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Resumo 

Palavras-chave: Cloud computing; cloud federation; cloud infrastructure; cloud 

interoperability; data center; academic cloud federation. 

A evolução da tecnologia e paradigmas associados no sentido de uma maior integração de 

recursos e interação transparente com os mesmos, têm um grande expoente no Cloud 

Computing. As organizações, nomeadamente de Ensino Superior, dispõem de um leque 

alargado de recursos, no entanto por vezes insuficientes para as necessidades da instituição, 

noutros casos ou momentos com uma taxa de utilização modesta. Uma forma de potenciar e 

melhorar a utilização dos referidos recursos é a constituição de uma Cloud Académica 

Federada. A constituição desta não um exercício linear e simples devido a vários fatores como 

economia, responsabilidade, autonomia, contabilização, entre outros. Neste trabalho propomos 

um modelo de federação que tem em conta estes aspetos, mas também outros como fiabilidade, 

extensão e princípios de construção através de um conjunto de premissas. Para testar a 

exequibilidade do modelo proposto foi desenvolvido um protótipo, que também providenciou 

alguma realimentação para a definição do modelo. Elementos como a integração de clouds 

públicas ou privadas, fora da esfera do Ensino Superior, quer ao nível das Cloud Zonas, quer 

ao nível da federação foram abordadas, bem como da possibilidade das Cloud Zonas ou 

federação providenciar serviços para outras entidades, do domínio público ou privado, foram 

consideradas.  
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Abstract 

Keywords: Cloud computing; cloud federation; cloud infrastructure; cloud interoperability; 

data center; academic cloud federation. 

The evolution of technologies and associated paradigms towards a greater integration of 

resources and transparent interaction with them, have a great exponent in Cloud Computing. 

Organizations, including Higher Education, have a wide range of resources, but sometimes 

insufficient for the needs of the institution, in other cases or periods with a modest slice of 

utilization. One way to boost and improve the usage of these resources is the development of a 

Federated Academic Cloud. The implementation of this cloud is not a linear and a simple 

exercise, due to several factors such as economy, responsibility, autonomy and accounting, 

among others. In this work, we propose a federation model that takes into account those aspects, 

but also others such as reliability, scalability and construction principles through a set of 

premises. A prototype was developed to test the feasibility of the proposed model, providing 

some feedback to the model architecture. Elements such as integration of public or private 

clouds, outside the scope of Higher Education, both at the level of the Cloud Zones and at the 

level of the federation were addressed, as well the possibility to provide services to other entities 

in the public or private domain, from a Cloud Zone or from the whole federation. 
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1. Introdução 

 

Neste capítulo é apresentado o contexto e motivação que serviu de impulsionador para o 

desenvolvimento do trabalho de investigação descrito. É descrita a questão subjacente a ser 

resolvida bem como os elementos de pesquisa relevantes que surgiram, a hipótese para a sua 

resolução e o método de investigação adotado. Finalmente, é apresentado a forma como este 

documento se encontra organizado. 

 

1.1. Contexto 

O paradigma de Cloud Computing tem apresentado uma mudança na abordagem de como os 

recursos e serviços são utilizados, quer dentro das instituições e empresas, quer numa vertente 

mais global, incluindo o surgimento de novos serviços. Caraterísticas como fiabilidade, 

robustez, segurança e mobilidade, para além das vertentes económica e financeira, têm levando 

a uma adoção deste paradigma nos tempos mais recentes. As Instituições de Ensino Superior 

não estão desfasados desta abordagem, bem pelo contrário são um campo onde a inovação, os 
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serviços internos e de extensão à comunidade, a investigação científica são elementos chaves, 

não descartando, principalmente nos últimos anos, as vertentes orçamentais e indiretamente de 

colaboração/partilha de meios entre instituições. 

As organizações, nomeadamente de Ensino Superior, dispõem hoje em dia de um leque 

alargado de recursos, no entanto por vezes não são suficientes para as suas necessidades gerais 

nomeadamente em momentos pontuais, mas tendo normalmente uma taxa de utilização global 

reduzida o que leva a uma utilização não eficiente dos recursos. Como forma de potenciar e 

melhorar a utilização dos recursos propomos a constituição de uma Cloud Federativa 

Académica. 

Tendo em conta que cada vez mais instituições pensam em constituir clouds institucionais ou 

já têm em funcionamento uma cloud interna, pelo menos ao nível de teste de viabilidade, este 

trabalho pretende dar um impulso no nível seguinte, que é de interligar as clouds das Instituições 

de Ensino superior, bem como ajudar na delineação de um conjunto de guias importantes na 

implementação de uma cloud institucional, com capacidade de se interligar a um grupo mais 

alargado ou providenciar serviços a terceiros, quer na esfera pública quer na esfera privada, ou 

ainda na participação de parceiros ou players externos às instituições. Num trabalho desta 

natureza deve-se ter em consideração outros aspetos ligados ao funcionamento intrínsecos das 

referidas instituições, pois estas são polos de desenvolvimento científico, cultural e social. 

Assim a definição heterogénea dos equipamentos, o enquadramento financeiro, a autonomia 

administrativa de cada instituição, são alguns dos aspetos que devem ser tidos em conta. Outros 

aspetos relevantes que devem também ser considerados são a segurança, robustez e nível de 

participação e cometimento na Cloud Federativa Académica, bem com a implementação de um 

protótipo capaz de aferir as opções tomadas no modelo, refinando-o seguindo uma abordagem 

segundo o método Design Science. A construção do modelo assentou num trabalho interativo 

entre a construção das abordagens e premissas do modelo proposto, com os contributos 

extraídos da implementação do protótipo de validação do modelo. Desta forma é possível 

apresentar um modelo não só assente em conceções teóricas, mas também em imposições 

técnicas de conceção e implementação. 
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1.2. Objetivos 

No presente contexto do paradigma de Cloud Computing, que alterou a forma como recursos e 

serviços são utilizados, pretendeu-se estudar, propor e implementar um modelo de Cloud 

Federativa Académica, que permita que as instituições de Ensino Superior Portuguesas possam 

de forma segura, escalável e fiável, partilhar os seus recursos tecnológicos, incluindo a 

definição de um guia de boas práticas para a implementação de uma cloud institucional. O 

trabalho também contempla a possibilidade de utilização de recursos acrescidos, capazes de 

atrair um vasto leque de investigadores das instituições, mas também um conjunto de parceiros 

externos. Tais aspetos potenciam uma alavancagem de propostas de trabalho de grupos dentro 

de cada instituição e entre elementos de diferentes instituições, na candidatura a projetos 

nacionais e internacionais de relevo, abrindo novas e diversificadas fontes de rendimentos para 

as instituições, possibilitando uma confluência de múltiplas áreas de investigação, que podem 

tirar partido desta convergência e partilha de recursos. 

Como forma de definir a linha de progresso a utilizar no âmbito do trabalho foi organizado um 

procedimento assente num conjunto de objetivos mais específicos que com a sua obtenção ou 

realização nos permita alcançar o objetivo principal. Desta forma apresentamos uma lista dos 

objetivos parciais a serem atingidos: 

1. Estudar o estado de implementação de clouds privadas nas instituições de Ensino 

Superior Portuguesas; 

2. Estudar o estado da arte ao nível do paradigma de Cloud Computing; 

3. Estudar o estado da arte ao nível dos modelos de Cloud Federation, quais as diferentes 

abordagens e diferentes casos de aplicação a nível nacional e internacional; 

4. Analisar e testar as diferentes plataformas opensource existentes que permitam o 

desenvolvimento do modelo preconizado; 
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5. Definição de um conjunto de premissas indispensáveis para o desenvolvimento do 

modelo proposto ou que sirvam de linhas de orientação para futuras variações; 

6. Implementação de um protótipo do modelo proposto que permita aferir as 

potencialidades e desafios inerentes à viabilização e implementação de um projeto desta 

índole; 

7. Planear, executar e avaliar um conjunto de experiências para validar o modelo proposto; 

8. Reverter algumas das observações sobre os resultados do protótipo no modelo proposto, 

de modo a refinar e melhorar o referido modelo; 

9. Analisar os resultados obtidos, definindo paralelamente um novo conjunto de linhas de 

investigação, que permitam continuar o processo de evolução do modelo proposto em 

aspetos que não foram totalmente explorados nesta investigação, tendo em consideração 

as evoluções tecnológicas. 

 

1.3. Contributos 

O maior contributo deste trabalho é o modelo e respetivo protótipo que representa uma 

abordagem para a solução de como, de que forma e com que grau interligar as clouds privadas 

das Instituições de Ensino Superior, com a capacidade de se interligar a um universo mais 

alargado ou providenciar serviços a terceiros, quer dentro esfera pública quer na esfera privada. 

Com o intuito de poder encontrar uma solução abrangente para a interligação de diversas clouds 

das Instituições de Ensino Superior, nas vertentes tecnológica, institucional, e administrativa, 

foi necessário encontrar resposta a um conjunto de questões deste problema. Desta forma 

enumera-se as questões que deverão ser respondidas no desenrolar deste trabalho: 

1. Qual o grau de utilização de clouds privadas no seio das Instituições de Ensino Superior? 

2. Qual a(s) plataformas mais utilizadas pelas Instituições de Ensino Superior (comerciais 

ou opensource)? 

3. Quais as plataformas opensource existentes que possam ser equacionadas para o 

desenvolvimento do protótipo (com enfase comparativa nas suas caraterísticas)? 
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4. Pode uma plataforma opensource ser a melhor solução para a implementação de um 

projeto desta índole? 

5. Qual o impacto que um modelo desta índole terá nos datacenters das instituições? 

6. Existe autonomia para as Instituições de Ensino Superior poderem definir as suas 

próprias normas de cometimento para com o modelo apresentado? 

Com ponto de partida de abordagem ao problema, foi elaborado um questionário sobre a 

utilização ou qual pretensão de utilização de Cloud Computing dentro das Instituições de Ensino 

Superior Portuguesas, de forma a aferir o grau de desenvolvimento e aplicabilidade deste 

trabalho. Com base nas respostas do questionário foi avaliado o grau de implementação de 

Cloud Computing, bem como a sensibilidade para o desenvolvimento e utilização do paradigma 

dentro do meio académico. 

O modelo proposto e o protótipo desenvolvido validaram as premissas de flexibilidade e 

escalabilidade definidas, tendo em conta os resultados obtidos. O grau de cometimento de cada 

instituição foi garantido, passando por uma vertente de simples utilização de recursos 

providenciados até a prestação de serviços a terceiros, incluindo parceiros externos. Foram 

definidas e verificadas um conjunto de premissas, que podem servir de base a uma boa prática 

de implementação de clouds institucionais, podendo ajudar os serviços de uma instituição a 

implementar uma cloud académica com possibilidade de interligação flexível com outras 

instituições. O modelo proposto pode levar a uma mudança de comportamentos e mentalidades 

organizacionais inerentes às instituições públicas, a nível da utilização dos seus recursos, 

incluindo as de Ensino Superior. Evitar o uso e acesso a componentes, módulos ou plataformas 

que potenciem um “lock-in” proprietário ou tecnológico, é uma vertente indispensável para a 

colaboração entre as instituições de Ensino Superior, bem como com parceiros externos, 

garantindo simultaneamente a independência institucional, pelo que as instituições podem 

delinear de forma livre as suas estratégias, mantendo o seu poder decisório e autonomia sem 

constrangimentos, associados à integração na Cloud Federativa Académica.  
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Ao nível da produção científica foram publicados dois papers com base neste trabalho, 

nomeadamente “Hybrid clouds infrastructures in Higher Education Institutions – A proof of 

concept” apresentado na EUNIS em junho 2016 e “Proposal for a Federation of Hybrid Clouds 

Infrastructure in Higher Education Institutions” apresentado na conferência WorldCist, em 

abril de 2017.    

 

1.4. Método de investigação 

O método de investigação aplicado neste trabalho foi o Design Science. O Design Science visa 

alargar os limites do ser humano e capacidades organizacionais através da criação de novos 

artefactos inovadores (Hevner, March, Park, & Ram, 2004). O método é composto por duas 

atividades de base, construir e avaliar, paralelamente à justificação da descoberta por parte das 

ciências naturais. A atividade de construção resulta na produção de um artefacto com uma 

determinada finalidade e a atividade de avaliar consiste em decidir a validade do artefacto 

produzido para o fim pretendido. 

As investigações em tecnologia da informação devem abordar as tarefas intrínsecas do Design 

Science enfrentadas pelos profissionais. Os problemas reais devem ser devidamente 

concetualizados e representados devendo ser construídas/utilizadas as técnicas adequadas para 

a sua resolução, e as soluções devem ser implementadas e avaliadas com base em critérios 

apropriados. Se é pretendido um progresso significativo, a investigação tem que desenvolver 

uma explicação de como e porquê os sistemas funcionam ou não funcionam (March & Smith, 

1995). 
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1.5. Estrutura 

Este trabalho de investigação encontra-se organizado em seis capítulos, bibliografia, apêndices 

e um glossário. 

No capítulo 2, procede-se à fundamentação teórica do tema através de uma revisão 

bibliográfica. Neste enquadramento, são abordados alguns conceitos gerais de Cloud 

Computing, com ênfase ao nível da segurança em ambiente de Cloud Computing. São 

igualmente abordados aspetos relevantes ao nível de plataformas opensource atualmente 

existentes. Também foram estudados, aspetos importantes ao nível da federação de clouds, e o 

ponto de situação ao nível nacional e internacional, no que se refere ao paradigma Cloud 

Computing. 

No capítulo 3 é proposto e especificado um modelo de federação de clouds, assente em duas 

abordagens distintas, podendo as mesmas coexistir dentro da mesma implementação. Este 

conceito é exposto e detalhado, sendo apresentadas as premissas fundamentais do modelo 

proposto. 

O capítulo 4 refere-se ao trabalho experimental, nomeadamente o protótipo desenvolvido, o 

qual ao ser implementado, teve como propósito corroborar o modelo proposto no capítulo 

anterior. Também é descrita a metodologia adotada, apresentadas as experiências e 

desenvolvimentos realizados. 

No capítulo 5 são apresentados e discutidos os resultados obtidos com a implementação de um 

protótipo de teste do modelo proposto. 
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O capítulo 6 apresenta as conclusões sobre o trabalho desenvolvido e modelo proposto, 

incluindo propostas para desenvolvimento, incluído possíveis propostas de adaptações e 

melhorias nas características do modelo proposto. 
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2. Enquadramento  

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa aprofundada sobre a bibliografia 

enquadrada na temática relacionada com o tema Cloud Computing, e as subáreas consideradas 

pertinentes, tendo em linha de conta o estudo e o modelo proposto, no âmbito deste trabalho. 

Os temas abordados nos vários subcapítulos são Cloud Computing, a sua definição, 

características essenciais, vantagens e desvantagens e os vários modelos de implementação. 

Neste tipo de paradigma a segurança é um elemento pertinente. Desta forma existe um 

subcapítulo dedicado à segurança da utilização de Clouds, em todas as suas vertentes. Outro 

dos subcapítulos aborda o tema da Cloud Federation, a sua definição, vantagens e 

desvantagens, abordagens e investigação existente. Tendo em atenção a temática tornou-se 

premente a elaboração de um subcapítulo com o ponto da situação atualmente existente ao nível 

do que o modelo proposto preconiza, com a apresentação de estudos de casos de vários centros 

de investigação e Instituições de Ensino Superior europeias. Por último, procedeu –se a uma 

análise às várias plataformas opensource existentes para implementação de Clouds privadas, 

públicas ou híbridas. 
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2.1. Cloud Computing 

O Cloud Computing surgiu da convergência entre a capacidade de processamento, rapidez de 

transmissão de dados, uso da Internet e comunicações móveis (Castells, 2003). De forma mais 

simples, significa que existem determinados recursos agrupados em grandes datacenters, 

passíveis de serem partilhados e acedidos via Internet (Babcock 2010; Durkee 2010).  

A origem do Cloud Computing situa-se na evolução e confluência de duas vertentes distintas: 

a primeira vertente, na emergência das inovações tecnológicas, como seja a virtualização, redes 

de alto desempenho e automação dos datacenters; a segunda vertente, enfatizada nas 

perspetivas dos serviços, deslocando a atenção da gestão tecnológica, no sentido de considerar 

a valorização da utilização de um serviço por parte do cliente (Venters and Whitley, 2012). 

Venters e Whitley (Venters 2012) identificam um conjunto de características importantes por 

parte dos utilizadores de Cloud Computing, de forma a abranger as perspetivas tecnológicas e 

de serviço. As características técnicas identificadas, referidas pelos autores, são a equivalência, 

variedade, abstração e escalabilidade (Equivalence, Variety, Abstraction e Scalability), 

enquanto as características de serviço são a eficiência, criatividade e simplicidade (Efficiency, 

Creativity e Simplicity). 

O National Institute of Standards and Technology (NIST), uma agência do departamento de 

Estado e Comércio dos Estados Unidos da América, fundada em 1901, cuja missão é promover 

a inovação e competitividade industrial, define Cloud Computing como, (NIST 2010):  

“Cloud Computing is a model for enabling convenient, on-demand 

network access to a shared pool of configurable computing resources 

(e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be 
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rapidly provisioned and released with minimal management effort or 

service provider interaction.” 

Segundo Gartner (Gartner 2009), empresa mundial líder na pesquisa e aconselhamento em 

Tecnologias de Informação: 

“Cloud Computing is a style of computing in which scalable and elastic 

IT enabled capabilities are delivered as a service to external customers 

using Internet technologies.”  

O modelo de Cloud Computing promove disponibilidade e escalabilidade de sistemas, 

utilizando a Internet como meio de comunicação. Teremos acesso a um conjunto de recursos 

de computação (por exemplo: rede; servidores; armazenamento; aplicações e serviços), que 

poderão ser rapidamente fornecidos ou libertados, com o mínimo esforço de gestão ou interação 

com o fornecedor do serviço. 

Este modelo é composto por cinco características essenciais: On-demand self-service; Broad 

network access; Resource pooling; Rapid elasticity; Measured service, três modelos de 

serviços fundamentais: Software as a Service (SaaS); Platform as a Service (PaaS); 

Infrastructure as a Service (IaaS) e quatro modelos de implementação: Private Cloud; 

Community Cloud; Public Cloud; Hybrid Cloud (NIST 2010). 

Em suma, Cloud Computing representa um conjunto de inovações técnicas associadas a 

serviços capazes de despertar interesse em determinadas áreas de negócios, bem como a 

redução de custos (Gai and Li 2012, Venters and Whitley 2012). 
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2.1.1. Características essenciais 

A figura 1 apresenta a relação entre as cinco caraterísticas do modelo, que são estudadas nos 

próximos parágrafos. 

 

Figura 1 - Características de Cloud Computing (NIST, 2010) 

On-Demand Self Service 

O cliente pode requisitar capacidade de computação, como por exemplo espaço de 

armazenamento ou maior capacidade de processamento, de forma automática, sem necessidade 

de contactar pessoalmente com o fornecedor do serviço, considerando apenas os termos de 

serviço previamente acordados ou contratados. 
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Broad Network Access 

Os serviços são disponibilizados por rede, utilizando normas tecnológicas de acesso, o que 

permite a utilização heterogénea do ponto de vista do cliente, estando os mesmos disponíveis 

por via móvel, portátil, tablet e computador. 

Resource Pooling 

Existem diferentes tipos de recursos, físicos ou virtuais, disponíveis para distribuição de forma 

automática, mediante as necessidades de cada cliente. O cliente não controla a localização real 

dos recursos que utiliza, podendo ter apenas acesso a uma informação mais abstrata, como seja 

o país onde se encontra, ou o datacenter. Exemplos de recursos disponíveis são: 

armazenamento; processamento; memória; largura de banda de rede. 

Rapid Elasticity 

É a capacidade de aumentar ou reduzir os recursos utilizados de forma automática, no instante 

em que são necessários. Do ponto de vista do cliente, a Cloud parece ser aparentemente infinita, 

no entanto, os recursos encontram-se limitados ao contratualizado com o fornecedor do serviço. 

Measured Service 

Todos os serviços da Cloud controlam automaticamente e otimizam a distribuição dos recursos, 

utilizando o nível de abstração apropriado a cada serviço. Assim, a utilização dos recursos ou 
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serviços pode ser monitorizada, controlada e reportada de forma transparente, tanto para o 

cliente como para o fornecedor do serviço. 

 

2.1.2. Modelos de serviços 

Ao nível da implementação de modelos de serviços, com recursos à tecnologia de Cloud 

Computing, a figura 2 permite-nos analisar os vários modelos e as suas interdependências. 

 

 

Figura 2 - Modelos de Serviços de Cloud Computing e suas interdependências (NIST, 2010) 
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Software as a Service (SaaS) 

É possível ao cliente utilizar aplicações disponibilizadas na Cloud. As aplicações estão 

disponíveis através da Internet, utilizando qualquer dispositivo ou aplicação cliente (por 

exemplo um browser). O cliente não controla ou administra a infraestrutura indispensável para 

que a sua aplicação funcione (armazenamento, sistema operativo e rede), tendo apenas acesso 

à aplicação e aos dados primários ou processados pela mesma. Exemplos de SaaS são 

Salesforce.com, Rackspace e SAP Business ByDesign (Zhang, Cheng, & Boutaba, 2010).  

Platform as a Service (PaaS) 

O utilizador pode desenvolver aplicações na infraestrutura da Cloud, utilizando linguagens de 

programação, bibliotecas, serviços e ferramentas suportadas pelo fornecedor do serviço. O 

cliente não controla ou administra a infraestrutura subjacente e indispensável para o 

funcionamento da sua aplicação (armazenamento, sistema operativo e rede), tendo contudo, a 

possibilidade de controlar a(s) sua(s) aplicação(ões) bem como as definições de configuração 

da(s) mesma(s).  

Infrastructure as a Service (IaaS) 

É dada a possibilidade ao utilizador de controlar e administrar recursos computacionais como 

armazenamento, rede e processamento, onde poderá instalar as aplicações que desejar (sistema 

operativo e software diverso), sendo responsável pelo controlo e administração das 

configurações.  
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Um aspeto importante é que os diferentes modelos de serviços funcionam de forma interligada, 

onde quem implementar IaaS poderá implementar PaaS e SaaS, bem como quem implementar 

PaaS pode implementar SaaS.  

 

2.1.3. Modelos de Implementação 

Na figura 3, poderemos ter uma perceção dos vários modelos de implementação de Clouds. 

 

 

 

Figura 3 – Modelos de Implementação (NIST, 2010) 

Private Cloud 

Nesta vertente a infraestrutura da Cloud é para uso exclusivo de uma organização. Pode ser 

propriedade da própria, gerida e administrada pela organização, por uma entidade externa ou 

Cloud Privada 
Cloud Comunitária 

Cloud Pública 

 

Cloud Híbrida 
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ainda por ambas. A sua localização pode ser dentro ou fora das instalações físicas da 

organização.  

Community Cloud 

A infraestrutura da Cloud é para uso exclusivo de uma comunidade específica e definida de 

organizações, que têm objetivos comuns (como por exemplo missão, requisitos de segurança, 

políticas). Pode ser detida, gerida e administrada por uma ou mais organizações da comunidade, 

entidade externa ou por ambas, podendo a sua localização ser dentro ou fora das instalações das 

organizações pertencentes à comunidade. 

Public Cloud 

A infraestrutura da Cloud é para uso público. É detida, controlada e administrada por uma 

empresa ou organização que vende esse serviço ao público em geral. A sua localização situa-se 

nas instalações da empresa ou organização que fornece o serviço. 

Hybrid Cloud 

A infraestrutura da Cloud é composta por duas ou mais infraestruturas de Cloud distintas 

(pública, comunitária ou privada), mas que são ligadas por standards tecnológicos ou 

proprietários, que permitem a portabilidade de dados e aplicações, com a conjugação de 

recursos de uma ou mais Clouds dos diferentes tipos.   
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2.1.4. Vantagens e Desvantagens do Cloud Computing 

A abordagem definida parece apresentar apenas vantagens, sendo que a possibilidade de 

redução de custos no departamento de TI surge como a mais evidente. Este departamento é 

atualmente um dos mais importantes dentro das empresas, e a sua gestão adequada e 

manutenção requer, normalmente, custos elevados comparativamente a outras rúbricas dentro 

do negócio da empresa. Como em qualquer outro tipo de tecnologia, também poderão existir 

algumas desvantagens inerentes à mesma, devendo as limitações ser consideradas e ponderadas 

antes da empresa migrar os seus sistemas para uma cloud. Esta migração deve ser 

ponderada/analisada com algum cuidado, devendo envolver um parceiro reconhecido no 

mercado, feita por etapas e de forma gradual. (Petri, 2011) 

Vantagens 

 Abstração  

o Como todo o processamento de dados é efetuado na Cloud, o utilizador não 

necessita de se preocupar com problemas de compatibilidade de hardware e 

software. 

 Portabilidade e independência 

o Em qualquer local e a qualquer momento, é possível aceder aos dados na Cloud. 

Existe compatibilidade em diferentes sistemas operativos (Windows, Mac e 

Linux) e dispositivos de acesso à informação (portátil, computador fixo, tablet e 

dispositivo móvel).  

 Fiabilidade/redundância 

o O acesso e processamento não ficam limitados a “correr” num só servidor e num 

só local físico (replicação por vários servidores e datacenters), o que em caso de 

falha não compromete o serviço. 

 Capacidade de armazenamento e computação virtualmente ilimitada 
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o O utilizador não necessita de se preocupar com o alojamento e capacidade de 

processamento porque as aplicações e os dados não ficam armazenados nos seus 

servidores/computadores, podendo assim agregar mais recursos consoante as 

necessidades do momento. Esta vantagem acomoda de forma automática, duas 

perspetivas de elasticidade, por um lado, ao nível dos recursos computacionais, 

por outro lado, ao nível do contrato com o fornecedor do serviço. 

 Diminuição de gastos com infraestrutura e software 

o A utilização do Cloud Computing não requer a renovação do parque informático 

da empresa consoante a necessidade de uma nova versão de um software, ou 

porque algum equipamento tenha atingido o fim de vida útil, ou ainda por algum 

pico de atividade pontual. Para corresponder às exigências requeridas 

permanentes ou momentâneas, basta adquirir mais capacidade ou reduzir a 

capacidade mediante as necessidades, sendo o custo é associado apenas à 

utilização e capacidade utilizada.  

o A diminuição de gastos ao nível da infraestrutura advém de uma utilização mais 

eficiente dos recursos internos, ao nível dos clientes, e simultaneamente ao nível 

dos fornecedores. A utilização da tecnologia de Cloud Computing pressupõe a 

virtualização e concentração de serviços, assim, origina um aumento da taxa de 

utilização do equipamento físico permitindo posteriormente um ganho na 

eficiência e poupança que daí advém. 

 Trabalho colaborativo 

o A partilha de tarefas e documentos é bastante simplificada com a utilização da 

cloud, possibilitando que vários elementos possam trabalhar, em simultâneo, em 

determinadas tarefas e/ou documentos ou projetos. A informação deixa de estar 

fisicamente num servidor/computador físico da empresa ou recurso individual e 

passam a estar na cloud. Qualquer alteração é, automaticamente, vista por todos 

os intervenientes, melhorando e tornando o trabalho mais rápido. Os serviços 

também providenciam mecanismos de sincronização e resolução de conflitos. 



