mais de um servidor possuir a menor
fila, então a escolha é feita aleatoriamente ou deterministicamente, por exemplo, utilizando o
servidor com menor ı́ndice.

3 Medidas de Interesse

Desejamos calcular o tempo médio que uma tarefa permanece dentro do sistema. Ou seja, o tempo
médio entre o instante que uma tarefa chega ao sistema e o instante em que ela sai do sistema.
Entretanto, para melhor caracterizar este tempo, você deve calcular o tempo médio de espera no
dispatcher e nos servidores (ver detalhes abaixo). Você vai precisar usar a Lei de Little para obter
medidas de tempo médio.

4 Avaliando o Desempenho

Cenário 1 - Comparando poĺıticas de despacho

Assuma que n = 5 (cinco servidores), que λ = 100 tarefas por minuto, que E[S] = 0.04 minu-
tos. Assuma que tanto D quanto S possuam distribuição exponencial. Avalie o desempenho das
três poĺıticas de despacho, ou seja, calcule o tempo médio de espera de uma tarefa no sistema
para cada uma das poĺıticas em função de E[D]. Utilize ao menos os seguintes valores para E[D]:
0.01, 0.009, 0.008, 0.007, 0.006, 0.005, 0.004, 0.002, 0.001. Trace um gráfico com seus resultados, com-
parando as três poĺıticas. O que você pode concluir?

Cenário 2 - Validando o modelo

Quando a poĺıtica de despacho é aleatória podemos aplicar resultados anaĺıticos de rede de filas
para calcular o tempo médio de espera. Obtenha o tempo médio no sistema desta forma e compare
com os resultados obtidos com seu modelo para esta poĺıtica. Considere os diferentes valores para
E[D] acima. Se necessário, utilize outros valores para E[S] e E[D] com o objetivo de validar seu
modelo. Seu modelo está correto? O que você pode concluir?

Cenário 3 - Identificando o gargalo

Considere o cenário 1 descrito acima. Identifique onde está o gargalo do sistema, ou seja, em que
recurso uma tarefa passa a maior parte do seu tempo. Para responder esta pergunta, decomponha
o tempo médio de espera no sistema, no tempo médio de espera em cada um dos recursos. Ou seja,
determine o tempo médio de espera no dispatcher e compare-o com o tempo médio de espera no
sistema. Faça isto para cada um dos valores de E[S] acima e trace um gráfico com seus resultados.
O que você pode concluir?
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Cenário 4 - Simulação: caso determińıstico

Assuma que tanto D (tempo para despachar uma tarefa) quanto S (tempo para processar uma
tarefa no servidor) sejam determińısticos. Neste caso, a única aleatoriedade está no processo de
chegada. Repita a avaliação do cenário 1 utilizando simulação e considerando os diferentes valores
para E[D]. Você deve reportar medidas para um intervalo de confiança de 95%. Trace um gráfico
com seus resultados. O que você pode concluir? Como estes resultados comparam com os resultados
obtidos no cenário 1?

Cenário 5 - Simulação: caso aleatório

Assuma agora que D possui distribuição exponencial e que S possui distribuição de Pareto com
parâmetro shape igual a 2.01. Obtenha o parâmetro scale da distribuição de Pareto de forma que
E[S] = 0.04. Repita a avaliação do cenário 1 utilizando simulação e considerando os diferentes
valores para E[D]. Você deve reportar medidas para um intervalo de confiança de 95%. Trace um
gráfico com seus resultados. O que você pode concluir? Como estes resultados comparam com os
resultados obtidos no cenário 1 e no cenário 4?

5 Loǵıstica

Você deve preparar um relatório contendo uma descrição do seu modelo descrevendo os objetos,
variáveis de estados e eventos utilizados. Descreva ainda particularidades do seu modelo e também
como as medidas de interesse foram calculadas. Além disso, o relatório deve conter os resultados
de cada um dos cenários apresentados acima, incluindo gráficos, tabelas e discussões sobre os
resultados. O relatório deve ter no máximo 5 páginas. Além da entrega do relatório, o projeto deve
ser apresentado em aula, onde você irá descrever seu modelo e os resultados obtidos em cada um
dos cenários.
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