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Motivação e Objetivos 
   “In general, system designers pay little attention to 

whether a workload generator is closed or open.” 

•  Objetivos 
–  Mostrar que existe grande diferença no comportamento 

de sistemas reais com modelos abertos ou fechados 
•  Experimentação real e simulação 

–  Introduzir modelo partly-open 
–  Prover guidelines para projetistas de sistemas para 

determinar qual modelo é mais apropriado para cada 
tipo de carga 



Motivação e Objetivos 



Open, Closed, Partly-Open 

The differentiating feature of an open system is that a request 
completion does not trigger a new request: a new request is only 

triggered by a new user arrival.  

The number of users queued or running at the  system at any time may 
range from zero to infinity. 

ρ= X×E[S] ρ= λ×E[S] ρ= λ×E[R]×E[S] 
E[R] = 1/(1-p) 



Estudo de Casos 

•  Servidor Web de conteúdo estático, LAN 
•  Servidor de banco de dados de site e-commerce 
•  Servidor de aplicação em sistema de leilão 

eletrônico 
•  Servidor Web de conteúdo estático, WAN 

 Modelo Aberto X Fechado X Parcialmente Aberto 



Servidor Web, LAN 

•  Gerador de cargas: adaptações do s-client 
•  Input: trace de 1 dia da Copa de 1998 
•  Escalonamento: PS e SRPT 



Servidor de Banco de Dados 
de Site de E-commerce 

•  Gerador de cargas: adaptações do benchmark 
TPC-W que modela uma loja online (e.g., Amazon) 

•  Escalonamento: PESJF, PELJF 

Impacto do escalonamento no sistema aberto (parcialmente aberto) 
menor pois variabilidade das demandas e menor. 



Servidor de Leilão Eletrônico 

•  Simulação baseada em traces, criado de dados de 
um dos 10 maiores sites de leilão eletrônico dos 
US. 

•  Escalonamento: PS, PSJF, FCFS 



Servidor Web, WAN 

•  Gerador de cargas: 
adaptações do 

    s-client + emulador 
de WAN (perdas de 
pacotes e atrasos) 

Atrasos na rede afetam tempo de 
resposta de modelo aberto e fechado 

da mesma maneira, reduzindo a 
diferença relativa entre eles 



Princípios / Guidelines 
FCFS 

1. Para uma dada carga, o tempo de resposta médio é 
significativamente menor em sistemas fechados que em 
sistemas abertos 
•  MPL fixo (N) limita tamanho máximo da fila em sistemas 

fechados. Em sistemas abertos, não há limite. 



Princípios / Guidelines 
FCFS 

2.  Sistemas fechados se aproximam de sistemas abertos à 
medida que MPL cresce, mas convergência é lenta 

3.  O efeito da variabilidade é muito menor em sistemas 
fechados. 



Princípios / Guidelines 
Impacto do Escalonamento 

4.  Sistemas abertos podem se beneficiar muito de políticas 
de escalonamento, mas o impacto em sistemas fechados é 
bem menor 
-  Escalonamento pode impedir que processos pequenos 

fiquem presos na fila atrás de processos grandes. 



Princípios / Guidelines 
Impacto do Escalonamento 

5. Escalonamento só favorece sistemas fechados em cenários 
específicos (think time moderado e alto MPL) 

6. Escalonamento pode limitar o efeito da variabilidade em 
sistemas abertos e fechados 



Princípios / Guidelines 
Sistemas Parcialmente Abertos 

7.  Um sistema parcialmente aberto se comporta como um 
sistema aberto quando o número de requisições por sessão 
é pequeno (≤ 5) e como um sistema fechado  quando o 
numero de requisições por sessão é grande (>10) 



Princípios / Guidelines 
Sistemas Parcialmente Abertos 

8. Em um sistema parcialmente aberto, think time tem pouco 
impacto no tempo de resposta médio 

Mudar o think time não afeta a quantidade total de trabalho a ser 
 processado. Apenas a taxa de chegada de sessões e 

 o numero de requisições por sessão geram impacto na carga total. 



Aberto, Fechado ou  
Parcialmente Aberto? 



Aberto, Fechado ou  
Parcialmente Aberto? 

Identificação de Limiar para delimitar sessões 



Aberto, Fechado ou  
Parcialmente Aberto? 

Aberto 

Fechado 