Capítulo 2 - Enquadramento 

Página 20 

Desvantagens 

 Dependência 

o O acesso aos dados e aplicações existentes na cloud dependem da ligação à 

Internet e dos terminais de acesso. Caso esta ligação não exista ou a sua 

velocidade não seja suficiente, poderão surgir constrangimentos e/ou atrasos no 

acesso. No que se refere à interação e operabilidade, estas podem ser 

condicionadas pelo equipamento utilizado no acesso. Um computador 

tradicional ou um tablet poderá influenciar negativamente as operações a 

realizar na cloud. 

 Limitação nas opções das aplicações 

o Grande parte das aplicações atuais não foram desenhadas de raiz para a cloud, o 

que pode limitar algumas funcionalidades das mesmas. Caso sejam requeridas 

opções avançadas é necessário recorrer a um computador físico, com versão 

tradicional da aplicação. 

 Vulnerabilidade 

o A segurança informática é um tópico transversal em qualquer tema desta área. 

O Cloud Computing não é exceção. Todos os dados da cloud estão vulneráveis 

a ataques informáticos. As empresas devem ter em consideração a localização 

da informação e quem acede à mesma. Quanto mais importante e confidencial 

for a informação disponível na cloud, mais premente é a análise destas questões. 

 

2.2. Segurança em Cloud Computing  

Uma tendência emergente é a oferta de segurança, como um serviço (Security as a Service ou 

SECaaS), que é projetada para responder à sensação de insegurança no ambiente, em grande 

parte desconhecido e percebido como incontrolável, do Cloud Computing. 
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Segundo Marcelo Carvalho, membro da Information Systems Security Association (ISSA) 

(Carvalho, 2011), Security as a Service é:  

“Security as a Service (SECaaS) can address a number of Cloud security 

needs in the same way we see other deliveries. Several security tools 

available in non-Cloud environments could be offered such as IDS as a 

Service, Virus Protection as a Service, Logging as a Service, Identity 

Management as a Service, Cryptography as a Service, and many others 

addressing Cloud vulnerabilities.” 

Existe também quem defina Security as a Service como um subtipo de software semelhante ao 

Software as a Service, onde a segurança é referida como disponibilidade de componentes de 

infraestrutura, como por exemplo log management e asset tracking (Carvalho, 2011).    

De modo geral, tendo como ponto de vista as tecnologias ou a forma de implementação de 

clouds, existem várias vulnerabilidades a ser exploradas, e, por conseguinte, é necessário ter 

atenção na sua proteção ou minimização (Getov, 2012). 

 

2.2.1. Segurança na infraestrutura 

A análise de segurança, do ponto de vista da infraestrutura, deverá ser realizada em três pontos 

de vista distintos: ao nível da rede, da aplicação e dos servidores. Nas clouds privadas em 

equipamentos próprios, não existe diferença entre as soluções anteriores de infraestrutura TI e 

a solução de Cloud Computing. Assim, as medidas de segurança aplicadas poderão ser 
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mantidas. Os tópicos abordados, em seguida, enquadram-se nos modelos de implementação das 

Clouds públicas e híbridas (Getov, 2012). 

 Segurança na rede 

É aplicada e válida ao nível da rede física onde a cloud está implementada, bem como, na 

rede virtual, criada para suportar as várias instâncias virtuais que serão executadas na Cloud. 

(Mather, Kumaraswamy, & Latif, 2009) 

o Segurança na transmissão da informação 

A segurança poderá ser implementada através da criação de uma VPN, no mínimo para 

a rede física, mas a abordagem habitual e mais utilizada é a utilização do protocolo 

HTTPS, implementado na comunicação do browser do cliente com o serviço. 

o Gestão e controlo de acessos (autenticação, auditoria e autorização) 

A rede física poderá ser protegida da mesma forma, recorrendo a soluções de firewall e 

sistemas de deteção de intrusão (Intrusion Detection System ou IDS). Contudo, a gestão 

e controlo de acessos no segmento virtual é distinto. Desaparecem as zonas de rede e 

deverão ser encaradas separações virtuais, recorrendo ao uso de domínios e aplicações 

de segurança virtuais. 

o Disponibilidade 

A rede enfrenta as mesmas ameaças quanto à sua disponibilidade, por exemplo, denial 

of service (DoS) e adulteração do protocolo de roteamento. No contexto da cloud, o 

ataque poderá ser também interno às instâncias virtuais. 

 Segurança dos Servidores 
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A proteção aos servidores de apoio, à infraestrutura da cloud é a mesma que, anteriormente 

foi aplicada, na proteção da infraestrutura de TI das empresas. O aspeto a reforçar neste 

contexto é a segurança do sistema operativo, base onde a plataforma de Cloud Computing 

está a ser executada, assim, a segurança do hypervisor ou Virtual Machine Monitor (VMM) 

é de extrema importância. Deverá ser escolhido um componente de confiança, com o menor 

número de falhas reportadas e suscetíveis de proporcionar um ataque (Getov, 2012). O 

sistema operativo funciona, a nível do hardware, como um software privilegiado e 

geralmente, é capaz de efetuar qualquer operação que este suporte. Assim sendo, será 

conveniente apenas deixar executar os processos inerentes e estritamente necessários ao 

processo de suporte da plataforma de Cloud Computing. (Pearce, Zeadally, & Hunt, 2013) 

O recurso à virtualização possibilita a remoção da dependência do sistema operativo ao 

nível da infraestrutura física. Assim, com a virtualização, é possível a existência de vários 

sistemas operativos instalados em cada máquina virtual (Virtual Machine ou VM), todos 

suportados pela mesma infraestrutura física, permitindo que várias VM funcionem no 

mesmo equipamento físico, de forma quase isolada. Com esta abstração de hardware não é 

só possível coexistirem no mesmo equipamento físico vários sistemas operativos, ver 

Figura 4, mas com um hypervisor ou VMM é possível utilizar vários equipamentos para 

infraestrutura física, ver Figura 5. (Pearce et al., 2013) 
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Figura 4 - Comparação entre máquinas físicas e máquinas virtuais (Pearce et al., 2013) 

 

Figura 5 - Abstração possibilitada pelo VMM (Pearce et al., 2013) 

Contudo, existe uma maior preocupação sobre as várias vulnerabilidades dos hypervisor. 

Foram realizados estudos recentes com o intuito de melhorar a segurança dos VMM ou 

hypervisores, levando ao aumento do seu código no sentido de melhorar o desempenho e 

recursos passíveis de serem utilizados de forma mais eficiente. Jin et al. e Szefer et al. 

apresentam duas propostas com o propósito de permitir uma diminuição de 

vulnerabilidades, ao nível do hypervisor. (Jin, Ahn, Cha, & Huh, 2011; Szefer, Keller, Lee, 

& Rexford, 2011) 

 Segurança da aplicação 
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Até ao surgimento do conceito de Cloud Computing, a forma de segurança e/ou proteção 

das aplicações passava pela implementação de mecanismos de controlo de acesso e 

controlos de perímetros/domínios. No caso das clouds públicas, as aplicações enfrentam 

riscos maiores relativamente a uma cloud privada, ou a uma infraestrutura tradicional de TI. 

As novas aplicações têm como elemento de interação, do lado do cliente, o browser e as 

tecnologias da web. O processo de desenvolvimento deste tipo de aplicações, deverá ter em 

conta, as ameaças comuns nas aplicações web, como por exemplo os citados em OWASP’s 

Top10 (OWASP Foundation, 2013).  

Um tipo de ataque com fortes repercussões é o Denial of Service (DoS). Em ambiente de 

Cloud computing poderão existir um leque alargado de opções, as quais podem passar pelo 

simples refresh da página, até à execução de aplicações e serviços suportados pela cloud. 

Este tipo de ataque pode ser utilizado com o propósito de possibilitar o acesso a um conjunto 

de recursos, sendo especificados como Economic Denial of Sustainability (EDoS) (Kumar 

et al., 2012; P. Singh, Manickam, & Ul Rehman, 2015). Assim, uma entidade que sofra um 

ataque deste género, teria que ressarcir economicamente o fornecedor de serviços, pela 

utilização abusiva dos seus recursos para fins inapropriados. O método de implementação 

de clouds públicas pressupõe que o pagamento esteja indexado à utilização de recursos 

(Mather et al., 2009). 

 

2.2.2. Segurança dos dados 

A segurança dos dados tenta garantir a confidencialidade ou a privacidade e integridade, 

permitindo operações de auditoria sobre os mesmos.  

 Confidencialidade (criptografia) 
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A infraestrutura de segurança deverá evitar acesso não autorizado aos dados. Com uma 

abordagem de segurança por camadas, o próximo mecanismo deverá assumir que o anterior 

falhou, por isso deve-se tentar prevenir a perda ou corrupção dos dados. Assim sendo, a 

criptografia será a escolha óbvia, mas as técnicas existentes aplicam-se a dados guardados 

ou em transmissão, de e para a Cloud, não sendo possível efetuar grandes operações sobre 

dados encriptados. Assim sendo, dados dinâmicos como os utilizados nas camadas de SaaS 

e PaaS, ou dados não armazenados na IaaS, permanecem desencriptados, para suportar 

operações como indexação ou procura (Mather et al., 2009). Existe algum trabalho 

desenvolvido para os intitulados homomorphic encryption. Esta técnica irá permitir 

operações sobre dados encriptados, necessitando ainda de muita capacidade de 

processamento. Ainda assim, abre um novo leque de problemas, por exemplo, 

desenvolvimento, depuração e software de validação usando dados encriptados (Dijk & 

Gentry, 2010). 

 Integridade e recuperação dos dados 

Quando se utiliza uma cloud pública, para armazenar dados encriptados, é necessário ter 

em linha de conta dois aspetos importantes: a confidencialidade e integridade dos dados, 

garantindo assim que não ocorre uma adulteração dos mesmos. Para este efeito, Getov 

(Getov, 2012) sugere a utilização de assinatura digital. Já Singh et al. (R. Singh, Kumar, & 

Agrahari, 2012) defendem a utilização de um mecanismo designado por recuperação de 

dados e Wang et al. a manipulação melhorada dos dados armazenados com a utilização de 

um componente externo designado de third party auditor (Wang, Wang, Ren, & Lou, 2010). 

Todas estas abordagens têm o mesmo propósito: garantir aos utilizadores que os seus dados 

estão intactos.  

 Proveniência dos dados 

A segurança não só compreende a proteção dos dados, como também deverá permitir que 

sejam efetuados mecanismos de auditoria. Assim, será possível fazer o levantamento de 

provas forenses caso exista uma quebra de segurança proveniente de um ou mais ataques. 

Também permitirá saber como a informação é manipulada na cloud para melhor planear as 
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medidas de segurança (Getov, 2012). Num ambiente dinâmico como a cloud, é desejável 

manter um registo do rasto dos dados em toda a infraestrutura física e virtual. Como 

exemplo da informação que deverá ser recolhida, temos o endereço IP, país de origem do 

computador, nome domínio e o registo temporal da operação. A informação é considerada 

válida se existir informação suficiente para o registo proveniência (Mather et al., 2009).  

 Permanência dos dados 

Esta não é uma preocupação exclusiva da cloud. Muitas políticas de segurança mais rígidas, 

preveem a forma de eliminação de dados dos discos, no final do seu ciclo de vida. Numa 

cloud privada, não existe nenhum mecanismo ou processo que seja utilizado, neste contexto, 

podendo ser implementadas as mesmas medidas de segurança adotadas anteriormente. 

Numa cloud pública, os clientes não têm acesso aos discos no final do seu ciclo, sendo 

importante verificar se o Service Level Agreement (SLA) estipula a forma como é feita essa 

destruição (Getov, 2012). Atualmente, não existem normas padrão para descrever o 

processo de remoção dos dados dos suportes de armazenamento no seu fim de ciclo, 

contudo o NIST (National Institute of Standards and Technology) descreve algumas linhas 

orientadoras sobre esse processo (Kissel, Scholl, Skolochenko, & Li, 2006).   

 Backup 

O backup não contribui para o processo de prevenção de acesso não autorizado aos dados. 

Mesmo assim, torna-se pertinente discutir o processo de backup, pois uma das razões para 

guardar dados na Cloud, é a sua capacidade de resistir em caso de desastres, por exemplo, 

fogo ou inundações, ou mesmo na eliminação acidental de dados. Este aspeto deve ter em 

atenção o ponto anterior, relativo à permanência dos dados. 
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2.2.3. Gestão de identidades, autenticação, autorização e auditoria 

Existem alguns aspetos com bastante relevância, do posto de vista da segurança, em Cloud 

Computing. Primeiro, saber quem pode aceder à cloud e o que poderá fazer posteriormente. 

Detetar possíveis contas duplicadas, ou mesmo interligar contas de utilizadores de diferentes 

aplicações. Por último, não só por questões de desempenho mas também segurança, a 

possibilidade de auditoria de todos os processos (Getov, 2012). Assim, consoante o grau de 

complexidade vai aumentando, deverão ser consideradas as ameaças mais prementes para o 

sistema a este nível. 

 Cliente 

Ao nível da gestão de identidades, autenticação, autorização e auditoria, no âmbito de 

Clouds públicas, deverão ser considerados vários tipos de clientes. No caso de clientes 

individuais será utilizado o processo simples de login/password no acesso e Single Sign On 

(SSO) no acesso aos serviços (Getov, 2012). No caso de empresas, o problema torna-se 

mais complexo. Um dos aspetos a ter em conta é o limite da confiança. No modelo 

tradicional os sistemas e aplicações são alojadas numa infraestrutura confiável de TI. A 

nível da cloud pública, é necessário confiar no fornecedor de serviço. Os clientes não têm 

controlo sobre gestão de identidades, autenticação, autorização e auditoria, o que leva a uma 

possível falta de segurança, assim sendo, o ambiente de operação em Cloud Computing, 

pode ter implicações em cada um dos itens a analisar (Cloud Security Alliance, 2010).   

o Identidade 

O número de identidades, de utilizadores, administradas a nível da cloud, poderá ter 

uma abrangência que engoba várias dezenas ou até mesmo alguns milhões de 

utilizadores, dependente do tipo e dimensão da organização. Os utilizadores têm acesso 

não só aos sistemas locais, mas potencialmente a sistemas distribuídos (Cloud Security 

Alliance, 2010). 

o Autenticação 

O processo para diminuir o risco de acesso não autorizado é complexo. Deverá ser 

implementada uma solução multi-factor authentication, ou seja, atribuição de 

login/password associado a outra forma de autenticação, com por exemplo smartcard 

ou token.  

o Autorização 
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O tipo de serviço de cloud pretendido (SaaS, PaaS ou IaaS) implica que o modelo de 

autorização considere a partilha de características entre serviços. Desta forma, todos os 

utilizadores podem ter acesso à mesma aplicação, plataforma ou infraestrutura. Os 

dados partilhados na referida aplicação só deverão estar acessíveis aos utilizadores 

autorizados e/ou APIs, onde deverão existir mecanismos de autorização para bloquear 

acessos indevidos. 

o Auditoria  

Deve existir o cuidado de manter os relatórios obtidos pelo processo de auditoria 

confiáveis. Numa cloud pública, o cliente não tem acesso ao processo que o fornecedor 

de serviços desenvolve ao nível da auditoria. Existe a necessidade de salvaguardar 

alguns possíveis problemas no Service Level Agreement (SLA). Da perspetiva do 

cliente, é necessário procurar o que é referido no SLA sobre os relatórios e o acesso 

aos mesmos. 

 Serviços da Cloud 

 

o SaaS 

O sistema de autorização deverá disponibilizar acesso, a apenas, algumas opções das 

aplicações, sendo as restantes da responsabilidade do fornecedor do serviço. 

o PaaS 

Adicionalmente ao SaaS, existem mais opções disponíveis para um novo tipo de 

clientes: os programadores. Assim, conforme os programadores forem desenvolvendo 

as suas aplicações, procurando interagir com múltiplas clouds, trocar informação 

usando as APIs, torna-se necessário implementar medidas de proteção individuais, 

nestas novas aplicações. 

o IaaS 

Os mecanismos de gestão de identidades, autenticação, autorização e auditoria, 

atualmente existentes para as infraestruturas tradicionais, não são considerados 

soluções viáveis para os ambientes virtuais. Os mecanismos de segurança migraram 

para o nível de aplicação.  
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Dependentemente do nível de utilizadores, uma solução em Cloud Computing 

funciona, muitas vezes, em múltiplas clouds, nas quais se torna pertinente implementar 

mecanismos capazes de detetar duplicação de credenciais, assim permite-se a gestão 

de utilizadores, por parte dos clientes e permite-se Single Sign On sem comprometer as 

credenciais dos mesmos.  

 

2.2.4. Utilização nociva de Cloud Computing 

Num ambiente de Cloud Computing extremamente seguro, onde exista uma infraestrutura 

considerada impenetrável, segurança reforçada dos dados e uma gestão de identidade, 

autenticação, autorização e auditoria confiável e segura, existe ainda o risco de aproveitamento 

da capacidade da Cloud para promoção de ataques. Este tipo de Clouds é designado de Dark 

Clouds (Mather et al., 2009). Estas Dark Clouds, de onde partem os ataques, podem ser privadas 

ou mesmo parte de clouds públicas (Getov, 2012). Assim, podem servir para o lançamento de 

ataques computacionalmente intensivos, criar fontes de ataques dinâmicos ou ainda alojar 

dados maliciosos, botnets ou mesmo iniciar ataques de DDoS (Cloud Security Alliance, 2009).  

Como forma de organizar mecanismos de proteção contra ataques de DoS, Getov defende duas 

formas principais (Getov, 2012): 

1. Proteger a cloud origem dos ataques, o que pode ser realizado através da instalação de 

aplicações do tipo Intrusion Detection System (IDS) e efetuar a monitorização de cada uma 

das máquinas virtuais. Há que ter em conta o número elevado de recursos necessários para 

uma operação deste género, por isso normalmente não é utilizado. 

2. Proteger as clouds de destino e para esse efeito, são instaladas aplicações de Intrusion 

Detection System (IDS), uma abordagem já testada e fiável nas infraestruturas atuais de TI. 

Existe um trabalho contínuo de melhoramento dos algoritmos de proteção, para este tipo de 

ataques. 
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Um método eficiente de deteção de DoS passa pela utilização de um sistema de deteção de 

intrusão (IDS), garantindo assim que serviços de Cloud Computing possam ser utilizados 

mesmo durante os ataques (Roschke, Cheng, & Meinel, 2009; Vieira, Schulter, & Westphall, 

2010). Contudo, um dos problemas associados aos sistemas de IDS, é o grande número de 

alertas gerados, produzindo um número elevado de falsos positivos ou falsos negativos (Yu & 

Frincke, 2004). Atualmente já existem algumas abordagens com o intuito de melhorar os 

algoritmos dos IDS (Lonea, Popescu, & Tianfield, 2012). 

 

2.3. Cloud Federation  

Cloud Federation é um conceito que indica a inclusão de um conjunto de serviços de diferentes 

Cloud Providers numa única pool com o intuito de suportar características fundamentais de 

interoperabilidade que são: a migração, redundância, e combinação de recursos e serviços 

complementares (Kurze et al. 2011). 

A migração permite a transferência de recursos, como sejam as Virtual Machine Image (VMI), 

entre os diferentes domínios de Cloud Computing que compõem a federação. A redundância 

permite o uso, em simultâneo, de recursos semelhantes nos diferentes domínios. Por fim, a 

combinação permite agregar serviços utilizando a complementaridade existente na federação. 

Subramanian (Subramanian 2011) sugere também que as Federated Cloud Ecosystems têm 

como características principais: o facto de integrarem clouds de múltiplas organizações; 

heterogeneidade de plataformas; interoperabilidade e portabilidade, sem dependência do 

fornecedor e distribuição geográfica. 
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A desagregação de serviços está intimamente ligada à Cloud Federation, onde a federação 

facilita e preconiza a modularização de serviços com o intuito de proporcionar um sistema 

globalmente mais eficiente e flexível (Kurze et al. 2011). 

A European Grid Infrastructure (EGI) criou em julho de 2011 um grupo de trabalho designado 

Federated Cloud Task Force, para trabalhar em parceria com a comunidade no 

desenvolvimento de um modelo para que a EGI possa partilhar de forma segura a sua 

capacidade de virtualização (European Grid Infrastructure, 2011). Atualmente, o grupo de 

trabalho já estabeleceu seis critérios para a EGI Federated Cloud: 

 Virtual machine management; 

 Storage/data management; 

 Information discovery; 

 Accounting, Monitoring e Notification; 

 Federated authentication & authorization infrastructure; 

 Virtual machine image sharing. 

Ao nível da pesquisa referente à temática em apreço, muitos investigadores contribuíram de 

forma significativa para a construção da Cloud federation. Celesti et al. (Celesti, Tusa, Villari, 

& Puliafito, 2010) propõem um modelo baseado em três fases (discovery, match-making e 

authentication), descrevendo uma solução baseada na arquitetura chamada Cross-Cloud 

Federation Manager (CCFM). Sotomayor et al. (Sotomayor, Montero, Llorente, & Foster, 

2009) utilizam o OpenNebula como plataforma de Cloud que combinado com o Haizea, um 

alocador de recursos como agendador do OpenNebula, permite a alocação de recursos na Cloud 

privada ou externa.  

A abordagem de Armstrong et al. permite instanciar máquinas virtuais previamente 

parametrizadas em quatro sistemas diferentes (OpenNebula, Nimbus, Eucalyptus e Amazon 

EC2). O Cloud Scheduler, como o apelidaram, utiliza o HTCondor para a construção de um 

batch system que implementa o distanciamento mediante o status do Condor job (Armstrong et 

al., 2010).  
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Buyya et al. propõem o InterCloud, uma arquitetura orientada para o serviço de escalonamento 

aplicacional. Sendo constituído por uma framework com os serviços coordinator, brokering e 

exchange, que suportam as funcionalidades da federação como o escalonamento de aplicações, 

alocação de recursos e migração de recursos  (Buyya, Ranjan, & Calheiros, 2010). 

Wu et al. do laboratório FermiCloud, criaram um middleware entre os utilizadores e a cloud, 

permitindo de forma automática fornecer uma elasticidade dos serviços de cloud para 

aplicações científicas, mesmo para as que requerem capacidade de computação intensiva, 

permitindo que a localização das aplicações seja transparente tanto para os utilizadores como 

para as próprias, simultaneamente melhorando o seu desempenho e reduzindo os custos de 

implementação (Fermilab Computing Sector, 2015; Wu et al., 2013). 

Bermbach et al. aborda a perspetiva de Federated Cloud Storage, referindo que é um serviço 

de alta disponibilidade e escalabilidade que replica os dados por um conjunto de fornecedores 

de serviços de storage (Bermbach, Klems, Tai, & Menzel, 2011). 

Uma abordagem interessante é a constituição de uma única interface standard para a 

interoperabilidade de clouds. Esta linha de investigação está a ser dinamizada pelo Open Cloud 

Computing Interface (OCCI). OCCI é um conjunto de standards e especificações para a 

interoperabilidade e extensibilidade de interfaces de clouds. É constituído por um protocolo 

RESTful e uma API para todo o tipo de tarefas administrativas, com base no modelo de serviços 

IaaS. Atualmente a interface já suporta outros modelos como PaaS e SaaS  (“The Open Cloud 

Computing Interface,” 2015).  

Nessa perspetiva, foi desenhado um modelo capaz de permitir a utilização das capacidades dos 

datacenters das instituições de Ensino Superior Portuguesas, detalhado no capítulo 3 deste 

trabalho. O intuito do modelo é ser o mais abstrato e genérico possível, permitindo que quando 
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aplicado às instituições de Ensino Superior, enquanto caso de estudo, possa permitir a 

angariação de parceiros estratégicos para os seus projetos. 

 

2.4. Exemplos de modelos em estudo 

As Instituições de Ensino Superior estão a começar a utilizar os serviços na Cloud, mas poderão 

não utilizar todo o potencial de armazenamento e processamento desta, bem como a economia 

de escala providenciada pela Cloud.  

Com o amadurecimento gradual da tecnologia de Cloud Computing, a nível empresarial com o 

mercado global em plena expansão com as empresas como a Amazon, Google e Microsoft a 

deterem a maioria de quota de mercado (Gaver, Fiorentino, Slitni, Bedouin, & Alehyane, 2016), 

e ao nível de fundações e centros de investigação internacionais, prolifera a criação de centros 

de investigação e desenvolvimento de Clouds federativas.  

A BonFIRE Foundation foi constituída em 2013 com o intuito de administrar as instalações de 

investigação da BonFIRE, ao nível de múltiplos sites em Cloud Computing (BonFIRE 

Foundation, 2013). Esta é constituída por empresas privadas e instituições académicas de 

renome, a nível internacional. Parafraseando o compromisso dos seus membros, descrito no site 

da própria fundação, refere-se que a missão dos mesmos, “continuar a oferecer serviços que 

permitam o desenvolvimento e pesquisa de formas mais rápidas, baratas e flexíveis, de 

aplicações com novos modelos de negócios”. Nesta infraestrutura é possível efetuar testes 

aplicacionais e de serviços, sobre uma arquitetura robusta e fiável (Kavoussanakis et al., 2013). 

Possui ligações de alto débito com infraestruturas como a FEDERICA (FEDERICA Project, 

2016), AutoBAHN da GÈANT (Büchli et al., n.d.; Rabljenovic et al., 2005). Ainda citando o 

descrito no site da BonFIRE, também as suas infraestruturas estão federadas com as instituições 

referidas anteriormente, com uma arquitetura indicada por Hume (Hume et al., 2012), 

ressalvando-se uma distribuição geográfica dos datacenters, com a utilização da plataforma 
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Opennebula. A heterogeneidade surge como um aspeto importante do sistema, não se 

encontrando disseminada por toda a infraestrutura (García-Pérez et al., 2014). O projeto 

FED4FIRE é um projeto com o intuito de federar BonFIRE e todas as instalações utilizadas 

para a investigação, facilitando e estendendo a sua utilização (“Federation for Future Internet 

Research and Experimentation,” 2016). Na disponibilização da sua arquitetura federada, 

pretende-se a utilização de um broker próprio (Buschmann, Henney, & Schmidt, 2007). 

SURFsara é uma organização colaborativa e de pesquisa com relevo ao nível  Ensino Superior 

da Holanda, disponibilizando aos alunos, professores e investigadores infraestruturas de TIC 

de alto desempenho, para auxiliar a investigação e desenvolver iniciativas para a comunidade 

empresarial (SURF, 2015). A instituição posiciona-se como um Cloud broker que fornece 

serviços a instituições de Ensino Superior e institutos de investigação baseados em Open 

Standards. É disponibilizada uma infraestrutura colaborativa fornecendo mais de 50 serviços e 

aplicações colaborativas (gestão de conteúdos, partilha de documentos, sistemas de 

videoconferência, etc.). É dada a possibilidade de integração dos seus serviços Cloud nas 

instituições. Permitindo novas formas de colaboração entre instituições com base numa 

identidade federada e com gestão de grupo centralizada, permitindo também a partilha de 

serviços entre instituições. 

Ao nível das instituições de Ensino Superior europeias, as instituições Francesas há muito que 

fornecem e usam serviços de Cloud Computing (Gaver et al., 2016). As instituições apostam 

em projetos de financiamento com múltiplas organizações como forma de repartir custos e 

maximizar resultados. Um exemplo foi a construção do datacenter da Universidade de Nantes, 

um local com 160m2, inaugurado em abril de 2015, avaliado em 1.2 milhões de euros, com a 

comparticipação de 800 mil euros da região Pays de la Loire, 200 mil euros de ajudas estatais 

e 200 mil euros de contribuição da própria instituição. Desta forma foi possível construir uma 

infraestrutura com capacidade para suportar os serviços da universidade, bem como de outras 

instituições públicas. Em 2011 o governo Francês apoiou o projeto UnivCloud, a primeira 
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Cloud inter-universidade. O projeto de pesquisa e desenvolvimento fez parte de um conjunto 

de esquemas de investimento Francês intitulado “Investissements d’avenir” (Gaver et al., 2016).  

