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Resumo. Neste trabalho utilizamos conceitos de computação em nuvem para
prover com rapidez uma infraestrutura virtualizada baseada na plataforma
OpenStack. Configuramos dois ambientes: um cluster bare metal, ou seja, de
máquinas fı́sicas, e outro cluster virtualizado, ambos com o mesmo sistema operacional e pacotes de software. Uma simulação numérica referente a uma corrida de detritos foi utilizada como benchmark para avaliar o desempenho dos
clusters. Mostramos que o ambiente virtualizado tem desempenho muito inferior
ao ambiente baremetal a medida que a comunicação entre processos cresce.

1. Introdução
Nos últimos anos, a indústria de computação em nuvem tem sido impulsionada pela necessidade cada vez maior de prover infraestruturas que apresentem rapidez e simplicidade
em seu gerenciamento, e que sejam capazes de se adaptar aos mais diversos propósitos.
Por exemplo, temos soluções comerciais que atualmente são bem consolidadas, vide AWS
(Amazon Web Service), que só foram possı́veis graças às tecnologias de virtualização que
facilitam tarefas como alocação de recursos de processamento e isolamento entre redes.
Em aplicações com perfil de alto desempenho, pode-se haver a utilização de forma
exaustiva dos recursos disponı́veis, e, dessa forma, as mesmas podem sofrer com as penalidades impostas pela virtualização.
Dentro desta perspectiva, este artigo se propõe a avaliar o desempenho de
aplicações de alto demanda computacional, comparando serviços virtualizados com
máquinas fı́sicas.

2. OpenStack
OpenStack é um sistema operacional em nuvem que controla grandes grupos de
computação, armazenamento e recursos de rede ao longo de um datacenter, tudo gerenciado por painéis os quais servem ao administrador a devida gerência, e ao mesmo
tempo, capacita seus usuários para provisão de recursos através de uma interface
web [OpenStack 2015].

Figura 1. Diagrama de software do OpenStack[OpenStack 2015].

O OpenStack é capaz de fornecer as funcionalidades necessárias para criação de
nuvens públicas ou privadas, sua concepção contempla disponibilidade, facilidade de provimento e escalabidade. Assim, é possı́vel montar uma biblioteca de sistemas operacionais e, em pouco tempo, criar clusters com ambiente de simulação totalmente configurado.
Além disso, é segmentado em módulos e trabalha em conjunto com outras tecnologias, principalmente de virtualização, para disponibilizar infraestrutura como serviço.
Existem dois módulos principais: Nova e Neutron.
De forma sucinta, enquanto o Nova cria máquinas virtuais através de um Hypervisor, neste caso o KVM, o Neutron se encarrega de interligá - las através do Open vSwitch.

3. Modelagem numérica
Apesar dos grandes avanços computacionais em termos de hardware, arquiteturas e tecnologias associadas, um dos grandes desafios tecnológicos atuais continua sendo aquele
relacionado ao desenvolvimento de software de alto desempenho. Muitos problemas
práticos, comumente despertados pelos interesses de diversas indústrias, demandam o
uso de computação de alto desempenho.
Na engenharia, por exemplo, é comum a utilização de modelos numéricos para
a representação de problemas fı́sicos onde soluções analı́ticas ainda não foram descobertas ou são bastante complexas. Estas simulações em geral podem demandar recursos
em larga escala, sejam estes associados a processamento ou memória RAM/ROM. Alguns sistemas computacionais costumam abordar a problemática da simulação em larga
escala através do uso de sistemas distribuı́dos, através de mecanismos de troca de mensagens entre processos como o MPI [Snir et al. 1998], e/ou utilizando recursos computacionais apropriados para ambientes de memória compartilhada, como o OpenMP ( OMP )
[Dagum and Menon 1998].
3.1. Descrição do modelo
Neste trabalho, um problema prático de engenharia foi adotado com o intuito de avaliar
o desempenho do sistema de virtualização provido pelo OpenStack. Trata-se de uma
simulação numérica referente a uma corrida de detritos que ocorreu em Hong Kong e que
fatalmente resultou na perda de vidas humanas e na destruição de edificações, conforme
ilustra a Figura 2.

(a) Foto do acidente.

(b) Modelo numérico.

Figura 2. Simulação de corrida de detritos ocorrida em Hong Kong com o DEM.