A nível nacional a Infraestrutura Nacional de Computação Distribuída (INCD) iniciou em 2015 

experiências sobre o paradigma Cloud Computing, com um projeto piloto assente em duas 

vertentes clouds híbridas e Datacenters as a Service (DaaS) (Distribuída, 2015).  

Ao nível das instituições de Ensino Superior nacionais, a Universidade do Porto, Universidade 

de Coimbra, Universidade de Aveiro e o Instituto Politécnico do Porto juntaram-se num projeto 

intitulado Instituições de Ensino Superior Mais Perto (IES+PERTO), uma parceria que tem 

como intuito a criação de uma infraestrutura de Cloud comunitária alojada nos datacenters das 

referidas instituições (“IES+PERTO,” 2016). O projeto tem como designação cloud4IES, tendo 

tido financiamento ao nível do programa COMPETE, QREN e União Europeia (Fundo Europeu 

de Desenvolvimento Regional). 

 

2.5. Plataformas analisadas 

O Cloud Computing continua a ser um dos tópicos mais promissores a nível das TI devido à 

melhoria de desempenho, diminuição de custos, estrutura escalável e maior performance 

(Subashini & Kavitha, 2011). Tendo em conta tais valências, a escolha apropriada da plataforma 

(Cloud Management Platform ou CMP) poderá ser difícil. Existe um aumento no 

desenvolvimento e utilização de software no formato opensource, em particular na 

programação, sistemas operativos e aplicações (Wind, 2011), o que origina a existência de 

várias soluções de CMP opensource no mercado como Eucalyptus, CloudStack, OpenStack e 

OpenNebula, que são alguns dos projetos mais ativos recentemente. Não é pois de admirar que 

muitos profissionais na área pensem que as soluções estão a concorrer pelo mesmo mercado e 

que no final só exista um vencedor (Llorente, 2013a). Existe mercado para cada um dos 

diferentes CMP, visto que cada um satisfaz as necessidades de diferentes nichos de mercado do 
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Cloud Computing. Existem dois modelos bem distintos, o Datacenter Virtualization e o 

Infrastructure Provision, ver Tabela 1. Há quem considere que Cloud Computing não é mais 

do que uma extensão da virtualização no datacenter. Um exemplo desta tendência é o VMware 

vcloud, uma ferramenta que simplifica a gestão de recursos virtualizados (VMware, 2013). Por 

outro lado, existe quem considere Cloud Computing como uma ferramenta capaz de fornecer 

recursos virtuais dinamicamente, consoante as necessidades dos utilizadores, como exemplo é 

o Amazon Web Services (AWS) (Amazon, 2013).  

A tabela seguinte descreve, de forma sucinta, as principais características de cada um dos 

modelos de Cloud Computing. 

 

 Datacenter Virtualization Infrastructure Provision 

Aplicações 
Aplicações de múltiplas camadas 

definidas de forma tradicional 

Aplicações redesenhadas para o 

paradigma da cloud 

Interfaces Portal de administração e API  Portal de auto gestão e API simples 

Atributos de 

gestão 

Gestão completa do ciclo de vida 

dos recursos físicos e virtuais 

Gestão simplificada do ciclo de 

vida dos recursos virtuais com 

abstração da infraestrutura 

subjacente 

Implementação 

na Cloud  
Principalmente privada Principalmente pública 

Design interno 

Design Bottom-up ditado pela 

gestão da complexidade do 

datacenter 

Abordagem Top-down ditado pela 

implementação eficiente das 

interfaces cloud  

Atributos 

empresariais 

Alta disponibilidade, tolerância a 

falhas, replicação e scheduling 

fornecido pela CMP 

Incorporadas na aplicação 

Integração no 

Datacenter  

Fácil de se adaptar em qualquer 

infraestrutura existente 

Construída numa infraestrutura 

nova e homogénea  

Tabela 1 - Características principais dos dois tipos de Clouds. (Llorente, 2013a) 

Nesta análise a escolha do VMware vcloud e AWS, soluções proprietárias de CMP, foram 

propositadas por se trata de soluções proprietárias com forte implementação no mercado. Os 
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utilizadores do modelo Datacenter virtualization expressam a sua vontade de encontrar uma 

alternativa aberta em termos de preço, ou seja, sem necessidade de aquisição de licenças de 

funcionamento, e simultaneamente não restrito à tecnologia do proprietário, ou a falta de 

satisfação em pleno das necessidades pretendidas, surgem como as principais razões apontadas. 

Da mesma forma, os utilizadores do segundo modelo, Infrastructure Provision, mencionam 

este modelo como o tipo que pretendem implementar internamente (Llorente, 2013a). 

Este tipo de classificação para os modelos de Clouds não é recente. Aos modelos têm sido 

atribuídos nomes diferentes dependendo dos autores, por exemplo, “Enterprise Cloud” e 

OpenCloud” (Bias, 2012), “Enterprise Cloud” e “Private Cloud” (Wardley, 2011) e (Salleh, 

Teoh, & Chan, 2012) em 2012. Salleh et al. (2012) apresentam uma revisão bibliográfica 

sugerindo a nomenclatura de “Cloud enterprise system”.  

Os CMP opensource existentes podem ser enquadrados entre os dois modelos descritos. A 

Figura 6 ilustra o posicionamento das diferentes soluções, em comparação a cada um dos 

modelos e consequentemente às plataformas proprietárias de referência. A figura em causa, é 

composta por dois eixos: o modelo e flexibilidade que representa a capacidade de adaptação ao 

nível dos serviços no datacenter; a possibilidade de customização para fornecer diferentes 

serviços de cloud. Posteriormente, foram enquadrados os maiores projetos opensource no 

ambiente de Cloud Computing (Llorente, 2013a). 
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Figura 6 - Dois tipos diferentes de Cloud Management Platforms (Llorente, 2013c) 

Com este posicionamento das várias soluções, tendo em conta o quadrante do modelo ou 

flexibilidade, não se pretende sugerir que uma é melhor que a outra, pois algumas soluções são 

muito distintas das outras, pelo que não é possível efetuar uma comparação direta do 

OpenNebula e do OpenStack. Tais plataformas são projetos que se situam em quadrantes 

opostos. Não é atribuído nenhum valor numérico absoluto, são apenas posicionadas as soluções 

consoante a informação do modelo e flexibilidade. Qualquer uma das soluções implementa 

public ou private clouds, bem como uma Application Programming Interface (API). 

Por fim, importa salientar que esta classificação não é estática, cada uma das diferentes soluções 

pode posicionar-se em quadrantes diferentes, mas nunca se encontra simultaneamente nos dois 

quadrantes. Segundo  Llorente, não existe uma só solução perfeita para cada cenário (Llorente, 

2013a). Proceder à comparação entre OpenStack e VMware vcloud, por exemplo, é comparar 
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perspetivas diferentes. Ambas as soluções implementam clouds, só que possuem ferramentas 

para suprir diferentes necessidades e filosofias de Cloud Computing. Assim sendo, não 

podemos considerar uma solução em detrimento de outra, sem ter em linha de conta os 

requisitos para a implementação in-house, devendo ser feita uma análise cuidada das 

especificações inerentes para adequar a escolha no sentido de obter a solução para a 

implementação pretendida (Llorente, 2013a).   

Nesta perspetiva, as quatro opensource CMP existentes deverão continuar a coexistir no 

mercado e muitas vezes, a desenvolverem esforços conjuntos. O CMP OpenNebula permite a 

coexistência com outros CMP, possibilitando a implementação/utilização de clouds soluções 

híbridas, com qualquer um dos CMP referidos, quer opensource quer proprietários. O CMP 

OpenNebula possibilita também a integração com o OpenStack ou Eucalyptus para 

virtualização de datacenters, ou com alguns componentes do OpenStack, para armazenamento 

o OpenStack swift e para gestão de redes o OpenStack quantum (OpenNebula Systems, 2015a).  

 

2.5.1. OpenNebula 

O OpenNebula surgiu em 2005, como um projeto do grupo de investigação Distributed Systems 

Architecture da Universidad Complutense de Madrid (Architecture, 2015). A sua primeira 

versão foi tornada pública em março de 2008. Evoluiu desde as primeiras distribuições oriundas 

de um projeto de investigação até à atualidade, funcionando como um projeto opensource com 

uma forte comunidade de utilizadores. O projeto assenta num formato opensource, estando 

disponível sob a licença Apache (Llorente, 2013b). A plataforma amadureceu devido ao 

empenho e dedicação da comunidade de utilizadores e programadores. Ainda segundo Llorente, 

provou ser uma solução pronta para o mundo empresarial, devido a um conjunto de requisitos 

importantes como segurança, robustez, escalabilidade e performance, daí a sua crescente 

adoção pela comunidade científica e empresarial (Llorente, 2012). 
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Figura 7 – Friso cronológico referente ao OpenNebula(OpenNebula Systems, 2015a) 

Na Figura 7 são percetíveis os marcos importantes que assinalaram e impulsionaram a 

implementação e amadurecimento da plataforma. Salienta-se, tendo por base o foco deste 

projeto, a existência de sistemas em produção que geriram um número considerável de 

máquinas virtuais, bem como a parceria em meados de 2014 com a Microsoft e a Softlayer.  

No que respeita ao aspeto arquitetural (Figura 8) e tendo por base a análise feita no decorrer 

deste trabalho, o OpenNebula é uma solução unificada de implementação inteligível, 

relativamente ao OpenStack, no qual a sua composição modular implica um maior 

conhecimento específico sobre todos os módulos. 
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Figura 8 - Arquitetura do OpenNebula(OpenNebula Systems, 2015a) 

Como cada Cloud Management Platforms é diferente entre si, com enfoque nas características 

técnicas, consideradas importantes para as comunidades de suporte, é natural que existam 

abordagens distintas entre cada Cloud Management Platforms. 

A criação de clouds híbridas, utilizando como interface a EC2 Query e OCCI da (Open Grid 

Forum), Figura 8, permite a expansão de uma cloud privada para plataformas públicas, como 

Amazon EC2, ElasticHosts, Softlayer, Windows Azure, ou outro fornecedor que utiliza qualquer 

uma destas interfaces, ou uma instância OpenNebula configurada como cloud pública. 
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Figura 9 - API OpenNebula(OpenNebula Systems, 2015a) 

Salientam-se ainda, as caraterísticas mais importantes na utilização desta solução. (OpenNebula 

Systems, 2015b) 

 Interfaces para utilizadores (AWS EC2, OCCI e Portal); 

 Interfaces para administradores (Portal e CLI semelhante aos comandos UNIX); 

 Appliance Marketplace (conjunto de VM prontas para funcionar no ambiente 

OpenNebula); 

 Capacity and Performance Management (ACLs, criação de Virtual DataCenters ou 

VDC em ambiente totalmente isolado controlado por um administrador, federação de 

múltiplas zonas OpenNebula para isolamento e escalabilidade); 

 Alta disponibilidade, gestão de infraestrutura virtual e orquestração; 

 Conectores externos para hybrid Cloud Computing (AWS, Softlayer, Microsoft Azure); 

 Plataforma totalmente independente da plataforma base, com possibilidade de criação 

de clouds utilizando KVM, XEN, VMware EXI e VMware vCENTER; 

 Segurança (ACLs e quotas de utilizadores, integração com serviço de diretório de 

utilizadores, auditoria); 

 Licenciamento (software opensource sob licença Apache); 
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 Suporte - suporte grátis com base na comunidade e suporte comercial (SLA) diretamente 

da OpenNebula systems; 

 

2.5.2. OpenStack 

O OpenStack surgiu em julho de 2010 a partiu de uma iniciativa conjunta entre a Rackspace e 

a NASA. O projeto tinha o intuito de ajudar as empresas a fornecer serviços de Cloud 

Computing, utilizando hardware standard do mercado. Em 2011 a Canomical, empresa que 

desenvolve o Ubuntu, adotou o OpenStack como tecnologia de Cloud (Vaughan-Nichols, 

2011). Em 2012, foi criada a OpenStack Foundation (BusinessWire, 2015), com o intuito de 

promover o projeto e a sua comunidade (OpenStack Foundation, 2015a), estando o mesmo 

disponível com a licença Apache. Existem muitas empresas que ao longo destes últimos anos 

se foram juntando ao projeto, promovendo e ajudando no seu desenvolvimento e disseminação. 

É um projeto com uma arquitetura modular e cada um dos seus componentes é identificado com 

um nome de código (OpenStack.org, 2015). 
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OpenStack Capabilities 

OpenStack Compute (code-name Nova) Integrated project since Austin release 

OpenStack Networking (code-name Neutron) Integrated project since Folson release 

OpenStack Object Storage (code-name Swift) Integrated project since Austin release 

OpenStack Block Storage (code-name Cinder) Integrated project since Folson release 

OpenStack Identity (code-name Keystone) Integrated project since Essex release 

OpenStack Image Service (code-name Glance) Integrated project since Bexar release 

OpenStack Dashboard (code-name Horizon) Integrated project since Essex release 

OpenStack Telemetry (code-name Ceilometer) Integrated project since Havana release 

OpenStack Orchestration (code-name Heat) Integrated project since Havana release 

OpenStack Database (code-name Trove) Integrated project since Icehouse release 

OpenStack Data Processing (code-name Sahara) Integrated project since Juno release 

OpenStack Bare-Metal Provisioning (code-name 

Ironic) 

Integrated project since Kilo release 

New capabilities under development for liberty and beyond: 

Queue Service (Zaqar) 

Shared file service (Manila) 

DNS Service (Designate) 

Key Management (Barbican) 
Tabela 2 - Componentes do OpenStack (OpenStack.org, 2015) 

Como já se salientou, trata-se de um projeto modular e a sua instalação e configuração requerem 

um conhecimento aprofundado de distribuições de Linux. Durante esta fase existem 

discrepâncias, ainda que reduzidas, nos processos referentes a cada componente, isto porque, a 

sua filosofia assenta num desenvolvimento partilhado, por vezes patrocinado pelas empresas 

que o apoiam. Assim, a instalação plena do OpenStack a partir somente do recurso aos manuais, 

pode tornar-se uma tarefa um pouco penosa (Webster, 2015). Perante tal facto, é preferível para 

a organização, a requisição posterior de suporte, tendo em consideração que cada empresa tem 

a sua versão do software otimizada para a distribuição do sistema operativo e modelos de 

negócio que preconizam. Nestas escolhas, deveremos ter em linha de conta que a base 

aplicacional é sempre a mesma, mas cada empresa implementa extensões proprietárias, 
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consoante a sua linha de orientação estratégica. Neste contexto, será pertinente uma análise 

interna aprofundada de cada organização, com o intuito de escolher o melhor fornecedor de 

serviço, para não se ver em situações de “lock-in” tecnológico por utilização de alguma das 

extensões proprietárias desenvolvidas (Llorente, 2014b). Na Tabela 3, encontram-se algumas 

soluções comerciais para a implementação e suporte de infraestruturas em OpenStack. 

Esta abordagem modular é na “gíria” muitas vezes designada como spaghetti stack, ou seja, na 

mesma plataforma múltiplas linguagens de programação, múltiplas formas e estilos de 

programação, o que torna a tarefa de manutenção extremamente penosa, requerendo uma equipa 

técnica maior, com múltiplas áreas específicas de intervenção ou valência. A ideia é partilhada 

por alguns dos responsáveis de empresas na área com é exemplo Peder Ulander, 

vice-presidente de Marketing e Produto na plataforma de cloud da Citrix, afirmando que o 

OpenStack é uma tecnologia e não um produto (Burns, 2013).  

 

Oracle 

OpenStack 

for oracle 

Linux 

http://www.oracle.com/goto/openstack 

Rackspace 

Private 

Cloud  

http://www.rackspace.com/cloud/private/openstack 

IBM Cloud 

Manager 

http://www.ibm.com/developerworks/servicemanagement/cvm/sce/index.html 

Suse Cloud https://www.suse.com/products/suse-cloud/ 

Devstack http://docs.openstack.org/developer/devstack/ 

Tabela 3 - OpenStack deployments company’s 

Cada componente é instalado de forma separada, no entanto estes funcionam de forma 

unificada, para responder efetivamente às necessidades de cada cloud. Cada componente possui 

a sua própria API, que depois poderá ser utilizada para gerir os recursos da cloud. É também 

compatível com a API AWS EC2 da Amazon, para implementações de clouds híbridas. 
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2.5.3. Eucalyptus 

Eucalyptus surgiu em 2003, como projeto de  Virtual Grid Application Development Software, 

na Universidade de Rice e Califórnia, entre outras instituições (Nurmi et al., 2009). É um 

software opensource desenvolvido com o intuito de permitir a criação de private e hybrid clouds 

compatíveis com Amazon Web Services (AWS). Em setembro de 2014, foi anunciada a sua 

aquisição por parte da Hewellt-Packard (HP), passando a integrar o portefólio de ofertas 

empresariais cloud da empresa. 

Com a adoção do Eucalyptus, é possível aos utilizadores implementar uma cloud privada com 

as caraterísticas e funcionalidades principais da AWS, sempre, com a possibilidade de bursting 

para a cloud pública da AWS (Jackson, 2013). Bursting ou Cloud bursting é a capacidade de 

uma cloud privada poder expandir-se para uma cloud pública, com o intuito de alocar recursos 

externos para a satisfação de necessidades não supridas pela infraestrutura interna (Nair et al., 

2010).  

Toda a API do Eucalyptus é desenhada para suportar o AWS e mais recentemente a cloud 

pública da HP. Assim, as organizações que utilizem o Eucalyptus poderão optar pelo bursting 

para AWS, HP e outras instâncias que suportem serviços tipo AWS. 
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Figura 10 - Arquitetura Eucalyptus (Eucalyptus Systems, 2014) 

Na Figura 10 podemos observar a arquitetura flexível e distribuída do Eucalyptus, permitindo 

suportar clouds de várias dimensões e requisitos. 

O Eucalyptus é constituído por cinco componentes distintos, que podem ser utilizados em vários 

modelos de implementação distintos de clouds. Estes componentes podem ser agrupados em 

três níveis distintos (Eucalyptus Systems, 2014). 

 Cloud 

o Cloud controller (CLC) – Oferece compatibilidade com EC2 e fornece a 

interface web de acesso à cloud. tendo uma interface administrativa. É a 

componente de administração; 

o Scalable Object Storage (SOS) – É o equivalente ao serviço de AWS Simple 

Storage Service (S3) da Amazon. 

 Cluster 

o Cluster controller (CC) – É o equivalente ao AWS availability zone da Amazon. 

Funciona como front-end dum cluster Eucalyptus comunicando com os serviços 

SC e NC (ver de seguida), sendo responsável pela gestão SLA do cluster; 

o Storage controller (SC) – É o equivalente ao AWS Elastic Block Store (EBS). 

Serve de interface entre o storage local, NFS, iSCSI e SAN. 

 Node 
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o Node Controller (NC) – Suporta as máquinas virtuais e o seu de acesso à rede. 
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3. Modelo organizacional proposto 

 

Neste capítulo é apresentada uma proposta para um modelo de integração de Clouds 

institucionais como elemento central da concretização de uma solução para alcançar os 

objetivos propostos para esta investigação. O capítulo está organizado em dois pontos, no 

primeiro é elaborado um enquadramento sobre a problemática abordada, no segundo são 

indicados os detalhes do modelo proposto.  
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3.1. Enquadramento 

Com a desenvolvimento deste trabalho, e a sua aplicação específica atual no Ensino Superior, 

os dois principais objetivos são a mudança e consciencialização das vantagens da utilização de 

um novo paradigma, o Cloud Computing. 

No campo da investigação, a mesma assenta em duas vertentes. A primeira versa sobre o 

próprio paradigma e todos os diversos serviços que o constituem. A segunda define a utilização 

do paradigma como ferramenta de investigação. Mais recentemente uma utilização 

generalizada do paradigma ao nível empresarial, institucional e pessoal, na perspetiva 

comercial, académica e de indulto privado (ESPAP, 2014; Microsoft, 2014).  

Os centros de ciência, tecnologia e inovação das instituições de Ensino Superior têm um vasto 

conjunto multidisciplinar de recursos disponíveis, capazes de serem agregados e uniformizados, 

sendo passíveis de serem utilizados em prol da comunidade em geral. Assim, a utilização do 

modelo proposto, pode conferir às instituições a capacidade de fornecerem mais-valias para 

outras instituições públicas ou privadas. Estas mais-valias surgem segundo dois prismas: uma 

ao nível do know-how dos membros que compõem as equipas dos respetivos centros de 

investigação e dos serviços de informática responsáveis pela implementação do modelo 

proposto; outra ao nível tecnológico, com o fornecimento de serviços de Cloud Computing.  

O modelo proposto assenta numa mudança de comportamentos e mentalidades organizacionais 

inerentes às instituições públicas, a nível da utilização dos seus recursos, incluindo as de Ensino 

Superior. As instituições são cada vez mais sujeitas a constrangimentos e restrições 

orçamentais, que normalmente provocam restrições operacionais, as quais, na área das TI, 

poderão ser mitigadas com a adoção do modelo defendido, permitindo uma utilização mais 

eficiente do parque informático por parte de todas as instituições e transparente para os seus 

utilizadores.  
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Devido as sucessivas alterações ao sistema de financiamento das instituições de Ensino 

Superior em Portugal e os respetivos cortes orçamentais, torna-se prioritário que cada 

instituição consiga diversificar as suas formas de financiamento, expandindo as suas fontes de 

receita própria para fazer face aos seus compromissos. Como afirma Ana Maria Seixas (Seixas, 

2001), as instituições necessitam de desenvolver atividades geradoras de rendimentos, como 

realização de contratos de investigação com a indústria, serviços de consultadoria e realização 

de cursos de curta duração. 

A adoção do modelo aqui exposto, assenta no pressuposto da necessidade de redução de custos, 

otimização da utilização de recursos, reorganização e consolidação dos datacenters por parte 

das instituições. Por outro lado, a necessidade de cada vez mais as instituições trabalharem em 

rede para ganharem relevo quer a nível nacional quer internacional, permitir-lhes-á atrair mais 

alunos internacionais e aceder a novos projetos de investimento (Mota, Monteiro, Pinto, & 

Alves, 2015).  

O modelo proposto apresenta uma forma segura e fiável de implementação, como é sugerido 

ainda neste capítulo. Os itens de custos (infraestrutura e licenciamento) inerentes à sua 

implementação, podem ser reduzidos, dependendo da infraestrutura já existente em cada 

instituição de Ensino Superior, e tendo por base a utilização de software opensource, 

minimizado também o problema do “lock-in” da estrutura a um fornecedor de cloud pública. 

É indispensável que o modelo permita uma colaboração entre as instituições de Ensino Superior 

e com parceiros externos garantindo simultaneamente a independência institucional, pelo que 

as instituições podem delinear de forma livre as suas estratégias, mantendo a sua génese 

decisória e autonomia intrínsecas, sem constrangimentos associados à integração na Cloud 

Federativa Académica. 
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Salienta-se ainda a vantagem de o Cloud Computing ser uma tecnologia em forte evolução com 

várias plataformas opensource versáteis, robustas e “enterprise ready”, que pode ser adaptada 

pelo que, poderia ser iniciada uma abordagem com custos relativamente baixos e evoluir para 

uma solução mais robusta, madura, mas não por isso mais dispendiosa. Neste contexto, parece 

ganhar primazia a necessidade de uma reorganização e utilização de sinergias, por forma a obter 

o maior partido das várias valências já existentes ao nível das TI dentro das várias instituições.  

 

3.2. Detalhe sobre modelo  

O propósito da criação de uma Cloud Federativa Académica comunitária, partindo das 

infraestruturas existentes, de forma a estabelecer em cada instituição pertencente ao projeto, 

uma Cloud nos seus datacenters atuais, permitirá uma reorganização interna. A adoção deste 

paradigma, poderá permitir a obtenção de ganhos em termos de eficiência com a concentração 

em torno da virtualização, inerente ao modelo proposto, mesmo que não seja atualmente 

utilizada pela instituição, bem como a possibilidade da utilização, em casos de esgotamento de 

recursos locais, ainda que pontualmente, de uma forma transparente mobilizando os recursos 

disponíveis noutras instituições da Cloud Federativa Académica.  

No modelo proposto sugerem-se duas vertentes de integração e interligação entre as clouds 

institucionais. Na primeira abordagem sugere-se a criação de uma federação de clouds, onde 

cada uma, de cada instituição, é considerada uma zona. A partir daqui será designada por Cloud 

Zona, com recursos suscetíveis de serem partilhados pelas entidades que compõem a federação. 

A segunda abordagem é a disponibilização de parte dos recursos da federação ou de qualquer 

Cloud institucional da federação de uma forma individual como uma Cloud pública, capaz de 

fornecer recursos a instituições públicas ou privadas, como um Cloud provider semelhante a 

outros operadores comerciais (Amazon, Microsoft, etc.). 
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Para que a definição do modelo assente numa análise construtiva, detalhada e independente da 

abordagem escolhida por cada instituição de Ensino Superior, podemos definir as seguintes 

premissas: 

1. Independência da plataforma tecnológica que implementa o modelo, requerendo que a 

mesma seja opensource de forma a possibilitar a implementação das necessárias 

adaptações, ao nível das configurações e integração das plataformas; 

2. Integração e adaptabilidade, ao nível da infraestrutura física existente em cada 

instituição, isto é, a incorporação e adoção do modelo, e respetiva plataforma deverá ser 

o mais flexível possível, permitindo uma integração nos datacenters das instituições e 

uma adaptabilidade às suas especificidades e normas de funcionamento; 

3. Constituição de uma estrutura de administração distribuída, isto é, a possibilidade de 

existirem múltiplos níveis de acesso e respetiva atribuição de responsabilidades, 

permitindo mitigar de uma forma considerável o peso da administração central nos 

serviços, dentro de cada instituição; 

4. Criação de utilizadores e grupos, favorecendo uma melhor organização, administração 

e gestão de recursos e respetivos acessos. Deverá ainda ser adaptável às realidades 

heterogéneas das instituições; 

a. Criar e gerir grupos para uma melhor organização na distribuição de recursos 

pela Cloud Zona e clouds externas, bem como dentro da federação;  

b. Utilizar várias fontes de autenticação (LDAP, X509, SSH, utilizador e password 

ou token); 

5. Registo e análise da utilização dos recursos associados aos utilizadores ou grupos, com 

o intuito de, por um lado gerir de forma mais racional e equitativa os recursos, por outro 

permitir a contabilização com o propósito de cobrar pela sua utilização; 

6. Criação de mecanismos de controlo de acessos, contabilização e quotas na utilização 

dos recursos. Tal premissa é complementar aos dois pontos anteriores, já que facilita a 

administração, nos seus diferentes graus de acesso;  

7. Agrupar vários recursos físicos homogéneos, isto é, possibilitar a organização de uma 

Cloud com os seus diferentes tipos de recursos heterogéneos, em grupos de 
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equipamentos físicos mais homogéneos, com a integração destes nos mecanismos, 

anteriormente referidos, de gestão, organização, contabilização e controlo de acessos; 

8. Permitir uma autonomia intrínseca a cada instituição possibilitando o acesso da mesma, 

aos recursos da federação, sem a obrigatoriedade de lhe pertencer e consequentemente 

partilhar os seus recursos. 

No que concerne aos aspetos referidos, na definição e conceção do modelo proposto, é 

importante considerar uma possível carga adicional (overhead) referente à administração dos 

novos recursos, que se pode abater nos elementos dos serviços de informática das instituições. 

A implementação do modelo deverá atrair, motivar e apresentar simplicidade, incluindo uma 

gestão distribuída. Não obstante deverá considerar-se que a proximidade e atribuição de 

responsabilidades pode favorecer a resolução de problemas que possam surgir localmente. 

O “core” do modelo assenta na integração de várias clouds privadas, com o intuito de organizar 

uma cloud única com os recursos agregados. Na tabela seguinte, é possível observar a 

classificação de cada um dos componentes que compõem o modelo proposto, nesta 

investigação. 
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Cloud Zonas Clouds de instituições de Ensino Superior que fazem 

parte da federação 

Clouds externas Clouds de instituições externas, de parceiros públicos ou 

privados 

Conexões A (linha contínua) Links de ligação bilaterais entre as Cloud Zonas e os 

parceiros externos 

Conexões B (Linha intermitente) Links de ligação bilaterais entre as várias Cloud Zonas 

que forma a federação 

Tabela 4 - Tabela de classificação do modelo preconizado 

Na Figura 11 é visível como cada componente está integrado no modelo e a forma como os 

mesmos estão interligados entre si, com o intuito de obter a Cloud Federativa Académica 

preconizada neste trabalho. 
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Figura 11 - Modelo de Cloud federativa académica preconizado 

As conexões entre cada uma das Cloud Zonas e entre estas e as várias clouds externas 

pressupõe, sempre, a utilização da ligação de Internet de cada uma das instituições.  

Atualmente a Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN) é uma unidade da 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, IP (FCT), que tem como principais atividades o 

planeamento, gestão e operação da Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade (RCTS) (FCT, 2015). 

A RCTS é uma rede de alto desempenho destinada a instituições com maiores requisitos de 

comunicações, nomeadamente, universidades, laboratórios do estado e institutos politécnicos 

(FCCN, 2015a). Desta forma, a conexão entre as várias Cloud Zonas será efetuada através de 

uma rede de alto desempenho, gerida pela FCCN, com taxas de acesso distintas todas de alto 

débito, diminuindo possíveis constrangimentos inerentes à utilização de ligações de Internet 

fornecidas por operadores comerciais (FCCN, 2015b).  

Em termos conceptuais, as várias Cloud Zonas, representadas na Figura 11, identificam 

instituições de Ensino Superior. As referidas Cloud Zonas encontram-se interligadas entre si 

para formar uma Cloud Federativa Académica. Cada cloud é identificada com um ID de 
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identificação. As clouds externas identificadas, são clouds de parceiros estratégicos privados 

ou públicos. 

O modelo proposto para implementação da Cloud Federativa Académica comunitária assenta 

em dois pilares fundamentais: por um lado baseia-se na autonomia intrínseca de cada 

instituição; por outro lado, na necessidade de partilha e aproveitamento de recursos instalados, 

de forma a ganhar dimensão e capacidade para atrair novos investimentos.  

Assim, reportando-nos as premissas do modelo proposto, podemos referir que a ligação a clouds 

estratégicas externas, poderá ser implementada ao nível da federação ou em cada uma das Cloud 

Zonas que a compõem. Quantas mais instituições se associem a esta Cloud Federativa 

Académica, mais recursos são passíveis de serem partilhados, assistindo-se ao aumento da 

possibilidade de melhoria, das políticas de qualidade, do serviço prestado às instituições pelos 

seus serviços de informática. A existência de um conjunto alargado de clouds interligadas tanto 

ao nível federativo como externas, permitirá uma maior capacidade de utilização e uma 

possibilidade de incremento do número de utilizadores. 
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Figura 12 - Detalhe de uma Cloud Zona 

Na Figura 12 é visível o modo como cada Cloud Zona está organizada, com os seus diversos 

recursos e especificidades próprias. Com o intuito de tornar este modelo atrativo, simples e não 

aumentar o grau de complexidade na gestão e configuração, são propostos vários níveis de 

administração.  

Na Tabela 5 são detalhados os vários níveis de administração de cada cloud institucional, Cloud 

Zona. Cada nível é composto por um grupo de utilizadores, ao qual é atribuído um conjunto de 

permissões, de acordo com a hierarquia assegurada pela posição que ocupa. A Cloud Federativa 

Académica é a agregação das várias Cloud Zonas, mas não deixa de ser gerida e administrada 

como uma Cloud Zona.  
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Admin conceptual Decisores conceptuais 

Admin federação Administradores de Federação 

Admin zona Administradores de Cloud 

Admin VDC Administradores de Virtual Datacenters (VDC) 

Utilizadores Utilizadores finais 

Tabela 5 - Tabela de classificação da estrutura de administração 

Os administradores conceptuais e administradores da federação têm acesso a todo o tipo de 

administração das clouds da federação e Cloud Zonas. Os administradores da Cloud têm acesso 

a toda a administração da sua Cloud Zona. Por sua vez os administradores de Virtual 

Datacenters são responsáveis por um conjunto de recursos virtuais, distribuídos pela Cloud 

Federativa Académica, ou seja, podem estar distribuídos por mais do que uma Cloud Zona.  

Em último lugar, surgem os utilizadores finais, que utilizam efetivamente os recursos que lhes 

são atribuídos. Para estes, a utilização dos recursos deve ser totalmente transparente, sem 

perceção da existência de uma ou mais clouds, independentes da localização física, mas sempre 

tendo a perceção do nível de consumo de recursos. Em cada uma das categorias de 

administradores existe a noção onde estão localizados fisicamente os recursos e qual a sua taxa 

de utilização. A atribuição de quotas de utilização de recursos é feita pelos administradores de 

cada Cloud Zona aos seus administradores de VDC, recursos que depois podem ser delegados 

aos utilizadores finais.  
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Figura 13 - Estrutura de administração da Cloud 

A estrutura de administração é composta por três níveis, bem definidos, em termos de acessos 

e permissões: os administradores da federação, os administradores da Cloud Zona, os 

administradores VDC. Este tipo de abordagem permite que as equipas de administração, em 

cada nível, sejam especializadas nas suas tarefas.  

Os administradores conceptuais são os únicos elementos não obrigatórios do modelo proposto, 

tendo a responsabilidade de administrar, em termos conceptuais, todos os aspetos de integração 

da Cloud Federativa Académica, ou seja, definir o que é partilhado, em que circunstâncias essa 

partilha acontece, qual o volume de recursos disponibilizados para partilha e delineação das 

estratégias de administração e evolução da Cloud Federativa Académica.  

Os administradores da federação são responsáveis pela gestão e integração de todas as Cloud 

Zonas. São os elementos, com responsabilidades técnicas de implementação plena da Cloud 

Federativa Académica, existindo em cada Cloud Zona, pelo menos um administrador da 

federação. Os administradores da federação também interagem de forma regular com os 
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administradores das Cloud Zonas. Cumulativamente, poderão agregar as responsabilidades 

inerentes aos administradores conceptuais. 

Os administradores da Cloud Zona procedem à manutenção da infraestrutura física da Cloud 

Zona na qual estão inseridos, participam na integração entre as diversas Cloud Zonas em 

parceria com os administradores da federação, bem como prestam apoio e esclarecimentos 

técnicos aos administradores de VDC (Virtual datacenters). 

Os administradores de VDC são responsáveis pela gestão dos recursos virtuais, criando acessos, 

aplicando quotas, gerindo e apoiando os utilizadores finais. Os utilizadores finais utilizam os 

recursos disponibilizados dentro dos termos definidos pelo seu administrador de VDC.  

Dadas algumas limitações em instituições mais pequenas ou com orgânicas distintas, algumas 

pessoas podem acumular mais do que um cargo, no modelo proposto. Nesta fase não foi 

efetuado qualquer estudo relativo aos custos/benefícios num modelo multinível de 

administração. 

Por mais transparente que aparente ser a cloud, em termos tecnológicos e com uma quantidade 

de recursos com as várias características já elencadas, em qualquer cloud institucional os 

recursos são finitos. Assim, a atribuição de quotas de acesso aos vários recursos 

disponibilizados deve ser implementada, desde a base da pirâmide, com os administradores da 

Cloud Zona, a atribuírem, de forma racional, os vários recursos aos administradores VDC, que 

por sua vez, os disponibilizam aos utilizadores finais.  

Para a articulação deste processo de administração torna-se premente a utilização de um módulo 

de administração de utilizadores, com funcionalidades ao nível do controlo e gestão de acessos, 
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aos vários recursos existentes numa cloud, quer seja ela federada ou externa. É de salientar a 

utilização de diversas fontes de autenticação, criação de gestão de grupos para uma melhor 

organização dos diversos utilizadores, e integração plena com os sistemas de atribuição de 

quotas e sistemas de controlo de acessos. 

Na conceção técnica de uma cloud privada existe um conjunto vasto de análises que devem ser 

tidas em consideração. As instituições, ao nível técnico, não são heterogéneas, nas suas 

especificidades. É necessário ter em linha de conta que cada cloud pode não ser homogénea, ao 

nível dos seus componentes físicos, e ao nível da virtualização ou de software, com a 

necessidade de diferentes módulos de virtualização, ou simplesmente necessidade de algum 

equipamento físico específico, por exemplo no High-Performance Computing (HPC). Assim é 

importante agrupar este tipo de recursos homogéneos em grupos, que designamos por clusters, 

para posteriormente poder permitir a sua integração nas listas do processo de controlo de 

acessos.  

A adoção do modelo federativo proposto permite a criação de uma base tecnológica sólida, de 

suporte a todas as necessidades das instituições de Ensino Superior, onde será possível, mesmo 

na fase inicial de implementação da cloud, transmitir inovação, apoio, conhecimento e 

confiança. A partilha e disponibilização de recursos com outras instituições surge como garante 

de apoio, mesmo em momentos críticos com falta de recursos na cloud privada. Esta confiança 

é importante para que as instituições possam tomar as suas decisões estratégicas sem serem 

reféns da sua própria capacidade interna, tornando-as mais versáteis na procura de novos rumos. 

A segunda abordagem do modelo assenta na configuração das Cloud Zonas ou na própria 

federação de clouds, como uma cloud parcial ou totalmente pública. Assim, cada Cloud Zona 

ou a própria Cloud Federativa Académica funciona como uma cloud pública, disponibilizando 

acesso a outras Cloud Zonas ou clouds externas, de parceiros considerados estratégicos. Esta 

abordagem permite a exploração do modelo de Hybrid Cloud. Desta forma cada Cloud Zona 

pode funcionar em simultâneo como cloud privada, cloud pública e cloud híbrida.  
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Na Tabela 6 são indicados os componentes que diferem relativamente à abordagem federativa. 

Conexões A Solicitação de recursos a Clouds externas ou parceiras 

Conexões B Fornecimento de recursos a Clouds externas ou parceiras 

Conexões C Solicitação de recursos a Clouds institucionais 

Conexões D Fornecimento de recursos a Clouds institucionais 

Tabela 6 - Identificação dos componentes da segunda abordagem 

O modelo proposto para esta vertente é semelhante, mas encontra-se assente em duas filosofias 

de concretização diferentes, no entanto, com o mesmo objetivo. Nesta filosofia dá-se primazia 

à autonomia intrínseca de cada instituição. Assim, como poderemos observar na Figura 14, 

todos os pressupostos, premissas e estruturas de administração anteriores se mantêm. Nesta 

situação, a cloud institucional não pertence à Cloud Federativa Académica, e mantém as suas 

premissas e estruturas de administração internas. Neste caso necessita de configurações 

distintas para a solicitação de recursos, ou seja, configuração como cloud híbrida para que os 

recursos utilizados possam ser estendidos por recursos de uma outra Cloud Zona, da Cloud 

Federativa Académica ou uma cloud externa. Simultaneamente, pode ser configurada como 

uma cloud parcial ou totalmente pública para partilha de recursos com uma ou mais Cloud 

Zonas, Cloud Federativa Académica ou clouds externas.  
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Figura 14 - Detalhe de uma Cloud Zona à luz da segunda abordagem 

A utilização de um modelo assente num sistema distribuído de clouds permite uma abordagem 

menos restritiva, a nível tecnológico e uma maior independência institucional, tornando o 

modelo mais versátil e atrativo para o seu amadurecimento e crescimento através da agregação 

de instituições.  

A parte de diferenciação do modelo coloca a tónica na vertente organizacional, mas também a 

nível tecnológico assentando em plataformas opensource versáteis, robustas e “enterprise 

ready” e protocolos normalizados. Com a adoção de uma infraestrutura partilhada deste tipo, 

será possível a disponibilização de recursos computacionais, de uma forma quase imediata, para 

os vários projetos das instituições e os seus centros de investigação, eliminando o hiato entre a 

disponibilização das verbas dos projetos e o processo normal de aquisição de bens e serviços. 

Em contrapartida, as verbas alocadas para os equipamentos seriam direcionadas para a 

infraestrutura geral. Será da responsabilidade da equipa que gere o datacenter dentro de cada 

instituição, a seleção e aquisição do respetivo equipamento. Por último e não menos importante, 

esta solução proporciona à comunidade em geral, a utilização da tecnologia e respetivos 

recursos, a parceiros privados ou públicos considerados estratégicos pela instituição. Uma 
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decisão política que passasse pela adoção deste modelo ou de algum similar, poderia 

proporcionar poupanças ao país em TI elevadas, pode permitir a redução em número e custos 

de manutenção de datacenters institucionais. Tal modelo poderia constituir como ponto de 

partida para a criação de um datacenter distribuído nacional, alojado fisicamente nas várias 

localizações geográficas, das instituições de Ensino Superior ou parceiros. Neste segmento de 

ideias, permitiria alavancar projetos nacionais e internacionais, nas diversas áreas com a enorme 

capacidade de computação inerente à utilização do conceito e modelo.  

Porém, não existem só aspetos vantajosos na utilização do modelo proposto. Em termos 

técnicos, com a existência de algumas soluções proprietárias, as mesmas podem só por si 

constituir um desafio à sua integração com as restantes clouds. Por se tratarem de soluções 

fechadas dependentes da visão e estratégica comercial da instituição responsável.  
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4. Desenvolvimento do protótipo  

 

Neste capítulo é descrita a implementação de uma infraestrutura partilhada de teste, com base 

no modelo proposto. O capítulo está estruturado em sete pontos principais. No primeiro, é 

detalhada a organização e estrutura de um inquérito, realizado ao início do processo de 

construção do modelo, o qual serviu de base para a análise de várias plataformas e as suas 

diversas vertentes de implementação. No segundo ponto, é descrito o processo de seleção da 

plataforma de implementação do modelo proposto. Nos terceiros e quartos pontos são 

abordadas de uma forma mais concreta as duas vertentes do modelo proposto, vertente 

federativa e cloud bursting. No quinto ponto, procede-se a uma análise detalhada das 

características administrativas inerentes à plataforma utilizada na implementação do modelo, 

bem como dos add-ons utilizados durante o respetivo processo de implementação. No sexto 

ponto, descreve-se de forma detalhada todo o processo de implementação e decisões técnicas 

adotadas durante a fase de implementação. Finalmente, procede-se a uma consideração ao nível 

da implementação de uma infraestrutura distribuída, como a discutida no capítulo 3. 
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4.1. Inquérito sobre utilização de Cloud Computing 

Como ponto de partida para o trabalho de investigação aqui descrito, foi elaborado um inquérito 

por questionário, com o intuito de estabelecer as suas linhas orientadoras, assentes em duas 

vertentes: a primeira surge ao nível da utilização do paradigma de Cloud Computing nos 

datacenters, dentro das Instituições de Ensino Superior portuguesas; a segunda decorre ao nível 

das plataformas tecnológicas de base utilizadas na implementação das clouds privadas. 

Com o intuito de permitir uma recolha de dados válida, o questionário foi organizado de forma 

a incidir sobre questões de facto. Desta forma, tentou-se evitar ambiguidade e subjetividade, 

tanto na fase de construção do questionário como na fase de análise de resultados. Por outro 

lado, também ao nível da fase de aplicação do questionário, ao público-alvo, o facto de se 

construir um questionário incidindo em questões diretas, propiciou a redução da complexidade, 

bem como o tempo dedicado às respostas. 

As questões colocadas no inquérito, por questionário, foram as seguintes: 

1. A sua instituição utiliza Cloud privada? 

2. Para que fins é utilizada? 

3. Qual o software de Cloud Computing utilizado na Cloud? 

4. Existe a intenção ou algum projeto com o propósito/objetivo de implementar a 

referida tecnologia na sua instituição? 

Do ponto de vista deste capítulo, não se mostra pertinente analisar de forma geral os resultados 

obtidos em cada questão, mas sim os resultados obtidos na questão nº 3. Assim, a referida 

questão, constitui o ponto de partida para a tipologia de plataformas a serem estudadas e 

analisadas, no sentido de implementar um protótipo do modelo proposto, no capítulo 3, 

deixando uma análise mais profundo dos resultados para o próximo capitulo (Análise de 

Resultados).  
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Sousa et al. em 2011 elaborou um estudo onde o público-alvo foram as instituições de Ensino 

Superior portuguesas, com o intuito de aferir sobre o retorno do investimento realizado em 

infraestruturas e serviços de TI, resultantes da análise de diferentes cenários relativos à 

introdução do paradigma Cloud Computing (Sousa, Assis, & Leitão, 2011).  

No nosso trabalho de investigação, as questões foram intencionalmente curtas e diretas de forma 

a obter uma resposta que possa complementar a situação observada. Assim a pesquisa, através 

da aplicação do questionário, teve o propósito de aferir o grau de implementação da tecnologia 

de Cloud Computing, mais concretamente a utilização de clouds privadas, nos centros de dados 

das instituições e que Cloud Management Platform (CMP) opensource foi utilizado pela 

instituição. Os dados obtidos resultantes da aplicação do questionário são detalhados no 

capítulo 5. De forma sucinta, salienta-se que das várias soluções de CMP, o OpenNebula foi a 

plataforma mais votada. Desta forma, com a finalidade de comprovar se o modelo idealizado 

poderia ser tecnologicamente implementado, foi iniciada a pesquisa e implementação com base 

na plataforma OpenNebula. 

 

4.2. Detalhe do trabalho desenvolvido 

De seguida, procede-se à apresentação detalhada, assente, sobretudo, na vertente tecnológica 

de todos os componentes inerentes à criação de uma federação tendo por base o modelo 

proposto. Neste sentido, mostra-se pertinente refletir sobre os pontos fortes e aspetos que 

poderão ser considerados críticos dos componentes de implementação permitindo assim, obter 

uma visão mais concreta, sobre os possíveis benefícios da adoção de uma infraestrutura desta 

natureza. 
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O Cloud Computing é um paradigma que está a afirmar-se atualmente no contexto empresarial, 

a nível internacional. Torna-se relevante a necessidade de dotar as instituições de Ensino 

Superior, não só da disponibilização de serviços em clouds públicas, bem como da tecnologia 

em termos de cloud privadas (Microsoft, 2014).  

A questão nº 3 do questionário, pretendia-se aferir qual a plataforma que as instituições estavam 

a utilizar para a implementação ou testes das suas clouds privadas.  A resposta que obteve maior 

número de votos foi a plataforma OpenNebula.  

Na escolha da plataforma para desenvolver este trabalho de investigação, mostra-se premente 

avaliar quais as principais características de cada plataforma e simultaneamente analisar os 

objetivos estipulados inicialmente, no capítulo 3, ponto 2. Assim sendo, há necessidade de não 

se ficar bloqueado à utilização específica de um software ou plataforma sem se equacionar os 

aspetos anteriormente definidos.  

Como foi referido no capítulo 2, existe um conjunto diversificado de plataformas opensource 

que foram objeto de estudo com o intuito de selecionar uma plataforma para o desenvolvimento 

do protótipo do modelo proposto. De entre as plataformas analisadas verificou-se que todas 

assentam no mesmo conjunto de componentes arquiteturais fundamentais (access control, 

networking, security, instances, images), diferindo na sua abordagem em termos de modelo 

organizacional. Tal diferenciação depende da visão da entidade/comunidade responsável pelo 

desenvolvimento de cada uma das plataformas. 

O Eucalyptus foi a primeira plataforma a ser analisada. Trata-se de uma plataforma que tem 

como premissa a compatibilidade com a AWS da Amazon. Apresenta um forte enfoque na 

compatibilidade entre instâncias Eucalyptus e a AWS, permitindo criar clouds híbridas. É de 

salientar que durante o desenvolvimento deste trabalho, o Eucalyptos foi adquirido pela 

Hewlett-Packard. 
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De seguida, prosseguiu-se com o estudo de uma outra plataforma, o OpenStack, a qual requereu 

uma maior exigência ao nível de implementação e configuração. Assenta numa arquitetura 

modular com diversos módulos, desenvolvidos por um conjunto alargado de programadores e 

empresas. Deparámo-nos com algumas inconsistências ao nível da forma de instalação e 

configuração de cada módulo, contendo pequenas variações ao nível dos comandos e sintaxes 

de configuração, como por exemplo falta de uniformidade. A versão testada no decorrer deste 

trabalho foi a Havana. Ressalva-se que o comando para sincronização da base de dados nos 

módulos glance e keystone, respetivamente serviço de imagens e de identidade, são 

semelhantes, ou seja, “glance-manage db_sync” e “keystone-manage db_sync”, 

enquanto os módulos cinder e nova, respetivamente serviço de storage e computação, são 

“cinder-manage db sync” e “nova-manage db sync” mas com uma ação diferente 

dos anteriores. O OpenStack é uma plataforma com grande potencial devido à sua 

modularidade, mas requer um elevado grau de conhecimentos sobre os módulos e 

disponibilidade, em termos de técnicos especializados para a sua plena implementação, 

administração e gestão, independentemente do grau de sofisticação pretendido.  

O OpenNebula foi a plataforma selecionada para a implementação do protótipo do modelo 

proposto. A escolha assentou em duas premissas fundamentais: a primeira passa pelo facto de 

ser uma plataforma simples, flexível, aberta e confiável; a segunda baseia-se no grau de 

penetração, ao nível das instituições de Ensino Superior no domínio das clouds académicas. 

Ainda tendo em linha de conta a premissa 1, a mesma, foi testada na implementação do 

protótipo para o modelo proposto e pôde-se aferir as características da plataforma e a sua 

possível introdução nos datacenters das instituições focadas (instituições de Ensino Superior). 

Por outro lado, verificou-se que a plataforma permite o upgrade de forma gradual, mediante o 

ritmo de crescimento afeto a cada instituição, sem necessidade de investimentos avultados nos 

domínios de técnicos especializados ou no domínio dos equipamentos. A segunda premissa 

pôde ser constatada a partir dos resultados obtidos através do questionário, sendo o OpenNebula 

a que mais votos obteve dentro das várias plataformas opensource elencadas. Assim, contando 

com a sua versatilidade e robustez aplicacional com enfoque nas suas características, bem como 
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o suporte de uma comunidade opensource bastante ativa, com uma crescente implementação 

ao nível empresarial e académico (RedIRIS, 2015), o OpenNebula foi adotado como a Cloud 

Management Platform para a implementação do protótipo do modelo proposto. 

Na Tabela 7 são enunciadas as caraterísticas principais da plataforma OpenNebula, utilizadas 

na verificação de viabilidade da plataforma na implementação do protótipo. 

Descrição Serviços 

Interface SSH e Web 

Gestão energética CLUES (Cluster Energy Saving) 

Integração EC2, OOCI, ONE CLI 

Virtualização XEN, KVM, VMware 

Segurança Users, Groups, ACLs 

Rede 802.1q, VxLAN, Open vSwitch, VMware Networking, 

Virtual Router, Security Groups 

Armazenamento Ceph, Gluster, NFS, ISCSI, LVM, NAS 

Monitoramento SSH and UDP-push for KVM, XEN 

VMware API-pull 

Autenticação SSH, X509, LDAP, AD 
Tabela 7 – Especificações técnicas do OpenNebula 

Para dar continuidade ao trabalho desenvolvido, foram analisadas as caraterísticas operacionais 

da plataforma OpenNebula e a forma como estas se poderiam enquadrar na implementação do 

modelo. De forma imediata, salientaram-se caraterísticas ao nível da segurança, com a 

possibilidade de definição de Access Control Lists (ACL) para acesso a recursos. Tal 

possibilidade permite o controlo rigoroso dos acessos e recursos utilizados por cada utilizador. 

Outra característica importante é a possibilidade de criação de Virtual Data Centers, num 

ambiente totalmente isolado e controlado. Ainda neste segmento, é de referir a possibilidade de 

federação de múltiplas zonas OpenNebula para agrupamento de recursos e escalabilidade numa 

visão mais geral, sendo cada zona considerada uma nova instância da cloud criada pela 

plataforma. Desta forma é possível que as clouds sejam federadas para uma partilha de recursos 

ou escalabilidade de soluções. 

O conjunto de características elencadas, anteriormente, juntamente com as especificações 

técnicas, indicadas na Tabela 7, propiciou o processo de incorporação das especificações do 

modelo proposto na plataforma na qual se baseia o protótipo, assente em duas caraterísticas 
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importantes do OpenNebula, a federação de instâncias e Cloud bursting. Ambas as 

caraterísticas serão detalhadas nos pontos seguintes. Desta forma são satisfeitas as premissas 4, 

5, 6 e 7 definidas no modelo, explanadas no capítulo 3. 

  

4.3. Abordagem federativa 

A conceção do modelo proposto assenta na identificação de que cada cloud implementada numa 

instituição, a qual é considerada uma Cloud Zona com os seus recursos próprios 

(processamento, rede e armazenamento) e utilizadores distintos. Como caraterística de 

implementação no OpenNebula, é definida uma das Cloud Zona como sendo a zona master, 

onde serão armazenados todos os dados das outras Cloud Zonas consideradas slave. Todas elas 

partilham os mesmos utilizadores, grupos e permissões. Com a criação de ACLs é possível 

restringir o acesso às Cloud Zonas, bem como a clusters, como definidos no modelo proposto, 

dentro de uma determinada Cloud Zona. Quando um utilizador estiver dentro do portal da sua 

Cloud Zona, tendo já efetuado a autenticação, poderá aceder aos recursos de todas as Cloud 

Zonas nos quais lhe tenham sido atribuídos acessos, sem necessidade de aceder individualmente 

ao portal de cada zona em particular.  

Em termos arquiteturais da Cloud Federativa Académica, a Cloud Zona master e as várias 

Cloud zonas slave partilham as tabelas referentes aos utilizadores, grupos, VDCs, ACLs e 

Cloud Zonas. Apenas a Cloud Zona master tem permissões de escrita nas tabelas partilhadas, 

enquanto as Cloud Zonas slave obtêm uma cópia apenas de leitura, sendo que qualquer ação de 

escrita é redirecionada para a Cloud Zona master. Esta sincronização é conseguida utilizando o 

sistema de base de dados o MySQL, configurando apenas algumas tabelas para serem 

replicadas. O serviço de replicação do MySQL é muito fiável mesmo em conexões instáveis 

(Mysql, 2013). Neste tipo de abordagem, ainda que possa ocorrer um problema grave na Cloud 
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zona master, todas as outras Cloud Zonas podem operar de forma normal, estando apenas 

limitadas às operações de escrita na Cloud Zona master, como por exemplo criação de novos 

utilizadores, atualização de palavras-chave ou associação de utilizadores aos grupos. As 

consultas são repartidas pelo servidor MySQL da Cloud Zona master e pelos servidores 

existentes em cada uma das Cloud Zonas slave. Ao nível da escrita existem limitações devido 

ao papel centralizado da base de dados do servidor master da Cloud Zona master, podendo 

provocar situações de constrangimentos e falhas na atualização de dados (escrita). Assim, para 

evitar a existência de um único ponto de falha será necessário planear e estruturar o sistema de 

base de dados MySQL para que este garanta alta disponibilidade e escalabilidade, situação que 

o próprio sistema de gestão de base de dados permite e suporta (Mysql, 2013), através de uma 

arquitetura distribuída.  