Para a simulação do modelo, adota-se o DEM (Discrete Element Method)
[Cundall and Strack 1979]. Trata-se de um procedimento numérico que permite a
simulação de meios granulares/descontı́nuos através da coleção de um conjunto de elementos discretos, comumente representados por partı́culas ou obstáculos triangulares. A
solução da cinemática destes elementos, objeto de investigação do método, é descrita por
princı́pios básicos da fı́sica Newtoniana. Um esquema de evolução temporal, baseada na
solução consecutiva de passos de tempo, é adotado para a integração temporal. Em geral,
muitos passos de tempo de simulação são necessários para descrever a janela de tempo
de interesse. A complexidade da modelagem surge com a necessidade da solução de
domı́nios envolvendo centenas de milhares ou mesmo milhões de elementos. No modelo
adotado neste trabalho, ilustrado na Figura 2, um conjunto de 19.171 triângulos e 363.199
partı́culas esféricas discretizam o domı́nio de investigação.
3.2. Ferramenta numérica empregada
Sistema computacionais que abordam a solução do DEM através de mecanismos de
paralelização de código, em geral, costumam particionar a solução do modelo atribuindo
subconjuntos de partı́culas para cada processo. No software adotado neste trabalho, o
DEMOOP [Júnior et al. 2006], o mecanismo de paralelização adotado faz uso de um
conjunto de recursos de paralelização em ambientes de memória compartilhada e/ou distribuı́da através do MPI e OMP. Dependendo do recurso computacional disponı́vel, o
usuário do sistema pode optar por sua solução usando mecanismos de troca de mensagens, através de threads ou formas combinadas.
O hardware adotado nas simulações realizadas neste trabalho é composto por dois
clusters de computadores com nós ligados em rede. O primeiro cluster teve sua instalação
realizada de forma fı́sica. O recurso alocado é composto por 8 nós de processamento,
interligados por uma rede Gigabit Ethernet, cada um contém dois processadores Intel
Xeon X5570 (4 núcleos de processamento) com 2,93 Ghz de clock e 8.192KB de memória
cache. A memória disponı́vel por nó é de 24GB, sendo compartilhada por 8 núcleos. O
sistema operacional utilizado é o Debian GNU/Linux 7.4 (64 bits, kernel 3.2.54-2) e o
código do software foi compilado com o GCC 4.7.2 e OpenMPI 1.4.5. O segundo cluster,
foi configurado de forma idêntica ao primeiro no entanto a infraestrutura de hardware é
provida pelo sistema Openstack, que por sua vez rodava sobre máquinas similares as
descritas anteriormente. O recurso virtual alocado contava com 11 nós de processamento,
interligados por uma rede VXLAN, cada um com 8 núcleos de processamento, 16 GB de

memória e o mesmo sistema operacional do primeiro clusters.

4. Resultados
Com o intuito de comparar a eficiência das infraestruturas de processamento providas,
realiza-se a seguir um estudo paramétrico de performance paralela para a simulação de
corrida de detritos. As métricas apresentadas referem-se a simulações de medição de performance contendo 1000 passos de solução para distintas alocações de recursos de processamento, medidas em número de processos/cores. Avalia-se adicionalmente o emprego
de técnicas hı́bridas de paralelização, aquelas onde há o emprego conjunto de diferentes
estratégias de processamento.
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A Figura 3 apresenta o comportamento obtido para o speedup das simulações
paralelas, enquanto que a Figura 4 retrata a eficiência das configurações de execução.
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Figura 4. Eficiência paralela

Considerando o problema adotado nas simulações, observa-se que a eficiência da
paralelização degrada para configurações de alocação de recursos que envolvam além de
8 processos/cores. Os modelos hı́bridos, que combinam o uso de troca de mensagens
e processamento em multicore, apresentam melhor eficiência computacional e maiores
speedups. O desempenho de execução apresentado para o cluster virtualizado com o
Openstack foi inferior à obtida pelo cluster de máquinas fı́sicas. A explicação pode estar
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relacionada com fatores associados à comunicação em rede, já que se observa uma perda
de desempenho significativa quando o número de processos alocado supera o número
disponı́vel por nó de processamento.
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Figura 5. Computação versus Comunicação (MPI).

5. Conclusões
Nos nossos experimentos, observamos que a plataforma de virtualização utilizada apresentou dificuldades para entregar o desempenho esperado, principalmente a aplicações
com alta demanda de I/O. Esse fato se deve ao overhead introduzido pela virtualização.
Enquanto a comunicação entre processos não faz uso intenso de comunicação via rede os
desempenhos dos clusters são parecidos, quando o uso da rede é intensificado o desempenho do cluster virtual se torna bem inferior. Em trabalhos futuros, iremos explorar outras
estratégias de virtualização para verificar se esse comportamento se repete.
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