 

4.4. Abordagem de Cloud bursting  

Em termos terminológicos Cloud Bursting é um modelo aplicacional que perante a existência 

de um serviço alojado numa cloud privada, permite que o mesmo possa ser expandido ou 

migrado da plataforma de Cloud Computing local para outra cloud pública ou privada, por 

exemplo, em situações de escassez de recursos computacionais na cloud de base (Nati Shalom, 

2012). 

Esta abordagem é provavelmente a mais atrativa em termos de independência institucional e 

tecnológica, permitindo que cada instituição funcione como uma cloud híbrida. No modelo é 

sugerido que cada cloud seja configurada como uma cloud híbrida e simultaneamente como 

cloud pública. Nesta abordagem, cada cloud institucional é independente, podendo expandir os 

recursos disponíveis incorporando recursos de cada uma das restantes clouds, sejam elas 

institucionais ou externas, funcionando da mesma forma como se fosse para expansão para 

clouds públicas (AWS, Softlayer, Microsoft, Rackspace, etc.). Simultaneamente, a cloud 

privada de uma instituição, deve permitir acesso aos seus recursos por parte de outras clouds 

institucionais, estando também configurada como cloud pública, ou mais corretamente 
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semipública, pois disponibiliza os seus recursos às outras instituições conforme considere 

oportuno. 

Em termos de independência ao nível da plataforma escolhida poderá ser utilizado não só o 

OpenNebula mas qualquer outra das plataformas que suporte as APIs EC2, OCCI ou ONE CLI. 

Estas formas de integração da plataforma OpenNebula, podem ser utilizadas numa ligação com 

qualquer cloud externa que suporte as APIs citadas.  

Assim, analisando esta abordagem, poderemos considerá-la mais autónoma comparativamente 

à abordagem federativa, mas ligeiramente mais complexa ao nível da implementação. É 

necessária a criação de uma conta em cada uma das clouds institucionais ou parceiras e na 

Cloud Federativa Académica para poder aceder aos recursos por elas disponibilizados. Da 

mesma forma, devem ser fornecidas credenciais de acesso à sua infraestrutura, às clouds 

institucionais ou parceiras, ou à Cloud Federativa Académica, permitindo-lhes o acesso aos 

recursos da cloud institucional. A utilização de um CMP como o OpenNebula possibilita 

responder a todas as premissas do modelo, mesmo numa abordagem mais complexa ao nível 

da implementação. Desta forma são satisfeitas as premissas 1, 2 e 8 definidas no modelo 

explanadas no capítulo 3.  

 

4.5. Características administrativas 

Como já foi referido, o OpenNebula é uma CMP opensource flexível e versátil que permite, ao 

nível da administração, que sejam disponibilizadas as mesmas ferramentas para a 

implementação de uma forma concreta e confiável, as medidas de segurança mais adequadas 

no que concerne à partilha e acesso a recursos, isto é, acesso a máquinas físicas, acesso a 
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segmentos de rede, acesso a storages, sejam recursos internos ou externos à Cloud, 

independentemente da forma como foi configurada, em termos de implementação do modelo 

proposto.  

O acesso aos vários recursos disponibilizados pela Cloud é controlado através de ACLs (Figura 

15). As ACLs são comuns a toda a Cloud Federativa Académica, independentemente da 

quantidade de zonas, caso se opte pela adoção do modelo federativo. O modus operandi é o 

mesmo que é utilizado no modelo híbrido ou Cloud brusting. É possível controlar a quantidade 

de recursos disponíveis para cada grupo de utilizadores finais ou para cada VDC em cada uma 

das várias zonas que constituem uma Cloud Federativa Académica. Desta forma são satisfeitas 

as premissas 5 e 6 definidas no modelo explanadas no capítulo 3. 

 

Figura 15 - Implementação de ACLs 

A caraterística Virtual Data Center (VDC), Figura 16, possibilita a disponibilização de uma 

infraestrutura virtual, às várias entidades parceiras da instituição ou até mesmo a nível interno, 

adaptada à orgânica interna de cada instituição. Estas infraestruturas virtuais, apesar de poderem 
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partilhar a mesma estrutura física, são estanques entre si. São criados vários VDC com a 

atribuição de funções de administrador de VDC a um elemento, o qual é incumbido da gestão 

do respetivo grupo de utilizadores, como apresentado no modelo. O referido administrador é o 

responsável pela gestão da sua infraestrutura virtual, cria utilizadores finais, disponibiliza o 

acesso aos recursos virtuais dentro do seu VDC. É de salientar que os recursos que lhe são 

disponibilizados pelo administrador da Cloud, estão sujeitos à atribuição de uma quota de 

utilização. 

 

Figura 16 - Virtual Datacenters 

Este tipo de abordagem permite que a equipa de administração, de cada uma das Cloud Zonas, 

bem como, a equipa de administração da Cloud Federativa Académica, se dediquem, de forma 

mais efetiva, à manutenção da sua infraestrutura física e às necessárias configurações para a 

integração de manutenção da federação. Assim, os administradores da federação e da cloud têm 

um grupo restrito de utilizadores a quem prestam apoio direto e esclarecimentos técnicos. Os 

administradores dos diversos VDC existentes na Cloud Federativa Académica surgem como 

responsáveis pela gestão dos recursos virtuais, procedendo à criação de acessos, aplicação de 

quotas e gestão dos utilizadores finais, dentro do âmbito que lhes for atribuído e tendo em conta 
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as quotas cedidas pelos administradores da cloud, à sua instituição ou departamento (Figura 

16). 

Neste contexto de delegação, será possível definir, de forma simples, os limites da partilha de 

recursos entre as várias Cloud Zonas que componham a Cloud Federativa Académica. Tal facto, 

permite uma qualidade e disponibilidade de recursos, mesmo em situações de escassez, numa 

determinada Cloud Zona. Esta partilha será efetuada tendo em conta a disponibilidade de 

recursos entre as várias Cloud Zona, propiciando a necessária atribuição dos mesmos a um 

determinado VDC alojado numa determinada Cloud Zona. Desta forma são satisfeitas as 

premissas 2 e 3 definidas no modelo explanadas no capítulo 3.  

As vantagens de utilização e disponibilização de VDC do ponto de vista das instituições de 

Ensino Superior, assenta em duas vertentes, ao nível da instituição que disponibiliza a 

infraestrutura e ao nível dos utilizadores que usufruem do serviço. Relativamente aos 

utilizadores, estes ganham autonomia na gestão dos recursos que lhe estão afetos, com foco 

apenas nas tarefas essenciais para a gestão das suas aplicações e/ou serviços disponibilizados, 

com os recursos atribuídos. O VDC garante aos utilizadores simplicidade na gestão, 

escalabilidade, segurança e resiliência, às instituições a utilização de VDC permite uma 

otimização de recursos físicos e diminuição de horas de atendimento a utilizadores. 

Na Figura 17 poderemos observar uma representação prática de partilha de recursos entre as 

várias clouds, de uma federação e simultaneamente com acesso a recursos em clouds de 

parceiros, ou seja, a aplicação do modelo preconizado com as duas vertentes propostas em 

produção. No topo da figura, estão representados três grupos de utilizadores finais, no fundo do 

lado esquerdo, as nuvens identificam clouds parceiras e os retângulos indicam várias zonas, ou 

seja, Cloud Zonas que compõem a federação. Com a utilização correta de ACLs, o 

administrador da federação e o da Cloud Zona poderão, até em casos considerados oportunos, 

disponibilizar recursos em clouds públicas, com as quais a Cloud Federativa Académica se 

encontre interligada.  
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Figura 17 - Disponibilização de recursos entre VDC (OpenNebula Systems, 2015a) 

O modo organizacional de implementação da plataforma OpenNebula, permite uma 

versatilidade e flexibilidade, em termos de configuração e administração dos recursos que são 

colocados à disposição dos utilizadores finais, ou seja, não é relevante o grau de complexidade 

da instalação. O modo de administração e controlo é sempre simples, versátil, fiável e intuitivo 

recorrendo, muitas vezes, ao ambiente gráfico da aplicação designado por Sunstone (interface 

web) ou via consola SSH. 

Em qualquer processo de implementação de Cloud Computing, o processo mais exigente e, 

muitas vezes, o mais moroso, é a instalação e configuração das máquinas virtuais devidamente 

adequadas ao(s) ambiente(s) de virtualização utilizado(s) na Cloud Zona. Para simplificação e 

aceleração do processo foi instalado e testado o add-on AppMarket (Aranda & Melis, 2015), 

que funciona como um mercado de appliances previamente concebidas com os requisitos 

inerentes ao ambiente e especificações de cada Cloud Zona da Cloud Federativa Académica ou 

dentro da própria cloud adaptadas aos módulos de virtualização e tipos de datastores utilizados 
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(Figura 18). Este procedimento reduz o tempo e complexidade do processo de instalação e 

configuração de novas máquinas virtuais por parte dos utilizadores finais. Todo o processo de 

preparação das máquinas virtuais é realizado pelos administradores de cada Cloud Zona, que 

garantem que, à posteriori, não existam problemas associados à utilização ou configuração de 

forma inadequada das mesmas, simplificando assim todo o processo de implementação aos seus 

utilizadores finais. Assim, tal aplicação poderá significar que os utilizadores finais invistam o 

seu tempo, somente, na configuração do software a executar na máquina virtual. 

 

Figura 18 - AppMarket 

Em relação à gestão e organização interna dos vários recursos, inerentes a uma cloud, o 

OpenNebula oferece a possibilidade de criação de clusters (Figura 19). O intuito da criação dos 

clusters é possibilitar a agregação de conjuntos de recursos homogéneos (hosts, networks e 

datastores) de forma a ser possível implementar medidas de controlo e auditoria. Para tal efeito, 

mobilizam-se as características analisadas e implementadas anteriormente, assim, devido à 

versatilidade da plataforma é possível ter na mesma instalação hosts heterogéneos. Hosts com 

suporte aos módulos de virtualização distintos KVM, XEN e VMware, e hosts externos alojados 

nas clouds externas à instituição, ou seja, clouds externas, podem ser utilizados e estão incluídos 

no modelo. Assim, é possível criar um conjunto de clusters contendo os hosts classificados 

segundo as suas caraterísticas, associá-los com o(s) datastore(s), também eles com 

características próprias e segmentos de redes de apoio. Desta forma são satisfeitas as premissas 

1, 7 e 8 definidas no modelo explanadas no capítulo 3. 
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Figura 19 - Gestão de clusters no OpenNebula 

Este agrupamento permite um incremento de eficiência a nível da gestão de recursos, quando 

se trata de clouds com uma dimensão considerável ou com caraterísticas dos hosts heterogéneas, 

especificamente nos drivers de virtualização ou aspetos técnicos. Desta forma, propicia, 

facilmente, a adição ou remoção de recursos associados a cada cluster, mediante as 

caraterísticas físicas. Todas as regras definidas e utilizadas no controlo de acessos e utilização 

dos recursos existentes, nesse cluster, se mantêm. Assim, a cloud poderá incrementar a sua 

capacidade, sem aumentar de forma proporcional a sua complexidade de administração.  

Dentro deste contexto, existe a gestão de hosts, máquinas físicas que suportam as várias 

máquinas virtuais, posteriormente, utilizadas na cloud (Figura 20). O servidor físico pode ser 

configurado com um vasto conjunto de características, ainda que, controladas de forma simples 

e uniforme pelo ambiente gráfico da plataforma ou pela consola via SSH. 
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Figura 20 - Gestão de hosts no OpenNebula 

O modelo proposto assenta, como já referido, na disponibilização e partilha de recursos entre 

instituições e os seus parceiros. Assim, mostra-se premente a existência de um mecanismo de 

contabilização na utilização de recursos, o qual permite definir o custo da memória, CPU e 

espaço de disco por hora de utilização (Figura 21). Na plataforma utilizada para teste do 

protótipo, esta contabilização processa-se de duas formas: ativação ao nível dos templates e por 

default, para toda a cloud. Nesta linha de ideias, na primeira forma, a contabilização é possível, 

ao nível na criação dos templates de máquinas virtuais, ver Figura 21, disponibilizadas aos 

utilizadores finais. A segunda forma permite a definição do custo por hora, por default, no 

ficheiro de configuração da plataforma (/etc/one/oned.conf), possibilitando a definição de um 

valor global para toda a cloud, com hipótese de em situações concretas definir um valor 

diferente nas definições de cada máquina virtual.    
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Figura 21 - Definição do custo dos recursos no template de uma VM 

Desta forma, é possível atribuir um custo a cada um dos componentes, dos recursos 

indispensáveis para a disponibilização de máquina virtual (Memória, CPU e Disco), sendo este 

atribuído por hora de utilização. A contabilização, num determinado período, é efetuada da 

seguinte forma (OpenNebula, 2014): 

 Custo por CPU * nº CPU * nº de horas 

 Custo da unidade de memória * memória * nº de horas 

 Custo por unidade de armazenamento * unidades utilizadas * nº de horas 

Se existir a configuração de contabilização de custos, durante a fase de criação de uma máquina 

virtual, é disponibilizado ao utilizador final o custo que irá suportar por cada hora de utilização, 

ver Figura 22.  
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Uma máquina virtual poderá, ao longo da sua vida útil, passar por vários estados, sendo alguns 

deles: 

 Running – neste estado, a máquina virtual está no seu processo de execução e o driver 

de virtualização efetuará monitorizações periódicas;  

 Pending – estado inicial de uma máquina virtual enquanto aguarda a atribuição de 

recursos para iniciar o seu processo de arranque; 

 Poweroff – a máquina virtual está parada sendo o seu ficheiro guardado no host de 

virtualização para posterior execução; 

 Stopped – Semelhante ao estado anterior, mas o ficheiro da máquina virtual é 

transferido, novamente, para o system datastore.  

Para efeitos de contabilização de custos só o estado de running é considerado, mesmo que os 

recursos estejam reservados para a máquina virtual. Em qualquer um dos outros estados, os 

custos só são efetivamente utilizados no estado running. Desta forma são satisfeitas as 

premissas 2, 5, 6 e 8 definidas no modelo explanadas no capítulo 3. 



Capítulo 4 – Desenvolvimento do protótipo 

Página 87 

 

 

Figura 22 - Visualização do custo/hora associado na criação de uma VM 

Para finalizar a análise das caraterísticas da plataforma, podem-se salientar as vantagens de 

gestão proporcionadas pela plataforma OpenNebula. Para dar continuidade ao nosso estudo, foi 

possível instalar uma Cloud Federativa Académica para testes e aferir acerca da viabilidade do 

modelo proposto, demonstrando de forma concreta que, com o estado atual da tecnologia e 

ainda que com recursos materiais e humanos limitados, é possível implementar uma cloud 

privada para utilização dentro de uma instituição e simultaneamente um serviço de Cloud 

Computing robusto e fiável, capaz de ser disponibilizado a outras instituições. 

 



Capítulo 4 – Desenvolvimento do protótipo 

Página 88 

4.6. Implementação prática 

Uma instituição que tenha como propósito iniciar a implementação do modelo proposto deverá 

proceder à leitura e análise do relatório de referência do OpenNebula, (OpenNebula Support 

Team, 2015), para a produção de uma infraestrutura. Este documento constitui uma referência, 

iniciando-se um processo de decisão relativo ao tipo de infraestrutura e quais os seus requisitos 

ao nível de equipamento. Estas decisões são de extrema importância pois servem de suporte a 

toda a Cloud Zona. Ressalva-se a definição do storage e networking a adotar como os elementos 

mais relevantes aquando da implementação de uma Cloud Zona, ainda que numa fase inicial de 

implementação. Para a exequibilidade, da primeira abordagem, do modelo proposto é 

necessária a configuração e implementação de pelo menos duas instâncias de clouds privadas, 

localizadas em instituições separadas geograficamente. No que se refere ao presente estudo, a 

implementação do protótipo foi desenvolvida em duas instituições a designar, na Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego (ESTGL), unidade orgânica do Instituto 

Politécnico de Viseu, onde foram instaladas duas Cloud Zonas, no mesmo datacenter, e na 

Universidade de Trás os Montes e Alto Douro (UTAD) onde ficou localizada outra Cloud Zona.  
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Server 1 Servidor principal da Cloud Zona master com os serviços de 

NFS, frondend, base de dados e nó de virtualização 

Server 2 Servidor com os serviços de NFS e nó de virtualização 

Server 3 e Server 4 Servidores com serviço nó de virtualização 

Rede VM Trunck acesso à rede das máquinas virtuais 

Rede de administração e storage Rede de acesso administrativo e de acesso ao storage 

Cloud Zona interna Cloud Zona slave e cloud institucional localizada no datacenter 

da ESTGL 

Cloud Zona UTAD Cloud Zona slave localizada no datacenter da UTAD 

Conexões A (linha continua) Links de ligação entre as Cloud Zonas e os parceiros externos 

Conexões B (Linha intermitente) Links de ligação entre as várias Cloud Zonas que formam a 

Cloud Federativa Académica 

Tabela 8 – Tabela de infraestrutura da Cloud Zona master 

No que concerne às infraestruturas utilizadas para testes de exequibilidade do modelo proposto, 

a Tabela 8 descreve os diversos recursos que constituem a Cloud Zona master, as caraterísticas 

técnicas dos mesmos. As especificações técnicas detalhadas ao nível do software e hardware 

encontram-se no Apêndice 1 – Caraterísticas técnicas. Destaca-se a utilização de servidores 

heterogéneos. Na Cloud Zona master foram utilizados dois modelos distintos de máquinas, HP 

DL 360 e DL 380 com 32 GB e 16 GB de RAM respetivamente. Na Cloud Zona interna, 

localizada na mesma rede da Cloud Zona master foi utilizado equipamento mais modesto. Ao 

nível da Cloud Zona UTAD localizada na Instituição UTAD, poderemos sublinhar que a mesma 

recebeu equipamento diferenciado, com o servidor 1 como VM e um IBM bladecenter 8770 

como hosts de virtualização. Para mais informações sobre as caraterísticas dos equipamentos 

deve ser consultado o Apêndice 1 – Caraterísticas técnicas. 
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Figura 23 - Diagrama de conceção da Cloud zona master 

Os recursos mobilizados possibilitaram um planeamento estrutural assente numa abordagem 

evolutiva, ou seja, produção de uma infraestrutura com capacidade para evoluir e adaptada às 

necessidades das instituições, em termos de equipamentos físicos. Procedeu-se à 

parametrização e preparação do datacenter da ESTGL para, uma posterior reconversão do 

mesmo, transformando-o numa solução de cloud privada. Para atingir esta reconversão, 

baseado no modelo proposto, com implementação prática no protótipo. A referida conversão, 

beneficiou a consolidação de máquinas físicas, de forma a permitir uma redução de custos a 

nível energético e, paralelamente, permitiu garantir capacidade de interligação com outras 

clouds de instituições de Ensino Superior, bem como, clouds externas de parceiros. 

O datastore utilizando Network File System (NFS) partilhado, foi a escolha na fase inicial deste 

estudo, estando o mesmo localizado no servidor de frontend da Cloud Zona master. O acesso à 



Capítulo 4 – Desenvolvimento do protótipo 

Página 91 

 

rede interna é de 1Gbit, com a utilização de dois interfaces de rede no segmento rede 

administração e storage, nos servidores 1 e 2, uma interface de rede nos servidores 3 e 4, nos 

dois segmentos de rede (rede VM e rede administração e storage) e nos servidores 1 e 2 no 

segmento rede VM (Figura 23).  

No que concerne ao módulo de virtualização, foi escolhido o Kernel-based Virtual Machine 

(KVM), sendo de salientar que este módulo de virtualização é recomendado pelo relatório 

técnico de implementação do OpenNebula. O mesmo foi incorporado no kernel Linux a partir 

da versão 2.6.20, lançada em fevereiro de 2007, tendo sido utilizado de forma regular desde 

então. As imagens contendo as máquinas virtuais, utilizam módulos Qcow2 com o intuito de 

otimizar a utilização do disco, minimizando o tempo de disponibilização à plataforma. A 

plataforma do OpenNebula utiliza extensivamente as vantagens deste tipo de formato de disco. 
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Figura 24 - Diagrama de conceção da Cloud Zona slave UTAD 

Na Figura 24 é possível observar o diagrama de conceção da Cloud Zona, localizada na UTAD. 

Em termos de instalação e configuração da plataforma, foram seguidos os mesmos 

procedimentos em todas as Cloud Zonas, com a particularidade da configuração do MySQL 

como master na Cloud Zona master e como MySQL slave nas duas Cloud Zona slave. 

Quando se organiza uma cloud federativa, nos moldes anteriormente descritos e à luz do modelo 

proposto, torna-se premente aferir o comportamento, a exequibilidade e a funcionalidade 

aplicacional em cada uma das clouds que compõem a Cloud Federativa Académica. Desta 

forma foi configurada a funcionalidade de Elastic Compute Cloud (EC2), a qual permite 

controlar e gerir máquinas virtuais no OpenNebula através de uma interface semelhante à da 

Amazon EC2.  
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No decorrer do processo de teste do modelo, foi planeado tornar a Cloud Zona master uma 

cloud pública, permitindo o acesso externo aos seus utilizadores finais. Para atingir este 

objetivo, foram utilizadas ferramentas compatíveis com a EC2-Query API, implementada pela 

plataforma OpenNebula, sendo a mesma compatível com a Amazon EC2 API. Tal facto 

proporciona que em qualquer aplicação externa o cliente poderá interagir com a cloud, 

conseguindo efetuar entre outras as seguintes operações: 

 Instanciar, reiniciar, parar, iniciar máquinas virtuais; 

 Criar, anexar, desanexar, apagar discos; 

 Fazer o upload e registar imagens de discos; 

 Reservar, ver, associar e desassociar endereços IP’s. 

Todas estas operações poderão ser concretizadas através da utilização de um conjunto diverso 

de ferramentas clientes, desde que estas suportem a API indicada. Um exemplo é o Euca2ools, 

uma ferramenta com base na linha de comandos utilizada para interagir com a AWS, REST – 

based e query-based API (Eucalyptus, 2014). Outro exemplo é a Hybridfox, um add-on para o 

browser Firefox que permite a ligação a um conjunto de clouds privadas ou públicas recorrendo 

ao mesmo interface gráfico, atualmente compatível com as clouds da AWS, Eucalyptus, 

OpenStack, OpenNebula e HP Cloud (Labs, 2014).  

A Cloud Zona interna, localizada na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, foi 

inicialmente configurada com uma Cloud Zona slave dentro das definições da abordagem 

federativa do modelo proposto. Numa segunda fase da implementação e teste de exequibilidade, 

a Cloud zona interna foi configurada com as premissas da segunda abordagem, defendida no 

modelo, o Cloud Bursting. Assim sendo, o processo culminou com a remoção da Cloud 

Federativa Académica e com a reconfiguração de forma semelhante a uma cloud pública. Tal 

processo permitiu a interação com a Cloud Federativa Académica, já, assente nos pressupostos 

do modelo de Cloud Bursting. 
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Como já se explicitou, foi criada uma Cloud Federativa Académica constituída por três Cloud 

Zonas, duas destas localizadas no mesmo datacenter, na Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão de Lamego, a outra no centro de dados da Universidade de Trás os Montes e Alto Douro. 

A ligação entre a Cloud Federativa Académica foi suportada pelas ligações de Internet de cada 

uma das instituições. As linhas de acesso à rede, de cada instituição de Ensino Superior, são 

fornecidas e geridas pela FCCN (Figura 25). 

O link de ligação da infraestrutura da ESTGL é em fibra ótica dedicada com taxa de 

transferência de 100Mbps full duplex até ao datacenter do Instituto Politécnico de Viseu (IPV) 

e este com uma taxa de transferência de 200Mbps full duplex à rede da FCCN. A ligação da 

infraestrutura da UTAD é em fibra ótica dedicada com velocidade de 512Mbps full duplex 

diretamente ligado à rede da FCCN. Na Figura 25 é percetível observar dois tipos de conexões, 

a verde a ligação da federação usando acessos locais, isto é, dentro do mesmo datacenter e a 

vermelho a ligação da federação usando a rede externa de cada instituição fornecida e gerida 

pela FCCN. 

ESTGL UTAD

Rede Pública 
FCCN Cloud

Slave
Cloud

Master

Cloud
Slave

 

Figura 25 - Esquema do modelo de testes implementado 

Como referido as características técnicas das três clouds são díspares, ou seja, com servidores 

de diferentes capacidades de processamento e desempenho, como exemplo, o servidor da Cloud 

Zona master servidor com 32Gb de RAM e dois processadores Intel(R) Xeon(R) CPU E5530 

@ 2.40GHz (8 cores), um Pentium(R) Dual-Core CPU E6550 @ 2.70GHz (2 cores) como 

servidor de uma Cloud Zona slave, consultar Apêndice 1 – Caraterísticas técnicas.  
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O intuito da implementação do protótipo foi estudar e testar a viabilidade técnica do modelo 

proposto. A Cloud Zona master da Cloud Federativa Académica, a quem foi atribuído os 

equipamentos com maior capacidade na ESTGL, serviu de base evolutiva e de implementação 

efetiva, tendo a Cloud Zona interna sido utilizada para testar e aferir a exequibilidade das 

premissas defendidas. Na instalação da Cloud Zona da UTAD, foi possível aferir a versatilidade 

da plataforma e do modelo. 

Numa primeira fase toda a Cloud Zona era suportada por uma máquina DELL Pentium(R) 

Dual-Core CPU E5400 @ 2.70GHz (2 cores), semelhante à Cloud Zona interna localizada na 

ESTGL. Numa fase final de implementação, consolidação e recolha de informação de foi 

efetuado uma evolução desta estrutura. A máquina existente foi virtualizada e colocada num 

host de virtualização em VMWare, consultar Apêndice 1 – Caraterísticas técnicas. Foram 

alteradas as configurações para a remoção do serviço de virtualização desta máquina. 

Posteriormente foi adicionado como host de virtualização o IBM bladecenter 8770 constituído 

por 14 servidores Blade LS20 com 16 Gb de RAM e 2 Intel Xeon 5140 2.33 GHz (2 cores), 

consultar o Apêndice 1 – Caraterísticas técnicas.  

Todas as instalações e configurações nas diferentes Cloud Zonas foram efetuadas de forma 

manual sem recorrer a mecanismos de automatização de tarefas, como por exemplo o puppet 

ou o Cfengine (E-Post, 2015). Seguindo a linha de orientação proposta e tendo como métrica a 

relação entre o número de horas despendido e o número de pessoas mobilizadas nas tarefas de 

instalação, configuração, implementação e manutenção, bem como o grau de complexidade 

exigido, os resultados obtidos podem ser considerados bastante satisfatórios (apresentados no 

capítulo 5).   

Os serviços na Cloud Zona master, considerada a principal durante a fase de 

implementação/desenvolvimento/estudo do trabalho, foram numa fase inicial instalados apenas 

num servidor físico, identificado no apêndice como servidor 1. Posteriormente, foram 
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adicionados novos servidores físicos, identificados no apêndice como servidores 2, 3 e 4, como 

nós de virtualização e segundo datastore. Esta implementação pretendia constatar se seria 

possível de forma gradual implementar a evolução da cloud, ou seja, aumentar a sua capacidade 

e consequentemente a oferta de serviços mantendo os padrões de fiabilidade. 

O servidor 1, agregou todos os serviços de OpenNebula (openebula-tools, openebula-sunstone, 

opennebula-node, ruby-openebula, default datastore, scheduler), bem como o serviço de base 

de dados MySQL de suporte a toda a infraestrutura do modelo. 

O servidor 2 foi adicionado numa fase mais avançada da configuração do modelo, com o intuito 

de testar e comprovar a possibilidade de evolução futura da cloud privada. Este servidor 

agregou os serviços de virtualização do OpenNebula (opennebula-node) e simultaneamente foi 

também constituído como segundo datastore, com uma configuração Network File System 

(NFS) partilhado, na Cloud Zona master da Cloud Federativa Académica. 

Os servidores 3 e 4 foram adicionados posteriormente à Cloud Zona master na ESTGL, com o 

objetivo de testar e comprovar a escalabilidade futura da cloud privada. Estes servidores 

agregaram os serviços de virtualização do OpenNebula (opennebula-node), funcionando 

apenas como nós de virtualização. 

Na sua configuração base o OpenNebula utiliza o sqlite como sistema de base de dados, mas 

tendo como requisitos a segurança, escalabilidade, estabilidade e fiabilidade, esta componente 

foi migrada para o MySQL.  Este sistema permite implementar a replicação da base de dados 

da Cloud Zona master pelas outras duas Cloud Zonas slave. Assim, a base de dados da Cloud 

Federativa Académica é replicada, automaticamente pelas três Cloud Zonas que constituem a 

Cloud Federativa Académica de teste do modelo proposto. 
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A Cloud Zona master contém a base de dados de toda a Cloud Federativa Académica e cada 

uma das outras duas clouds contém uma réplica. Neste contexto, cada cloud partilha a mesma 

base de dados, ao nível das tabelas dos utilizadores, grupos, VDC’s, ACL’s e zonas 

Assim, neste contexto, cada Cloud Zona da Cloud Federativa Académica mantém a sua 

dependência ao nível das tabelas acima descritas, mas a sua independência ao nível do resto, 

isto é, clusters, hosts que compõem a sua infraestrutura, datastores, acesso à rede e tipo de 

serviços disponibilizados (híper-visores e imagens). Este é um aspeto interessante que permite 

a garantia de autonomia relativamente a recursos e políticas de partilha, a cada uma das Cloud 

Zonas que se integram  na Cloud Federativa Académica defendida. 

Com o intuito de demonstrar a versatilidade do modelo e testar a sua exequibilidade foi também 

testado o toolkit jclouds que permite, independentemente da plataforma utilizada, integrar os 

serviços de cloud com múltiplos fornecedores de serviços, que ao mesmo tempo garante uma 

confiança acrescida, pois fornece uma forma de contornar um possível “lock-in” a uma 

plataforma em particular (The Apache Software Foundation, 2015). A plataforma OpenNebula 

fornece de raiz ligações a três fornecedores externos (Softlayer, Microsoft e Amazon) ou a 

qualquer outra plataforma que utilize uma API compatível, adotando uma política de 

versatilidade indispensável neste tipo de tecnologia. A utilização deste toolkit permite colocar 

o enfoque na segunda abordagem do modelo, já que melhora a autonomia de qualquer cloud 

privada ou da Cloud Federativa Académica de clouds implementadas com a plataforma 

OpenNebula.  

Da mesma forma e tendo em conta o modelo proposto, mesmo com possíveis constrangimentos, 

as escolhas feitas em termos tecnológicos permitem mitigar o efeito de “lock-in”, mantendo o 

desempenho e versatilidade. A utilização de imagens qcow2, módulos de virtualização KVM e 

NFS como datastore, permitem obter uma solução consistente ao nível tecnológico, vantagem 
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que foi reiterada através da fase de testes e pré-produção em que se enquadra o protótipo 

implementado. 

Todo o modelo foi inicialmente desenvolvido e adaptado usando a versão 4.8 da plataforma 

OpenNebula, tendo sido progressivamente, por questão de testes e funcionalidades, efetuado o 

upgrade para a versão 4.12.1. Foi efetuado o processo de upgrade em algumas Cloud Zonas da 

versão da plataforma, para testar a compatibilidade de utilização com diferentes versões em 

várias Cloud Zonas sem comprometer o funcionamento da Cloud Federativa Académica. A 

única limitação inerente à utilização de múltiplas versões nas zonas, é a necessidade de utilizar 

o frontend de cada Cloud Zona, na qual a versão é igual ou superior aos recursos a importar ou 

utilizar, considerando o modelo distribuído e híbrido implementado. Em todas as Cloud Zonas 

foi efetuado o referido upgrade, em momentos distintos. Não foi detetado qualquer tipo de 

problema com algum grau de reporte, facto que consubstancia robustez e versatilidade da 

plataforma. Trata-se, pois, de uma plataforma versátil e robusta que permite um grande controlo 

de todas as suas componentes e simultaneamente um grau de complexidade de administração 

reduzido. Durante o processo de upgrade, toda a infraestrutura não apresentou qualquer 

interrupção nos seus serviços. Salienta-se que durante os processos de upgrade foram seguidas, 

de forma rigorosa, as indicações disponibilizadas pelos documentos de suporte da plataforma. 

 

4.7. Conclusões do capítulo 

Durante o processo de implementação foram observados um conjunto de aspetos que podem 

ser importantes, indo ao encontro do que o NIST disponibilizou, no guia para planeamento e 

contingência em sistemas de tecnologias de informação (Swanson et al., 2002). Desta forma, é 

necessário elaborar um plano em que a continuidade do sistema não fosse afetada por qualquer 

condição adversa como uma falha tecnológica, serviço inoperante, desastre natural, por 

exemplo, tempestade ou interrupção energética prolongada. Assim, ganha sentido a 

possibilidade de utilização de um modelo de recursos partilhados, que permita uma definição 

de processos, políticas e procedimentos de restauro de sistemas críticos, após um evento 
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catastrófico. Tornando a tarefa de restauro de sistemas críticos menos penosa, com a 

possibilidade de utilização dos recursos partilhados, separados geograficamente. Por outro lado, 

ressalva-se a vantagem de aumento de tolerância a falhas e ao mesmo tempo o incremento da 

disponibilidade do serviço prestado.  

No que se refere às clouds institucionais que compõem a Cloud Federativa Académica, estas 

devem ser pensadas, discutidas, analisadas, testadas e implementadas, atendendo a medidas de 

contingência globais. Outro aspeto a ter em consideração, passa pelo envolvimento de todas as 

clouds que compõem a Cloud Federativa Académica, incrementando e melhorando o serviço já 

prestado por cada uma das instituições, aos seus utilizadores, bem como a todos os possíveis, 

parceiros que se possam associar, ao longo da implementação do projeto. 

A conceção que se defende, permite a criação de uma infraestrutura resiliente, heterogénea, 

descentralizada e fiável (Forrester Research, 2013), com forte possibilidade de se tornar uma 

referência a nível nacional e internacional, com um conjunto de investimento partilhado entre 

todos os intervenientes e por fundos europeus/internacionais, o que permitiria, aumentar o 

retorno do investimento. Ainda à luz da conceção preconizada, a existência de um conjunto 

vasto de instituições e os seus respetivos intervenientes permitiria aglutinar no projeto um 

conjunto constante de melhorias e adaptações, transformando-o, não só em termos de 

melhorias, mas também no respetivo conceito de implementação. Entende-se, que o referido 

modelo é pautado por um cariz marcadamente mutável e versátil devido à constante evolução 

tecnológica. 
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5. Análise de Resultados 

 

Com a implementação do protótipo do modelo proposto no capítulo 3, foi possível aferir 

algumas das premissas definidas e relativas a caraterísticas como eficiência, escalabilidade e 

custos.  

Um estudo efetuado por Sousa et al. (Sousa et al., 2011), defende que, no que concerne às 

instituições de Ensino Superior Portuguesas, as espectativas de redução de custos constituem o 

principal motivo para que as instituições adotem a tecnologia de Cloud Computing. O estudo, 

também, aponta um conjunto de riscos associados à tecnologia, como sejam o “lock-in” a um 

fornecedor externo e as questões de segurança, sugerindo que o modelo de cloud privada seria 

o mais interessante para ser seguido por parte das instituições, como forma de mitigar os 

referidos aspetos.  

A análise de resultados ao modelo proposto, com base na implementação do protótipo, foca-se 

em cinco pontos principais: o primeiro refere-se à análise dos resultados de um questionário 

ministrado na fase inicial do trabalho, com o propósito de servir de base à construção e definição 

do modelo; o segundo aborda os resultados do estudo e construção do mesmo; o terceiro efetua 
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uma análise da implementação do protótipo; no quarto ponto procede-se à análise dos resultados 

obtidos referentes à utilização do protótipo; finalmente o quinto surge como reflexão sobre os 

resultados obtidos. 

 

 

5.1. Análise dos resultados do questionário 

Com o intuito de conceber e testar um modelo que permitisse utilizar e partilhar as capacidades 

dos datacenters das instituições de Ensino Superior portuguesas, foi necessário aferir sobre o 

estado da implementação de clouds privadas nas referidas instituições. Nesse sentido, foi 

elaborado e ministrado um questionário, o qual permitiu aferir de forma mais concreta as 

plataformas que são utilizadas na implementação da sua cloud. O questionário foi enviado a 

todas as instituições de Ensino Superior Portuguesas, por correio eletrónico, para os 

responsáveis dos recursos informáticos de cada instituição. 

Segundo António Dias Figueiredo (Figueiredo, 2004), a principal função dos questionários é 

permitir recolher factos e avaliar atitudes. Para obter uma recolha de factos válida, os 

questionários deverão ser preparados de forma a conseguir máxima eficácia e eficiência. Devem 

incidir sobre questões de facto e evitar ambiguidades, reduzindo em simultâneo o incómodo e 

sensação de “perda de tempo” por parte do público visado. 

Para tentar corresponder aos aspetos referidos, foram elaboradas questões objetivas e fechadas, 

na tentativa de aferir acerca da implementação de Clouds privadas nas instituições de Ensino 

Superior Portuguesas. As questões colocadas no inquérito foram as seguintes: 

1. A sua instituição utiliza Cloud privada? 
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2. Para que fins é utilizada? 

3. Qual o software de Cloud Computing utilizado na Cloud? 

4. Existe a intenção ou algum projeto com o propósito/objetivo de implementar a 

referida tecnologia na sua instituição? 

A população alvo deste inquérito foi constituída pelas instituições de Ensino Superior 

Portuguesas, especificamente os departamentos/serviços de informática responsáveis pelas 

infraestruturas de TI.  

A aplicação do questionário, como instrumento de recolha de dados, decorreu entre os meses 

de fevereiro e outubro de 2013. Após esta fase, procedeu-se ao respetivo tratamento e análise 

dos resultados. Na apresentação de dados relativos ao presente estudo, optámos pela 

representação dos mesmos através de gráficos, os quais permitem observar de forma clara, 

rápida e objetiva os resultados obtidos. São utilizados dois tipos de gráficos distintos mediante 

a natureza da questão analisada, ou seja, esta escolha está associada ao tipo de pergunta e à 

melhor forma de apresentar os resultados obtidos. Os gráficos circulares ou tradicionalmente 

designados por gráfico de pizza foram aplicados em questões cuja resposta era apenas sim/não, 

obtendo-se uma perceção visual rápida das respetivas proporções das respostas. O gráfico de 

barras foi utilizado nas questões com múltiplas opções de resposta como elemento visual de 

comparação intuitiva das respostas envolvidas.  

Após o envio, via correio eletrónico, do questionário para os departamentos/serviços de 

informática responsáveis pelas infraestruturas de TI, foram obtidos e validados 18 inquéritos 

individuais, abrangendo 60% do universo visado. 
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Figura 26- Gráfico sobre utilização de Cloud privada 

Relativamente à primeira questão, foi obtida uma percentagem de 17% de respostas afirmativas. 

83% das instituições responderam que não utilizavam qualquer tipo de cloud privada, até a 

resposta ao questionário, que decorreu entre fevereiro a outubro de 2013. 

 

 

Figura 27 - Gráfico sobre o propósito de utilização 

Dentro das respostas afirmativas obtidas na questão número 1 (“Para quer fins é utilizada?”), 

sobressaem em pé de igualdade as respostas “Testes e/ou conhecimento de tecnologia” e 

“Plenamente implementada”. Uma das instituições inquiridas estava a efetuar testes e/ou a 

adquirir conhecimento sobre a tecnologia, em simultâneo com a utilização para projetos 

particulares dentro da instituição. “Utilização em projetos particulares” é realçada em 67% das 

respostas. Duas instituições já utilizam Cloud Computing em alguns projetos. 
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Figura 28 - Gráfico sobre o software utilizado na Cloud 

De entre as respostas afirmativas obtidas na questão número um, conclui-se que a instituição 

que tem a sua cloud plenamente implementada, utiliza o software proprietário da VMWare. O 

software opensource OpenNebula é o mais utilizado pelas restantes instituições com clouds 

privadas, quer para testes e/ou ganhar “knowhow” em termos tecnológicos, quer para utilização 

em projetos internos. 
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Figura 29 - Gráfico sobre existência projetos para implementação de Cloud 

Relativamente ao último elemento do questionário, ”Existe a intenção ou algum projeto com o 

propósito/objetivo de implementar a referida tecnologia na sua instituição?“, todas as instituições que 

submeteram as suas respostas responderam a esta questão. Salienta-se o facto de 50% das 

instituições responderem que existe a intenção ou um projeto de implementação da tecnologia 

de Cloud Computing. As restantes 50% afirma não ter esse intuito. 

Relativamente aos resultados globais, obtidos a partir do questionário, foi possível constatar as 

tendências globais das instituições, quer no que toca à sua utilização, quer ao tipo de software 

a ser utilizado na sua implementação (opensource ou proprietários). Apenas 3, das 18 

instituições que responderam, estão já a usar clouds privadas, 9 instituições, correspondentes a 

50% da amostra, demonstram a intenção de vir a usar a tecnologia, o que sugere que será uma 

tecnologia com margem de crescimento, em termos de implementação, nas instituições de 

Ensino Superior Portuguesas. 

 

5.2. Resultados do estudo e construção do modelo 

Ao adotarmos uma perspetiva de análise de resultados, inerentes à conceção do modelo, 

preconizado no capítulo 3, vamos definir como linhas de avaliação as seguintes dimensões: 
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 Dificuldade de adoção do modelo; 

 Adaptabilidade técnica; 

 Avaliação ao nível do investimento financeiro.  

Relativamente à primeira dimensão de avaliação, salienta-se a necessidade de conceber e 

demonstrar a exequibilidade de um modelo, que na sua versão atual assenta numa arquitetura 

distribuída, composta por várias Cloud Zonas, organizadas segundo a forma indicada nos 

capítulos anteriores. Para se atingir o nível final de implementação do modelo, foi necessário 

efetuar alguma adaptabilidade entre o modelo inicial e o protótipo implementado, com 

realimentação de ideias e resultados do protótipo para o modelo. Tal aspeto também é intrínseco 

à própria evolução do paradigma Cloud Computing.   

Em 2013, a EMC Corporation, publicou um estudo sobre a importância da resiliência dos 

serviços disponibilizados, aumentando a qualidade e disponibilidade dos serviços de TI. Este é 

o principal fator que mais contribui para o aumento dos riscos nas organizações (Forrester 

Research, 2013). Nas organizações, os modelos de negócios estão cada vez mais dependentes 

da tecnologia e extremamente complexos, exigindo uma qualidade e disponibilidade dos 

serviços, com mais controlo e visibilidade da informação. No estudo, uma percentagem de 44% 

de organizações, referem uma constante procura pela qualidade e disponibilidade dos sistemas, 

existindo já um conjunto destas a adotarem medidas de active-active datacenter. Segundo as 

mesmas, existem benefícios na adoção da arquitetura única de alta disponibilidade e 

recuperação de falhas.  

Analogamente, considerando o aspeto da adaptabilidade técnica, fundamentado na bibliografia 

e o estudo desenvolvido no ponto 4.7, concluiu-se que a utilização de uma infraestrutura 

distribuída, poderia ter um conjunto de vantagens mas, simultaneamente, apresenta alguns 

desafios. A existência de uma infraestrutura desta índole permitiria o surgimento de uma cloud 

resiliente, heterógena, descentralizada e fiável, com forte possibilidade de se tornar uma 
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referência a nível nacional e internacional (Forrester Research, 2013). O backup de cada cloud, 

conseguiria ser efetuado, de forma distribuída, nas várias Cloud Zonas da Cloud Federativa 

Académica. Desta forma, seria possível garantir alta qualidade e disponibilidade dos serviços, 

e recuperação de falhas de todas as Cloud Zonas que compõem a Cloud Federativa Académica. 

A implementação do modelo proposto, permite refletir no desenho e conceção desta índole, 

mesmo que traga desafios na sua forma de execução e operacionalização na Cloud Federativa 

Académica.  

A operacionalização da Cloud Federativa Académica, implica a definição de normas de 

funcionamento, coexistindo uma administração partilhada, assim sendo é essencial controlar e 

analisar as várias operações, nos vários patamares da administração. Torna-se imperativo 

avaliar e adaptar, de forma constante, a Cloud Federativa Académica e respetivas Cloud Zonas, 

às inovações e avanços tecnológicos que, continuamente, surgem nesta área de investigação.  

Verificou-se também, a existência de um conjunto de áreas paralelas de investigação, que 

poderiam tirar partido de uma infraestrutura distribuída, defendida no modelo proposto, sendo 

possível tornar a Cloud Federativa Académica, num campo fértil de indagação. É possível numa 

infraestrutura desta natureza, existir investigação sobre a mesma, nas mais variadas áreas 

científicas. Nesta ordem de ideias, existe um vasto leque de recursos disponíveis para servirem 

de suporte a investigações científicas. Outra vertente é a investigação em torno da própria 

infraestrutura, numa procura contínua de qualidade e disponibilidade de serviço, abarcando, 

também, um conjunto considerável de áreas de investigação.  

No que concerne ao investimento financeiro, podemos referir o estudo elaborado por Ignacio 

Llorente (Llorente, 2014a) à luz do qual, foi utilizada uma estrutura com 10 servidores, com o 

software vSphere da VMware. O seu estudo, baseou-se na comparação das plataformas da 

VMware e opensource vOneCloud da OpenNebula e incidiu sobre a utilização de uma solução 

comercial, com aquisição de software e assistência técnica, e uma solução opensource mas com 

a aquisição do serviço de suporte. Do estudo em causa, o autor ressalvou a existência de uma 

poupança de cerca de 3000€ anuais, por servidor. Ainda de acordo com o mesmo estudo 

indicado, isso implicaria uma poupança de 30000€ anuais, englobando apenas os itens do 
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licenciamento e suporte das plataformas. Na Tabela 9, é indicada a possível poupança anual em 

cada uma das Cloud Zonas utilizadas, na implementação do protótipo, transpondo os mesmos 

princípios do estudo citado. Salienta-se que esta possível poupança, ao nível da plataforma, 

poderá ser redirecionada para a aquisição de equipamento, de suporte adicional das várias Cloud 

Zonas. 

 Número de servidores  Valor unitário Valor total 

Cloud Zona master 4 3000€ 12000€ 

Cloud Zona slave UTAD 14 3000€ 42000€ 

Tabela 9 - Tabela de comparação de possíveis poupanças na plataforma 

Outro aspeto importante ao nível do investimento, assenta no potencial humano e na sua 

especificidade, ou seja, torna-se um imperativo que os técnicos possuam conhecimentos 

específicos, mais aprofundados, relativamente à administração de todos os componentes de 

suporte de uma infraestrutura, deste género. Segundo Webster, é necessária a existência de 

administradores com características técnicas específicas, sendo algumas plataformas 

opensource mais trabalhosas, o que torna a tarefa administrativa mais dispendiosa, com 

necessidade de recorrer à contratação de recursos humanos especializados (Webster, 2015). Da 

experiência adquirida, ao longo do desenvolvimento da implementação do modelo proposto, a 

plataforma escolhida requere essencialmente um conhecimento específico em administração de 

sistemas Linux, mas o seu processo de instalação, configuração e manutenção traduz-se num 

processo de administração de sistemas standard. 

 

5.3. Resultados da implementação 

Todo o processo de desenvolvimento do protótipo para o modelo definido, permitiu avaliar um 

conjunto de caraterísticas importantes, assentes em várias áreas nucleares. Quando se inicia um 
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projeto desta dimensão, por vezes, não é possível aferir com um elevado grau de certeza, os 

requisitos ao nível da capacidade de processamento das clouds, bem como a previsão de um 

conjunto externo de fatores, capazes de alterar as caraterísticas e necessidades de cada 

implantação. Os fatores poderão estar associados à visão e orientação estratégica de cada uma 

das instituições, relativamente aos serviços associados à utilização da sua cloud privada. O 

aumento dos serviços associados à sua cloud privada, como por exemplo a implementação de 

Desktop as a Service (DaaS), permitindo a disponibilização de um desktop virtual a todos os 

colaboradores. Por outro lado, o aumento de parceiros estratégicos ou o aumento do grau de 

colaboração, pode originar, em termos tecnológicos, um esgotamento dos recursos locais, 

mesmo que de forma temporária. Assim, torna-se relevante considerar o grau de escalabilidade 

do modelo e da plataforma de suporte.   

O modelo proposto implementado não requere obrigatoriedade na plataforma escolhida, mas é 

importante avaliar o grau de escalabilidade que é possível na plataforma, bem como o tipo de 

equipamento físico que é necessário à sua instalação. Através de uma análise mais detalhada 

do documento de referência arquitetural para criação de uma Cloud, utilizando a plataforma 

OpenNebula (OpenNebula Support Team, 2015), é possível observar que, relativamente aos 

equipamentos de suporte, para os vários serviços inerentes à cloud, baseada nesta plataforma, 

apenas existe referência à capacidade de processamento, de memória e de rede. Assim, é 

possível a utilização de equipamento independentemente da marca ou modelo, desde que este 

tenha como características de base uma arquitetura de 64bits, suporte para o sistema operativo 

Linux (CentOS/RHEL, Debian ou Ubuntu) e suporte para virtualização ao nível de hardware, 

para os equipamentos dedicados à virtualização de máquinas. Isto mesmo foi constatado no 

decorrer da implementação do protótipo, visto terem sido instaladas Cloud Zonas com 

equipamento díspar entre si em termos de caraterísticas (consultar Apêndice 1 – Caraterísticas 

técnicas).   

Relativamente ao suporte físico (hardware) para a virtualização, este é dependente do módulo 

de virtualização utilizado. Se for utilizado o Kernel-based Virtual Machine (KVM) é necessário 

que o equipamento físico tenha suporte à virtualização, como sejam as tecnologias Intel VT-x 

ou AMD-V (Linux-kvm.org, 2015). Por outro lado, quando é utilizado o módulo de 
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virtualização XEN esta necessidade ao nível do hardware deixa de ser obrigatória, pois este 

módulo utiliza Paravirtualization (PV) (VMware, 2007), ou seja, uma forma mais simples de 

virtualização, sem necessidade de suporte das tecnologias Intel VT-x ou AMD-V, requerendo 

apenas que os sistemas operativos das máquinas virtuais suportem PV ao nível do kernel e dos 

seus drivers, o que limita a virtualização, a sistemas operativos, com baseados em Linux com a 

versão de Kernel 2.6.24 ou superior. Com a utilização do módulo de virtualização XEN é 

possível a virtualização de máquinas cliente com o sistema operativo Windows, desde que 

exista nas máquinas físicas de virtualização com suporte ao nível do CPU do Intel VT-x ou 

AMD-V (XEN.org, 2015). 

Todos os fatores referidos, aos quais se aliam questões económicas, concorrem para a 

premência e possibilidade de utilizar equipamentos heterogéneos, ao nível da construção, da 

infraestrutura física de suporte à cloud privada. Este é um aspeto a salientar, permitindo a 

escalabilidade da capacidade instalada, com a aquisição de novos equipamentos mediante a 

disponibilidade económica e oportunidades de negócio. Pela utilização de equipamento 

heterogéneo, durante as fases de construção e implementação do protótipo, foi possível 

confirmar este aspeto.  

No que se refere à plataforma escolhida para a construção e implementação base, de toda a 

Cloud Federativa Académica, foi necessário avaliar distintas plataformas opensource 

estudadas, bem com as respetivas especificidades. Na Tabela 10 é apresentada, de forma 

resumida, a comparação das várias características inerentes a cada uma das plataformas 

estudadas. 
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 OpenNebula Eucalyptus OpenStack 

Service type IaaS IaaS IaaS 

Scalability Scalable Scalable Scalable 

Interface OCCI, EC2 Query, EBS, 

Sunstone GUI, UNIX-

like CLI, XML-RPC API, 

ONE Cli 

EC2, S3, EBS, Rest 

Interface 

EC2, S3, 

RESTful API 

Interface 

Hypervisor Xen, KVM, VMWare VMWare (ESX/ESXi), 

KVM, Xen 

KVM, XEN, 

LXC, UML, 

VMWare 

Networking 802.1q, VxLAN, Open 

vSwitch, VMware 

Networking, Virtual 

Router, Security Groups 

Elastic IP, security 

groups, DHCP Server, 

and layer 2 VM 

isolation 

Tree modes: 1. 

Managed, 2. Managed- 

noVLan, 3. Static, in 

(1)and (2) bridges are 

created automatically 

- Two Modes 1. 

Flat Networking 

2. VLan 

Networking 

DevOps 

Deployment 

Chef, Puppet Chef, Puppet Chef, Puppet 

Storage (Image 

Transference) 

- System, Image and file 

Data store 

- SAN/NAS Server, vmfs, 

LVM, Ceph 

Walrus (http/s) Swift(http/s), 

Unix File 

System(ssh) 

Authentication User/Password, SSH, X 

509, LDAP 

LDAP, CHAP X 509, LDAP 

Avg. Release 

frequency  

> 6 meses > 4 meses < 4 meses 

License Open-Source Apache Open-Source + 

Comercial 

Open-Source 

Apache 

Tabela 10 - Tabela de comparação das características das plataformas estudadas (Parmar & Champaneria, 

2014) 

Relativamente à plataforma Eucalyptus, podemos considerar que é intuitiva e de administração 

acessível. É uma plataforma que na sua génese permitia a criação de clouds híbridas, com 

características e funcionalidades compatíveis com a AWS. Numa perspetiva de 

desenvolvimento e de futuro, esta associação pode limitar a evolução da infraestrutura (Cloud 

Federativa). Esta situação foi confirmada, com a aquisição da plataforma Eucalyptus, pela HP, 

em setembro de 2014.  
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Em relação à plataforma OpenStack, tendo em consideração a bibliográfica e o estudo realizado 

sobre a plataforma, constatou-se que esta apresenta uma elevada versatilidade e robustez. 

Durante a fase de estudo, das várias plataformas para implementação do protótipo, o OpenStack 

foi, sem dúvida, a plataforma mais complexa, ao nível de configuração e de interpretação da 

sua orgânica (Webster, 2015). Na fase de aprofundamento de conhecimento e teste das 

plataformas, foram requeridas cerca de 300 horas de estudo com a plataforma OpenStack antes 

de iniciar uma implementação operacional.  

A plataforma OpenNebula, como referido no capítulo 4, foi selecionada para a construção e 

implementação do protótipo do modelo proposto, por esta ser simples e intuitiva, quando 

comparada por exemplo com o OpenStack. Na fase inicial de estudo da plataforma, foi possível 

efetuar uma instalação operacional, em menos de 100 horas. O OpenNebula requer um nível de 

investimento técnico inferior, para iniciar uma implementação comparativamente à plataforma 

OpenStack. A instalação e configuração de todas as máquinas físicas que compõem as várias 

Cloud Zonas do protótipo, foram efetuadas de forma manual, sem utilização de nenhum 

mecanismo de deployment, que também é possível, mas não no protótipo. O tempo de instalação 

e atualização do sistema operativo, Ubuntu 14.04 LTS, foi sensivelmente de 10 minutos. O 

tempo variou mediante as capacidades da máquina física, onde se procedeu à instalação. Nas 

máquinas que compõem a Cloud Zona da UTAD e as máquinas da Cloud Zona master, 

localizada na ESTGL, o tempo foi mais curto do que a Cloud Zona localizada também na 

ESTGL. A configuração dos hosts adicionais de virtualização, nas diferentes Cloud Zonas, 

também sob a égide de um processo manual, demorou cerca de 15 minutos por cada máquina. 

A configuração dos servidores frontend é um processo um pouco mais demorado, devido à sua 

especificidade técnica. No que respeita à integração da base de dados e às configurações dos 

vários serviços, o processo demorou cerca de 25 minutos. 

A virtualização surge, pois, como a base da implementação da Cloud Federativa Académica 

sendo registadas situações em que o tempo, de contextualização de uma máquina virtual Linux, 
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foi de 20 minutos e uma máquina virtual em Windows de 30 minutos. É de realçar que é 

necessário conhecer que aspetos técnicos da implementação e configuração ligados à Cloud 

Zona em questão, com qual o hypervisor utilizado ou qual o tipo de storage associado, estejam 

incluídos nas imagens. Desta forma, a disponibilização da appmarket, descrita no capítulo 4, 

com um conjunto de máquinas virtuais, já previamente contextualizadas de acordo com as 

características de cada Cloud Zona da Cloud Federativa Académica, permitiu a redução 

considerável nos tempos de disponibilização de uma máquina virtual, tendo sido obtidos tempos 

de 5 a 10 minutos ou até menos. Estes valores variaram consoante a dimensão da imagem da 

máquina virtual escolhida. Foi necessário escolher os parâmetros para a criação da VM:  

 Nome da VM; 

 Sistema operativo; 

 Rede; 

 CPU; 

 RAM; 

 Espaço de disco.  

Posteriormente aguarda-se que a VM seja disponibilizada já com o sistema operativo escolhido, 

pronto para utilização e com todas as definições escolhidas devidamente aplicadas.  Assim, 

existiu uma simplificação das tarefas e uma redução e simplificação do processo de 

parametrização das VM por parte dos utilizadores finais.  

Outros serviços importantes e testados na plataforma OpenNebula foram o oneflow e o onegate 

(OpenNebula, 2014), que funcionam de forma integrada, permitindo aos utilizadores ou 

administradores definir, gerir e executar aplicações multicamadas, ou seja, ter uma aplicação a 

executar num conjunto de máquinas, neste caso virtuais, interligadas entre si e com 

dependências de implementação entre si, mais propriamente no balanceamento de carga dos 

serviços prestados. Assim, é possível criar grupos de VMs, sendo as mesmas geridas e 

implementadas como uma única entidade. Esta funcionalidade está também integrada com a 

ferramenta de gestão de grupos e utilizadores, como as restantes já abordadas anteriormente. 
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Figura 30 - Onegate e oneflow workflow (OpenNebula, 2014) 

Na Figura 30, é possível observarmos como os dois serviços estão integrados, com a própria 

plataforma OpenNebula. No serviço oneflow são configuradas as métricas de interdependências 

dos serviços e a definição de políticas de auto-scaling baseadas em métricas de performance. 

O serviço onegate é o responsável pela comunicação e respetiva recolha de informação das 

máquinas virtuais ou das aplicações que correm dentro das mesmas. 

Quando devidamente configurados, os dois serviços (oneflow e onegate) e as máquinas virtuais 

que suportaram o serviço a ser disponibilizado, o OpenNebula pode aumenta ou diminui os 

números de VMs de suporte ao serviço, de forma automática, em situações com o aumento de 

tráfego nas VMs, tendo em conta as métricas definidas. O aumento ou diminuição de VM é 

feito nos recursos existentes na Cloud, quer sejam locais ou remotos, apenas quando aplicada a 

segunda abordagem do modelo, Cloud bursting.  

Esta versatilidade aplicacional permite que uma cloud partilhada, possibilite a sua apresentação 

como uma fonte ilimitada de recursos. Sempre que uma sobrecarga acontecer, a plataforma 

despoletará o procedimento de instanciar mais VMs para o workload, para os hosts locais ou 
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remotos, de parceiros da Cloud Federativa Académica, parceiros estratégicos ou mesmo clouds 

públicas. Desta forma evitar-se-á alguns constrangimentos e falta de recursos para as aplicações 

multicamada. 

Uma desvantagem a assinalar, prende-se com a possibilidade de aplicação dos serviços apenas 

à segunda abordagem do modelo proposto, Cloud bursting. O modelo proposto, assenta na 

conceção da infraestrutura de suporte aplicacional, recorrendo ao paradigma de Cloud 

Computing, mas tendo a plataforma a possibilidade de aumentar a escalabilidade aplicacional 

dos serviços, disponibilizados pelas diversas VMs. Esta escalabilidade constitui uma vantagem 

importante. 

Esta característica não é típica apenas da plataforma OpenNebula. De entre as plataformas 

estudadas, existe também na plataforma OpenStack, no módulo Orchestration (OpenStack 

Foundation, 2015b) uma funcionalidade semelhante.  

 

5.4. Resultados dos testes do protótipo 

Como forma de proceder a uma avaliação do modelo proposto e do protótipo implementado, 

foram definidas como linhas de avaliação os seguintes aspetos/dimensões: 

 Independência institucional; 

 Adaptabilidade aos parâmetros institucionais: Capacidade de modificação e 

adaptação às regras e processos de funcionamento de cada Cloud Zona 

(instituição de Ensino Superior). 

 Avaliação ao nível do investimento financeiro necessário nos domínios:  

o Equipamento e plataforma; 

o Humano. 

 Segurança no acesso à informação; 
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 Interoperabilidade aplicacional; 

 Simplicidade, transparência, confiabilidade, redundância e flexibilidade 

tenológica. 

Em termos de avaliação da independência institucional e adaptabilidade aos parâmetros 

institucionais, salienta-se a necessidade de verificar se o modelo permite que cada uma das 

instituições possa definir as suas próprias linhas orientadoras, ao nível da sua organização e 

estratégia internas. Tendo em consideração a análise feita ao longo do processo de 

implementação, do modelo e protótipo, dependendo da abordagem escolhida, o grau de 

independência institucional varia.  

Relativamente à abordagem federativa, existe uma maior interdependência entre as instituições, 

visto partilharem, de forma categórica, a sua infraestrutura física e de administração. Pela 

análise do modo de funcionamento da implementação federativa, com a plataforma utilizada, 

salienta-se a existência de dois patamares distintos de acessos. 

 Administração dos equipamentos físicos de suporte; 

 Administração da plataforma. 

Pela abordagem federativa, a administração é partilhada e tem por base a plataforma de suporte. 

A administração dos equipamentos físicos de suporte é da responsabilidade de cada instituição, 

sendo possível definir de forma independente, o modelo de gestão e automatização da 

infraestrutura física. Desde da instalação até à automatização do processo de deployment dos 

vários equipamentos e serviços inerentes passando pela configuração manual, pode-se afirmar 

que tais funções ficam a cargo da equipa de TI de cada instituição. Na abordagem de Cloud 

Bursting é dada toda a autonomia de administração à equipa de TI de cada instituição, ficando 
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a mesma responsável pela administração da plataforma de suporte, ao paradigma Cloud 

Computing, e pela gestão e automatização de toda a infraestrutura física de suporte. 

Pela análise da implementação do protótipo foi possível concluir também que poderão surgir, 

pela abordagem federativa, questões de registo e controlo de ações, ou seja, registo completo 

de todas as operações efetuadas por todos os patamares de administração do modelo. Ao 

efetuar-se uma adesão à Cloud Federativa Académica, em cada Cloud Zona, ficará sempre uma 

ou mais pessoas com as credenciais de administração da federação. Na plataforma OpenNebula, 

estas credenciais fornecem acesso a todos os recursos da Cloud Federativa Académica. Da 

mesma forma, as referidas credenciais são indispensáveis, já que permitem a integração dos 

vários recursos, ainda assim podem levantar algumas questões de confiança, ao nível da 

administração partilhada. Assim sendo, é oportuno que este tipo de acesso se restrinja a um 

conjunto limitado de pessoas com funções de gestão, em cada Cloud Zona.  

Ainda tecendo considerações sobre a implementação do protótipo, em termos tecnológicos e ao 

nível do Cloud Computing, especificamente no que se refere à plataforma OpenNebula, é 

possível implementar um conjunto de políticas e visões tecnológicas próprias para cada 

instituição, ou definidas pelos seus responsáveis. Podem ser implementadas escolhas ao nível 

dos drivers de virtualização (KVM, Xen, VMware), opções relativamente ao storage (SAN/NAS, 

Ceph, GlusterFS e LizardFS), relativamente ao modo de organização da rede de suporte 

(802.1Q VLAN, VXLAN, OpenvSwitch, VMware Networking) ou a adoção e configuração de 

“high availability” nos vários serviços da plataforma.  

Ao implementar-se no protótipo uma abordagem mista, com base no próprio modelo proposto, 

foi possível aferir que em modo federativo ou híbrido cada Cloud Zona possui as suas próprias 

características técnicas, podendo ser implementados os parâmetros técnicos e administrativos 

inerentes à filosofia e visão de cada instituição. Em cada uma das Cloud Zona existentes no 

protótipo, apesar das linhas gerais de configuração serem iguais, existem especificações 

próprias de cada instalação, mais concretamente, ao nível da rede e do storage. Estas alterações 

não impediram que as várias Cloud Zona estivessem integradas numa federação e partilhassem 

recursos entre si.  
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O investimento financeiro, inerente à implementação de uma cloud privada, prioriza a 

necessidade de se efetuar um conjunto de análises técnicas, indispensáveis ao desenho da 

conceção da melhor solução tecnológica a implementar.  

Assim sendo, no presente trabalho foi utilizado o sistema Network File System (NFS) como 

storage alocado no frontend de cada Cloud Zona da Cloud Federativa Académica. Para a 

migração das imagens das VM entre as Clouds da Cloud Federativa Académica recorreu-se a 

um export e import entre os datastores. 

Na Tabela 11, são visíveis as formas de migração das VM dentro de uma Cloud Zona e entre 

as Cloud Zonas. Dentro da mesma Cloud Zona, o processo poderá ser efetuado segundo dois 

modos, offline ou online. No caso do modo online a migração da VM entre os vários nós de 

virtualização da Cloud Zona, é completamente impercetível para o utilizador final, ficando este 

sempre com acesso à VM. No caso da migração offline, o estado da VM é mantido intacto, mas 

durante o processo de migração é bloqueado o acesso à VM. Relativamente ao processo entre 

as Cloud Zonas, o mesmo só poderá ser efetuado em modo offline. Neste cenário de 

implementação do protótipo, foi possível efetuar a migração de uma VM com 4Gb em 

aproximadamente 58 minutos, como tempo médio, mas existiram casos em que foram atingidos 

valores que rondam 1h30m. 

Localização Tipo de operação de migração 

Entre Cloud Zonas Migração das VM em modo offline 

Dentro da Cloud Zona Migração das VM em modo offline ou online 

Tabela 11 - Tabela de migração de VM 

A mesma VM, mas numa migração dentro da mesma Cloud Zona, foram obtidos valores 

díspares, dependendo dos hosts de destino. Na Cloud Zona master o tempo de migração da VM 

dependeu dos hosts escolhidos. Sendo o servidor 2 selecionado, o tempo rondou os 4 minutos 

para a migração. Nos casos dos servidores 3 e 4 o tempo rondou os 15 minutos. 



Capítulo 5 – Análise de resultados 

Página 120 

A escolha apropriada do tipo storage é importante, já que esta influi no desempenho da 

infraestrutura de cloud privada. Neste sentido, a seleção do storage deverá ser equacionada 

tendo em consideração o seu desempenho e o suporte a nível dos drivers de acesso para a 

plataforma de Cloud Computing a ser implementada. Algumas soluções para este elemento 

podem ser: SAN/NAS, Ceph, GlusterFS, LizardFS, dependendo dos aspetos atrás referidos. 

Para encontrar a solução tecnológica adequada é, sempre, necessário avaliar a nível interno, na 

equipa de TI de cada instituição, quais os requisitos ou normas a implementar, por exemplo, 

rapidez (velocidade de leitura e escrita), tolerância a falhas, desempenho e perspetivas de 

crescimento futuro. Tal decisão é feita ao nível institucional e independente em cada Cloud 

Zona. Outro aspeto importante é a escolha dos equipamentos físicos para suporte à 

virtualização. Para um utilizador final, a mudança de uma VM (10Gb) dentro da própria Cloud 

Zona, demorar 15 minutos pode ser considerado demasiado, porém tais valores foram 

registados nos servidores 3 e 4 da Cloud Zona master, interligados a 100Mbps. Daí ser 

necessário o planeamento dos vários componentes de um servidor, como a escolha das 

interfaces de rede a 1Gb ou a 10Gb, o que implica a seleção apropriada dos equipamentos de 

rede de suporte, escolha dos discos a utilizar nos servidores, conciliação entre rapidez e espaço, 

com o intuito de minimizar o tempo de resposta, em cada um destes processos de migração.  

Outra constatação observada durante a implementação e teste do protótipo, foi a implementação 

em equipamento diferenciado, isto é, desde que a CPU permita a extensão de virtualização do 

hardware, poderá ser utilizado qualquer tipo de equipamento físico com diferentes níveis de 

desempenho. 

Assim, num contexto federativo, o acesso ao storage de uma forma partilhada por todas as 

Cloud Zonas, juntamente com uma implementação de um backbone próprio de interligação, 

permitiria um aumento de eficácia e rapidez de acesso aos recursos. Esta indicação é 

corroborada pelos resultados dos testes preliminares efetuados e identificados anteriormente. 
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No que concerne à avaliação no acesso à informação, devem ser tidos em conta alguns aspetos. 

Com a utilização de sistemas de virtualização standards como o KVM, XEN ou VMware, bem 

como de imagens de VMs em formato RAW e qcow2, devem existem garantias da migração 

da infraestrutura sem perda de acesso correto e devido à informação, mesmo na situação da 

existência de múltiplas camadas de administração e segmentação. No modelo proposto e 

plataforma testada é possível, e de forma segura, garantir uma interoperabilidade aplicacional, 

eliminando um “lock-in” a este nível, onde a infraestrutura virtual funciona independentemente 

da plataforma selecionada, podendo ser efetuadas migrações das imagens utilizadas nas 

máquinas virtuais.  

Um projeto de investigação, como o que se desenvolveu, deve apresentar um cariz 

eminentemente simples, transparente, confiável, redundante e flexível em termos tecnológicos, 

devendo refletir um conjunto de aspetos que devem fazer parte de forma natural do desenho e 

implementação deste protótipo, o qual sugere estar em conformidade com os aspetos descritos. 

Foi possível constatar, a forma acessível com que se pode efetuar a criação de componentes 

novos, ou modificações de forma a permitir a adaptabilidade ao que se pretende em cada 

instalação. Neste último contexto e por forma a permitir atribuir uma dinâmica e versatilidade 

federativa, foram disponibilizados acessos partilhados dos data storage NFS entre as Cloud 

Zonas da Cloud Federativa Académica. Desta forma cada Cloud Zona tem acesso ao storage 

de todos os elementos da Cloud Federativa Académica para migração de VMs, backup de VMs, 

entre outras operações. Neste processo e tendo em consideração que ao nível da implementação 

indicada no capítulo 4, Figura 25, foi utilizada a linha de acesso à Internet das instituições de 

Ensino Superior, convém garantir a segurança no acesso à informação. Foram atribuídos IP’s 

públicos, nas duas instituições aos frontend das Cloud Zona, foram criadas regras na firewall 

de forma a permitir o acesso ao storage NFS apenas dos IPs da Cloud Zona correspondente, ou 

seja, na firewall da Cloud Zona master, a indicação de acesso permitido ao IP da Cloud Zona 

slave da UTAD, na firewall da Cloud Zona slave UTAD a indicação de acesso permitido ao IP 

da Cloud Zona Master.   
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Atualmente, o protótipo encontra-se em ambiente pré-produção, pelo que se concluiu que os 

serviços inerentes à Cloud Zona implementada não requerem uma manutenção e monotorização 

permanentes, levando a transmitir uma importante sensação de confiança aquando da instalação 

de uma tecnologia desta índole. Em termos de administração este é um aspeto relevante. Mas é 

de considerar também a visão e experiência por parte dos utilizadores na utilização da 

plataforma. A utilização do protótipo está a ser efetuada por docentes do Departamento de 

Informática, Comunicações e Ciências Fundamentais (DICCF). Foi criado e disponibilizado o 

acesso a um VDC com a definição de quotas de utilização de recursos. Dentro do VDC foram 

disponibilizadas duas imagens de VMs com o Windows 2012 Server e com o Ubuntu server 

14.04 LTS. Ao nível do licenciamento do Windows Server, está ao cargo do docente a inserção 

da licença a ser obtida do serviço Microsoft Imagine, quando inicia o processo de ligação da 

VM (“Microsoft Imagine,” 2016).  

Como resultados qualitativos positivos a extrair dos relatos de utilização por parte de 

utilizadores salienta-se: 

 A plataforma é intuitiva e de simples utilização.  

 Flexibilidade  

o Redimensionar CPU, RAM e disco das VMs de forma simples; 

o Criação e gestão de utilizadores. 

 Autonomia  

o Execução de tarefas de gestão do ciclo de vida das VMs; 

o Independência administrativa na gestão dos recursos afetos. 

Relativamente aos aspetos menos positivos sobressaem: 

 Quota de recursos limitada 

o Necessidade de mais recursos para utilização especifica em projetos onde alunos 

possam executar o seu código em múltiplas VMs.  

 Tempo de iniciação de VMs um pouco demorado; 
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 Tempo de movimentação de VM entre Cloud Zonas é demorado; 

 A movimentação das VM entre Cloud Zonas não poder ser efetuada com a VM em 

modo Running. 

No concernente à redundância do sistema da Cloud Federativa Académica, ela assenta sobre 

duas vertentes. A primeira refere-se aos equipamentos de virtualização da Cloud Zona e a 

segunda situa-se ao nível das VMs. A plataforma OpenNebula possibilita a utilização de Hooks, 

que permitem o desencadear de scripts associados à mudança de estados dos recursos, sejam 

eles equipamentos de virtualização ou VMs, utilizados na Cloud Zona. Desta forma, é possível 

a implementação de medidas de automação de procedimentos, para garantir a fiabilidade e 

disponibilidade máxima do sistema. Foram ativados na plataforma hooks que permitem a 

implementação de tolerância a falhas, ao nível dos equipamentos de virtualização. Desta forma, 

sempre que um equipamento entra em modo de falha, as VMs por ele suportadas são migradas 

ou recriadas noutros equipamentos disponíveis. No protótipo foi definido o scheduler a “correr” 

de 30 em 30 segundos, executando, posteriormente, o hook associado à falha. Para prevenir que 

falhas temporárias, por exemplo, de acesso à rede, sejam confundidas com falhas reais do 

equipamento de virtualização, foi modificado o hook, facto que possibilitou que o ciclo de 

verificação dos equipamentos fosse repetido pelo menos 5 vezes até ser detetado o estado de 

erro do equipamento. O tempo de permanência da falha deverá ser de 2.30m para ser 

despoletada a execução do hook associado ao estado do erro. O tempo de execução do hook 

pode variar dependendo do número de VMs que necessitam de ser migradas ou recriadas. 

Assim, foram detetados tempos de 2 a 3 minutos de interrupção no acesso a uma VM com cerca 

de 1Gb de disco, quando o equipamento de virtualização foi desconectado da infraestrutura. A 

VM foi recriada noutro equipamento disponível e à posteriori foi migrada de volta para o 

equipamento inicial desde que este esteja novamente conectado.  

Na Tabela 12, é possível observar algumas das combinações testadas e os resultados obtidos. 
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Tipos de imagens Shared qcow2 Resultado 

Persistente link para o host link para o host Tolerância plena  

Não persistente cópia para o host snapshot para o host Tolerância limitada 

Tabela 12 - Tabela de tolerância a faltas 

Pela análise à implementação do protótipo, foi possível verificar a possibilidade de combinação 

de várias opções técnicas de tolerância a faltas. Estas escolhas técnicas estão sempre 

dependentes das escolhas do tipo de storage a adotar na implementação da infraestrutura de 

cloud. Na situação particular do protótipo foi usado como storage NFS partilhado e qcow2, 

pelo que estes se tornaram o centro da nossa análise e reflexão sobre a recolha de dados. É 

possível ao nível das VM, criar discos persistentes ou não persistentes. A sua diferença está 

espelhada na Tabela 12, com a indicação do modo de funcionamento quando a VM é 

instanciada num equipamento de virtualização. Quando o disco da VM é persistente nos dois 

tipos de storage utilizados é apenas criado um link para o equipamento de virtualização, ficando 

o disco alojado no storage. Caso o disco seja não persistente, no caso de NFS partilhado, é 

efetuado uma cópia do disco para o equipamento de virtualização. No qcow2 é efetuado um 

snapshot para o equipamento de virtualização, só quando a VM for desligada é que o seu disco 

virtual é atualizado no storage, com as alterações vindas do snapshot do equipamento de 

virtualização. 

Na Tabela 12, a coluna do resultado identifica o modo de tolerância a faltas associado a cada 

um dos casos testados no protótipo. Ao indicar-se tolerância plena significa que quando a falta 

ocorre, é despoletada a migração para outro equipamento, ou seja, é recriado novo link 

simbólico noutro equipamento com capacidade para receber a VM. No caso das VMs com 

discos não persistentes, a VM é copiada para o equipamento de virtualização. Quando a falta 

ocorre é possível recriar uma nova VM com um estado anterior guardado no storage noutro 

equipamento de virtualização. O acesso à(s) VM(s) existente(s) no equipamento com falta que 

contém a versão mais recente da informação, só é possível, através da recuperação da falta ou 

do acesso aos discos do equipamento, para extração e recuperação da informação.  
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Finalmente salienta-se a flexibilidade do protótipo, podendo ser adaptado a qualquer datacenter 

e às suas políticas de segurança. Da experiência da implementação foi possível constatar a 

adaptabilidade da plataforma e do modelo, permitindo uma flexibilidade operacional e 

oferecendo mais uma garantia de êxito na implementação e utilização do modelo proposto. 

Analogamente importante, é o resultado obtido com a contabilização de utilização dos recursos. 

É importante avaliar a forma como esta se processa, na infraestrutura partilhada do protótipo.  

No ambiente federativo, cada Cloud Zona slave replica apenas um conjunto de tabelas da Cloud 

Zona master, ver Tabela 13. 

 

Incidência Tabelas 

Cloud Zona master 

Cloud Zonas slaves 

Acl; 

Group_pool; 

Db_versioning; 

User_pool; 

Zone_pool; 

Vdc_pool. 
Tabela 13 – Tabelas replicadas pela infraestrutura 

É de salientar uma independência operacional, ou seja, uma adaptabilidade aos parâmetros 

institucionais. Da análise levada a efeito, verifica-se que a abordagem federativa do modelo 

proposto, é menos flexível, por neste momento necessitar que a plataforma seja a mesma nas 

várias Cloud Zonas ou que permita a configuração de módulos standards de integração como 

a OCCI API (“The Open Cloud Computing Interface,” 2015). Assim, é permitido que cada 

instituição defina e aplique as suas próprias orientações e regras administrativas.  

Ao considerar-se a primeira abordagem do modelo, apenas as tabelas da base de dados, Tabela 

13, são comuns a toda a Cloud Federativa Académica. Todas as restantes, incluindo as tabelas 



Capítulo 5 – Análise de resultados 

Página 126 

referentes aos recursos (OneFlow services, hosts, clusters, networks, datastores, images, 

templates e VM) e contabilização, são específicas para cada Cloud Zona, o que torna possível 

que cada instituição possa definir e aplicar os seus valores de contabilização da utilização dos 

seus recursos. 

Na Figura 31, é possível observar o registo de contabilização referente aos serviços prestados 

ao utilizador na Cloud Zona master. 

 

Figura 31 - Contabilização de recursos Cloud Zona master 

A corroborar a independência administrativa, o utilizador na Cloud Zona slave da UTAD não 

apresenta qualquer registo de contabilização, Figura 32. Tal facto ocorre porque nesta Cloud 

Zona não foi definido nem configurado qualquer valor de contabilização por utilização dos 

recursos, mesmo contendo VMs em execução.  
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Figura 32 - Contabilização de recursos Cloud Zona UTAD 

Verificou-se igualmente, que ao nível da abordagem de Cloud Bursting, o processo de 

contabilização é transparente, ou seja, funciona de forma idêntica à da abordagem federativa. 

Uma instituição que implemente apenas a abordagem federativa, com recurso à plataforma de 

teste do protótipo ou configuração de módulos standards de integração, pode definir os valores 

de contabilização dos recursos, de forma perfeitamente normal. O resultado obtido proporciona 

a possibilidade de definição global, e posteriormente, a parametrização dos templates das VMs 

de valores específicos. Estas especificidades estão associadas às características da VM e do seu 

software, como por exemplo necessidade de aquisição de licenças ou pela especificidade 

técnica ao nível do hardware.  

 

5.5. Conclusões do capítulo 

Numa primeira análise aos resultados, ressalva-se que os dados apresentados no ponto 5.1, 

relativos ao inquérito por questionário, elaborado na fase inicial do estudo e ministrado entre 
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os meses de fevereiro e outubro de 2013, poderão nesta altura ser diferentes. Na sociedade 

moderna é imperativo que numa área de investigação pautada por uma forte volatilidade e 

necessidade constante de qualidade e disponibilidade de recursos, urge a implementação de 

mudanças nas estratégias de orientação das organizações e instituições para satisfação destas 

constantes exigências.  

Em termos conceptuais, o modelo permite às instituições o acesso a um maior leque de recursos, 

tendo em consideração, a sua capacidade instalada bem como a dos eventuais parceiros. O 

modelo e o protótipo implementado, podem servir de motor a mais sinergias de convergência 

das instituições, em torno de projetos específicos mantendo sempre a sua gênese. 

Os resultados obtidos, a partir dos serviços de informática de cada instituição de Ensino 

Superior, serviram como uma base sólida de apoio a todo o projeto. Caberá às equipas de TI 

suportar a responsabilidade pela administração e gestão da infraestrutura da Cloud Federativa 

Académica, podendo existir resistências numa fase inicial do processo. Paralelamente e tendo 

em consideração a explanação anterior, relativa ao modo de funcionamento da Cloud Federativa 

Académica com o acesso de administração da federação partilhada por todos as Cloud Zonas, 

será de considerar a elaboração e aceitação por todas as instituições e respetivo staff de TI, de 

um regulamento ou normas de administração federativa partilhada, onde devem ser incluídos 

um conjunto de direitos e deveres sobre o bom funcionamento administrativo da Cloud 

Federativa Académica.  

Prosseguindo nesta linha de ideias, sugere-se a criação de um módulo de análise de logs que 

permita a obtenção de conhecimento sobre o que acontece a todos os níveis da estrutura de 

administração da Cloud Federativa Académica.  

Neste ponto, salientam-se algumas considerações de ordem técnica, aferidas ao longo do 

desenho, implementação e teste do protótipo. Primeiramente, salienta-se a necessidade de 

utilização de um backbone de acesso à rede própria para a utilização da Cloud Federativa 

Académica. Durante o teste, a migração ou backup de VM numa Cloud Zona foi um processo 
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algo moroso, tendo em conta a ligação de rede utilizada para infraestrutura. Trata-se de uma 

ligação partilhada e não dedicada ou com reserva mínima de largura de banda. As velocidades 

de transferência entre as Cloud Zonas nunca foram estáveis, estando sujeitas aos 

constrangimentos de tráfego de cada instituição. Um segundo aspeto que importa realçar 

prende-se com o facto de se evitar a subcarga dos serviços de informática de cada instituição 

de Ensino Superior, com as tarefas inerentes à administração decorrentes da implementação de 

uma infraestrutura desta natureza. São estes elementos que serão responsáveis pela 

implementação e manutenção, devendo os serviços de informática ver no modelo uma 

vantagem e simplificação dos seus processos de gestão.  

Ainda foi possível aferir acerca da simplificação das tarefas de administração e apoio com a 

utilização dos múltiplos níveis de administração, diluindo as várias tarefas de administração 

pelos vários elementos. Por último e não menos importante é a capacidade de adaptação às 

várias políticas e normas de administração, inerentes a cada instituição de Ensino Superior, em 

qualquer das abordagens. 
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6. Conclusões  

 

Neste capítulo é apresentada uma apreciação geral dos resultados obtidos do modelo proposto 

e do protótipo de integração de clouds institucionais. O capítulo está organizado em quatro 

pontos, no primeiro é elaborada uma visão geral, no segundo são indicadas as respostas às 

questões de investigação colocadas no primeiro capitulo deste documento, no terceiro são 

indicadas as contribuições científicas no âmbito do desenvolvimento do trabalho, finalmente 

no último ponto é detalhado um conjunto de linhas de investigação para trabalho futuro. 

 

 

6.1. Visão geral  

O modelo proposto e implementado pelo protótipo sugere uma forma segura e fiável de colocar 

em prática um paradigma inovador como é o de Cloud Computing, ajustado às necessidades 

especificas das instituições de Ensino Superior. O modelo assenta em vários pressupostos, 
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bastante atuais, como a necessidade de redução de custos, otimização, reorganização e 

consolidação dos datacenters, por parte das referidas instituições. Nesta perspetiva, tal 

implementação, fornece uma solução tecnológica de federação com duas abordagens distintas, 

capazes de responder à necessidade de cada vez mais as instituições trabalharem em rede, com 

o propósito de ganharem relevo quer a nível nacional quer internacional.  

O modelo apresentado pretende ser aplicado ao panorama do ensino superior português, sendo 

a nossa convicção que o mesmo impulsionará uma possível mudança organizacional, tanto a 

nível orgânico como tecnológico, tendo como linhas orientadoras as vantagens consideradas. 

Torna-se, pois, premente alargar o âmbito de abrangência do referido modelo, aplicando-o à 

administração pública e parceiros externos. A solução também proporciona a abertura à 

comunidade em geral, para a utilização da tecnologia e respetivos recursos a parceiros privados 

ou públicos considerados estratégicos pela instituição, podendo de forma consolidada cimentar 

a relação com a comunidade em geral. 

Uma decisão política no sentido de permitir a implementação deste modelo ou similar, poderia 

providenciar poupanças ao país em TI, permitindo alavancar projetos internacionais em 

diversas áreas, com a elevada capacidade de computação inerente à utilização deste paradigma 

e modelo de Cloud Computing. O modelo proposto e o protótipo implementado, podem servir 

como um motor para mais sinergias de convergência entre instituições, em torno de projetos 

específicos mantendo sempre a sua gênese institucional, indo ao encontro da premissa 8 

(autonomia intrínseca) definida no modelo. Com a adoção de uma infraestrutura partilhada 

deste tipo, seria possível a disponibilização de recursos computacionais de uma forma quase 

imediata para os vários projetos das instituições e os seus centros de investigação, eliminando 

o hiato entre a disponibilização das verbas dos projetos e o processo normal de aquisição de 

bens e serviços. Em contrapartida as verbas alocadas para os equipamentos seriam destinadas 

à infraestrutura geral, sendo da responsabilidade da equipa que gere o datacenter de cada 

instituição a seleção e aquisição do respetivo equipamento. Similarmente, os organismos 

públicos e parceiros externos poderão utilizar a Cloud Federativa Académica sem necessidade 

de investimento imediato inerente à implementação e manutenção de um centro de dados. A 

disponibilização e partilha de recursos, implica a existência e aplicação de um mecanismo de 
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contabilização na utilização de recursos, o qual permitirá um controlo e contabilização dos 

serviços disponibilizados. 

A Cloud Federativa Académica foi desenvolvida a partir deste modelo e pode constituir o ponto 

de partida para a criação de um datacenter nacional distribuído. Neste sentido, é então possível 

a criação de datacenters separados geograficamente, baseados nas instituições, mas 

funcionando como um todo ao nível dos recursos. Indo ao encontro do que o NIST 

disponibilizou no seu guia para planeamento e contingência em sistemas de tecnologias de 

informação (Swanson et al., 2002). Desta forma, é necessário elaborar um plano para que a 

continuidade do sistema não seja afetada, por qualquer condição adversa como uma falha 

tecnológica, serviço inoperante, desastre natural, por exemplo, tempestade ou interrupção 

energética prolongada. Assim, a possibilidade de utilização de um modelo de recursos 

partilhados, permitiria uma definição de processos, políticas e procedimentos de restauro de 

sistemas críticos após um evento catastrófico. Desta forma, a tarefa de recuperação do sistema 

tornar-se-ia menos penosa, com a possibilidade de utilização dos recursos partilhados, 

separados geograficamente. Ao mesmo tempo, surgiria a vantagem de maior tolerância a falhas 

e o incremento da disponibilidade do serviço prestado. As clouds institucionais que compõem 

a Cloud Federativa Académica, devem ser pensadas, discutidas, analisadas, testadas e 

implementadas com medidas de contingência globais envolvendo todas as clouds. Desta forma, 

obter-se-ia um incremento e melhoria em termos do serviço prestado, por cada uma das 

instituições aos seus utilizadores, bem como a todos os possíveis parceiros que se possam 

associar ao longo da implementação do projeto. 

Tal conceção permitia, segundo os autores de estudos analisados, a criação de uma 

infraestrutura resiliente, heterogénea, descentralizada e fiável, com fortes possibilidades de se 

tornar um ponto de referência a nível nacional e internacional, com um conjunto de 

investimento partilhado entre todos os intervenientes e quiçá por fundos internacionais que 

permitiriam mitigar a diminuição de algum investimento, maximizando o possível retorno.  
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O conceito de mudança organizacional é abordada por diversos autores, segundo Chiavenato, 

“mudança é a passagem de um estado para outro. É a transição de uma situação para outra 

situação diferente. Mudança representa transformação, perturbação, interrupção, fratura.” 

(Chiavenato, 2003).  

Morgan propõe que a análise das organizações deva considerar diferentes perspetivas, sendo 

uma delas a que as interpreta como sistemas de fluxo em constante transformação. Assim as 

organizações podem ser analisadas como sistemas em contínuo processo de mudança, e a 

incapacidade de transformação torna a organização ineficaz e condenando-a à extinção 

(Morgan, 1996). 

Assim, cabe-nos alertar para que as instituições reflitam sobre as potencialidades de uma 

mudança organizacional, na aplicação do modelo aqui explanado, sendo certa a existência de 

desafios a vários níveis para a sua implementação. Que vantagens adviriam e se extrairiam de 

uma abordagem deste nível? Que grau de flexibilidade, a nível tecnológico proporcionaria? 

Qual o grau de projeção que o Ensino Superior obteria a nível internacional?  A que projetos 

internacionais poderíamos aspirar? 

Posto isto, e numa primeira fase, é sugerido que sejam criadas parcerias e/ou protocolos com 

instituições públicas, dentro da área de influência de cada instituição de Ensino Superior por 

forma a serem disponibilizados recursos computacionais nas clouds das instituições aos 

parceiros. Estes, por sua vez, alocam verbas do seu orçamento destinadas às Tecnologias de 

Informação e Comunicação. Desta forma, o peso do investimento realizado pelas instituições 

de Ensino Superior seria de forma gradual minorado, permitindo uma abertura mais efetiva e 

visível à comunidade. 

As instituições públicas que necessitem de expandir ou de reorganizar as suas infraestruturas, 

poderiam utilizar a Cloud Federativa Académica para realizarem essa operação, ressarcindo a 

instituição de Ensino Superior com verbas provenientes do seu orçamento. Desta forma, 

existiria um aumento de receita própria por parte da instituição e, simultaneamente, uma 
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garantia para a instituição pública que utiliza o serviço da Cloud Federativa Académica, de que 

a sua informação não sairia da esfera pública, podendo ser garantida a não partilha e 

confidencialidade dos dados. Este último ponto, poderá ter uma enorme importância tendo em 

conta o tipo de dados armazenados, e as indicações e restrições provenientes da Comissão 

Nacional de Proteção de Dados (CNPD) (Roque, 2015).  

Nesta fase da investigação e considerando os resultados obtidos, reforça-se a necessidade de 

implementação de uma rede própria de interligação das diferentes Cloud Zonas. Desta forma 

mitigar-se-iam os tempos obtidos, ao nível da interligação entre as duas Cloud Zonas no 

protótipo. A rede de suporte à Cloud Federativa Académica deverá incluir tráfego público, no 

acesso dos utilizadores ao portal de administração e no acesso às suas VMs. Mas acima de tudo, 

tráfego de administração, onde se inclui a migração de VM entre as diversas Cloud Zonas, 

tráfego de sincronização dos serviços da Cloud Federativa Académica, por exemplo, replicação 

da base de dados MySQL de suporte da federação. 

A defesa de uma implementação, sobre uma rede de alto débito própria, prende-se com a 

necessidade de garantir a qualidade de serviço prestado, ou seja, é importante que a migração 

de uma VM de uma Cloud Zona para outra, não seja de forma frequente, afetada pelo tráfego 

inerente a cada instituição originando um tempo de espera considerável, semelhante ao descrito 

no capítulo 5 (VM com 4Gb, 1h.30m de tempo máximo registado).  
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6.2. Respostas às questões de investigação 

Considerando os resultados descritos no capítulo e ponto anteriores, interessa neste ponto 

assinalar a solução conseguida para solucionar o problema inicial, indicando as respostas às 

questões de investigação. 

1. Qual o grau de utilização de clouds privadas no seio das Instituições de Ensino Superior? 

O grau de utilização de clouds privadas no seio das Instituições de Ensino Superior Portuguesas, 

foi aferido com recurso a um questionário elaborado e ministrado nas instituições. Tendo a sua 

análise sido apresentada e discutida no capítulo 5.1 - Análise dos resultados do questionário. 

2. Qual a(s) plataformas mais utilizadas pelas Instituições de Ensino Superior (comerciais 

ou opensource)? 

Qual a(s) plataformas mais utilizadas pelas Instituições de Ensino Superior Portuguesas, foi 

aferido com recurso ao mesmo questionário elaborado e ministrado nas instituições. Tendo a 

sua análise sido apresentada e discutida no capítulo 5.1 - Análise dos resultados do questionário. 

3. Quais as plataformas opensource existentes que possam ser equacionadas para o 

desenvolvimento do protótipo (com enfase comparativa nas suas caraterísticas)? 

Com o intuito de selecionar a plataforma para a implementação do protótipo com base no 

modelo apresentado, foi efetuado um estudo com enfase comparativo das suas caraterísticas e 

implementação prática. A sua análise é apresentada e discutida no capítulo 2.5 - Plataformas 

analisadas. 

4. Pode uma plataforma opensource ser a melhor solução para a implementação de um 

projeto desta índole? 
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Só com um projeto opensource é possível não estar restrito ao modelo de negocio associado à 

empresa que disponibilize a plataforma. Esta constatação foi efetuada durante o decorrer do 

desenvolvimento deste trabalho com o acesso ao código fonte da plataforma permitindo a 

harmonização da comunicação que o modelo proposto sugere. Este mesmo facto permite uma 

autonomia às instituições, dando-lhes flexibilidade para remodelação pontuais nas suas 

plataformas permitindo a sua integração com os parceiros estratégicos externos que considerem 

pertinentes. 

5. Qual o impacto que um modelo desta índole terá nos datacenters das instituições? 

Com o modelo proposto permitiu implementar melhoramento ao nível da redução de custos, 

otimização, reorganização e consolidação do datacenter onde foi implementado o protótipo. 

Desta forma qualquer necessidade de aquisição de material permite implementar melhoria à 

infraestrutura existente fornecendo-lhe mais recursos e possíveis melhorias de desempenho. 

Esta análise foi apresentada e discutida no capítulo 4.6 - Implementação prática. 

6. Existe autonomia para as Instituições de Ensino Superior poderem definir as suas 

próprias normas de cometimento para com o modelo apresentado? 

O modelo proposto assenta sobre duas abordagens distintas sendo permitidos diferentes níveis 

de cometimento. Na abordagem federativa existe um cometimento institucional maior, sendo 

partilhada a estrutura administrativa, mas a definição de normas de cometimento é independente 

para cada Cloud Zona (interligação a parceiros, quantidade de recursos a partilhar e custos pela 

utilização dos recursos, etc.). Relativamente à abordagem Cloud bursting o grau de 

cometimento institucional é reduzido sendo a instituição autónoma na definição das suas 

normas de funcionamento. Esta questão foi apresentada e discutida no capítulo 4 - 

Desenvolvimento do protótipo. 
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6.3. Contribuições 

Do trabalho desta tese resultou a produção cientifica de publicações em conference 

proceedings: 

a) Lopes, P., Costa, A., & Pereira, F. (2016). Hybrid clouds infrastructures in Higher 

Education Institutions – A proof of concept. In EUNIS 2016 Proceedings (pp. 30–33). 

Thessaloniki, Greece. Retrieved from http://www.eunis.org/eunis2016/wp-

content/uploads/sites/8/2016/07/EUNIS2016_Book_of_Proceedings_v6.pdf 

b) Lopes, P., & Pereira, F. (2017). Proposal for a Federation of Hybrid Clouds 

Infrastructure in Higher Education Institutions. In Á. Rocha, A. M. Correia, H. Adeli, 

L. P. Reis, & S. Costanzo (Eds.), Recent Advances in Information Systems and 

Technologies: Volume 2 (pp. 197–206). Cham: Springer International Publishing. 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-56538-5_21 

 

 

6.4.  Trabalho futuro 

Em termos de evolução futura do paradigma de Cloud Computing, poderemos colocar em linha 

de consideração a atual evolução de que o mesmo foi objeto, pelo que se torna expetável a 

continuação do desenvolvimento e progresso do referido paradigma, bem como, 

especificamente na área federativa. 
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O modelo proposto assenta na integração e partilha de recursos, os quais são usados pelos 

utilizadores finais, contendo os seus dados e serviços. Torna-se pertinente estudar mecanismos 

de proteção de dados tendo em consideração os limites legais e normas de orientação da 

Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

De acordo com a vertente tecnológica, o modelo proposto assenta numa arquitetura distribuída, 

motivo pelo qual se mostra adequado desenvolver um estudo ao nível dos tempos de 

sincronismo dos vários servidores de base de dados, bem como a exploração de mecanismos de 

recuperação de dados incongruentes.  

O modelo proposto preconiza uma arquitetura distribuída de federação de clouds e com o intuito 

de melhorar a eficiência da federação criada, é importante a exploração de mecanismos de 

backups ou mecanismos de replicação entre as várias clouds da federação. Tais mecanismos 

permitem responder de forma rápida e eficaz à interrupção de serviço. O outro aspeto, também 

abordado no capítulo 4, é a criação de mecanismos de análise dos acessos e operações, bem 

como a análise de logs para extração de conhecimento.  A referida vertente é relevante, visto o 

modelo proposto preconiza uma administração distribuída, entre as várias instituições. Assim, 

é relevante a elaboração de um manual de boas práticas ou cadernos de encargos de 

administração, ao nível dos administradores da federação. 

Nesta fase, ainda não foi feito um estudo que permita traçar a relação de custo/ benefícios para 

multinível de administração, se pode ou não trazer benefícios estratégicos e de simplificação 

administrativa. Esta é uma valência preconizada no modelo, mas a sua defesa e necessidade 

comprovada ainda não poderá ser atestada, deixando espaço para pesquisa e investigação futura. 

Outro aspeto considerado importante, também referido por García et al., é a uniformização das 

várias áreas que a federação de clouds envolve, ao nível dos diferentes operadores comerciais 



Capítulo 6 – Conclusões 

Página 140 

e da comunidade de desenvolvimento de CMP (López García, Fernández-del-Castillo, & Orviz 

Fernández, 2016). As expetativas embrionárias desta investigação, pretendiam evidenciar o 

estado da arte acerca da possibilidade de partilha e grau de comunicação entre plataformas de 

Cloud Computing, bem como a sua predisposição para a interoperabilidade e portabilidade de 

recursos. Tal situação implica, obrigatoriamente a utilização e unificação de vários standards 

tecnológicos como o OCCI, Cloud Data Management Interface (CDMI) e Open Virtualization 

Format (OVF), permitindo que as várias plataformas possam comunicar e interagir de forma 

natural. Tais standards não são disponibilizados de raiz pelas plataformas, por indefinição sobre 

o caminho a seguir e paralelamente uma filosofia de desenvolvimento diferente em cada 

plataformas (Distributed Management Task Force, 2015; SNIA, 2015; “The Open Cloud 

Computing Interface,” 2015). Esta uniformização permitiria a criação de standards 

indispensáveis para uma interoperabilidade plena entre os vários operadores comerciais e 

plataformas de suporte (CMP). 
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Glossário 

 

O glossário apresentado, não pretende ser uma lista exaustiva de todos os termos empregues 

neste trabalho de investigação, ou na área científica onde este se enquadra. O seu propósito é 

clarificar, de forma sucinta, o sentido dos termos utilizados na implementação e especificação 

do modelo proposto. 

 

A 

ACL 

Access Control List – conjunto de permissões associadas a objetos, definindo que utilizador ou 

processo tem acesso e que conjunto de operações são permitidas. 
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AMD 

Advanced Micro Devices, inc – É uma empresa multinacional americana de semicondutores, 

com sede em Sunnyvale na Califórnia. Desenvolve processadores e componentes para a 

indústria e mercado de consumo. 

AMD-V 

AMD-V – Suporte de virtualização ao nível do hardware desenvolvido pela empresa AMD nos 

seus equipamentos. 

API 

Application Programming Interface – Conjunto de rotinas e protocolos utilizadas no 

desenvolvimento de software, aplicações ou plataformas. 

AWS 

Amazon Web Services – conjunto de serviços computacionais que compõem a plataforma de 

cloud computing oferecida pela empresa Amazon.com. 

B 

Bonding 
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Bonding também designado como port trunking ou link aggregation, significa a combinação 

de várias portas de rede de uma máquina numa única ligação, fornecendo tanto alta 

disponibilidade, balanceamento de carga, máxima taxa de transferência ou a combinação destas 

características.  

C 

CPM 

Cloud Management Platform – software de gestão de produtos e serviços de cloud computing.  

CNPD 

Comissão Nacional de Proteção de Dados – entidade administrativa independente com poderes 

de autoridade, cuja função é o controlo e fiscalização do processamento de dados pessoais, em 

rigoroso respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades e garantias consagradas na 

constituição e na Lei (CNPD, 2015). 

Cloud bursting 

Cloud bursting – é a capacidade de uma cloud privada poder expandir-se para uma cloud 

pública, com o intuito de alocar recursos externos (capacidade de processamento, alojamento e 

memória) para satisfação de necessidades, não supridas pela infraestrutura interna.  
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D 

Datacenter 

Repositório centralizado com equipamentos físicos ou virtuais para armazenamento, gestão e 

distribuição de informação e dados. 

E 

EC2 

Elastic Compute Cloud – Serviço web comercial de alojamento de aplicações informáticas 

disponibilizada pela empresa Amazon.com. 

EGI 

European Grid Infrastructure – É uma infraestrutura com financiamento público que fornece 

serviços de computação integrada para investigadores europeus, impulsionando a inovação e 

permitindo novas soluções para responder às grandes questões do futuro. 

F 

FCCN 
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Fundação para a Computação Científica Nacional – Unidade da Fundação para a Ciência e 

Tecnologia. Principal atividade é a gestão e planeamento da Rede Ciência, Tecnologia e 

Sociedades, o backbone de Portugal. 

I 

IaaS 

Infrastructure as a Service – é um modelo de fornecimento por terceiros, de serviços de 

infraestrutura informática de suporte às operações das empresas ou instituições. Normalmente 

é fornecido hardware, armazenamento, servidores virtuais e físicos, espaço no datacenter e 

componentes de rede 

Images 

Images – ficheiros com sistema operativo cliente previamente instalado e contextualizado para 

utilização no ambiente de virtualização próprio. 

Intel-VTx 

Intel-VTx – Suporte de virtualização ao nível do hardware desenvolvido pela empresa Intel nos 

seus equipamentos. 
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S 

SaaS 

Software as a Service – é um modelo de licenciamento e disponibilização de software, estando 

o mesmo alojado centralmente na empresa que o controla. São disponibilizados acessos via web 

browser e consoante a licença adquirida por cada cliente, é por vezes referido como “software 

on-demand”. 

K 

KVM 

Kernel-based Virtual Machine – é uma infraestrutura de virtualização para o kernel do Linux, 

transformando-o num hypervisor. Foi incorporado na versão 2.6.20 do kernel Linux lançado a 

5 de fevereiro de 2007. KVM requer um processador com extensão de virtualização de 

hardware. 

M 

MySQL 

MySQL – é um Relational Database Management System (RDBMS) opensource. Em março 

de 2015, segundo o site DB Engines ranking é o segundo RDBMS mais usado a nível mundial. 

É a escolha mais popular para base de dados utilizadas em aplicações web. 
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N 

NFS 

Network File System – é um protocolo de um sistema distribuído de ficheiros, desenvolvido 

originalmente pela Sun Micrososystems em 1984 (Russel Sandberg, David Goldberg, Steve 

Kleiman, Dan Walsh, 1985). O protocolo permite que um computador cliente aceda a ficheiros 

remotos usando a rede como se estivesse a aceder no seu próprio computador.  

NIST 

National Institute of Standards and Technology – Agência do departamento de Estado e 

Comércio dos Estados Unidos da América (EUA), fundada em 1901, cuja missão é promover 

a inovação e competitividade industrial. 

O 

OCCI 

Open Cloud Computing Interface – é um protocolo RESTful e API para todos os tipos de tarefas 

administrativas. Foi originalmente iniciado para criar uma API de gestão remoto para serviços 

baseados no modelo IaaS, permitindo o desenvolvimento de ferramentas com o foco na 

interoperabilidade. 
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P 

PaaS 

Platform as a Service – é uma categoria de serviços em Cloud Computing que permite fornecer 

uma plataforma aos clientes onde estes possam desenvolver, executar e gerir as suas aplicações 

sem a complexidade associada à construção e manutenção da infraestrutura física 

computacional de suporte. 

Paravirtualization 

Paravirtualization – é uma técnica de virtualização por software, semelhante à virtualização por 

hardware mas sem a necessidade do equipamento. 

R 

RCTS, nome  

Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade. É uma rede de alto desempenho, para 

instituições portuguesas com maiores requisitos de comunicações nomeadamente, 

universidades, laboratórios do estado e institutos politécnicos. 

S 

SECaaS 
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Security as a Service – é um modelo de negócio associado a grandes fornecedores de serviços, 

integrando os seus serviços de segurança numa infraestrutura corporativa mediante a assinatura 

de contratualização de um serviço. Neste caso, a segurança é com base em serviços de Cloud 

Computing, sem necessidade de aquisição de hardware por parte dos clientes. 

Serviços de Informática 

Serviços responsáveis pela gestão global dos TI da instituição.  

SLA 

Service Level Agreement – é um contrato de serviço standard, onde o conceito de serviço é 

definido. É neste contrato, celebrado entre o cliente e/ou utilizador e o prestador do serviço, que 

são definidos os aspetos particulares do mesmo, com ênfase para os aspetos particulares do 

serviço, como por exemplo, disponibilidade, qualidade e responsabilidade. 

V 

VDC 

Virtual Data Centre’s – Conjunto de recursos computacionais virtualizados e alojados numa 

cloud pública ou privada. É um serviço mensurável, permitindo a utilização dos recursos de 

computação consoante as necessidades do momento.  
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VM 

Virtual Machine – Cópia isolada de um sistema físico.  
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Apêndices 

 

Apêndice 1 – Caraterísticas técnicas 

 

Cloud 1 – Federação Master 

Constituída por 4 servidores; o servidor 1 suporta os vários serviços de suporte da Cloud Zona 

e da Cloud Federativa Académica; o servidor 2 é um host para virtualização das máquinas 

virtuais e segundo DataStore, ficando os servidores 3 e 4 apenas como hosts de virtualização. 

Servidor 1 - HP ProLiant DL 360 G6  

Hardware 

 Dois Intel(R) Xeon(R) CPU E5530 @ 2.40GHz (8 cores) 

 4 discos SAS 10k 500Gb (RAID 5) 

 32 Gb de RAM 

 3 Placas de rede 1Gb 
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o ETH0, ETH1 – Rede de administração e storage 

o P2P1 – Trunck acesso à rede, máquinas virtuais 

Software 

 Ubuntu 14.04.2 LTS 

 Opennebula 4.14.2 

 Hypervisor KVM 

 MySQL Master 

 Storage Shared  

 

Servidor 2 - HP ProLiant DL 380 G5 

Hardware 

 Dois Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz (4 cores) 

 8 discos SAS 10k 300Gb (RAID 5) 

 16 GB RAM 

 3 Placas de rede 1Gb 

o ETH0, ETH1 – Rede de administração e storage 

o P2P1 – Trunck acesso à rede, máquinas virtuais 

Software 

 Ubuntu 14.04.2 LTS 
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 Opennebula 4.14.2 

 Hypervisor KVM 

 Storage Shared 

Servidor 3 e 4 - HP 600 GI TWR 

Hardware 

 Um Intel(R) Xeon(R) CPU G3220 @ 3.00GHz (2 cores) 

 1 disco SATA 500Gb  

 8 GB RAM 

 2 Placas de rede 1Gb 

o ETH0 – Rede de administração e storage 

o ETH1 – Trunck acesso à rede, máquinas virtuais 

Software 

 Ubuntu 14.04.2 LTS 

 Opennebula 4.14.2 

 Hypervisor KVM 

 Storage Shared 
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Cloud 2 – Slave 1  

Esta segunda Cloud Zona foi instalada de forma semelhante à Cloud 1 – Federação Master, 

com a diferença de não ter sofrido evoluções em termos de número de host e datastores. 

HP DC 7900  

Hardware 

 Um Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz (2 cores) 

 1 disco 150Gb 

 2 Gb RAM 

 2 Placas de rede 1Gb 

o ETH0 – Rede de administração 

o ETH1 – Trunck acesso à rede, máquinas virtuais 

Software 

 Ubuntu 14.04.2LTS 

 Opennebula 4.14.2 

 Hypervisor KVM 

 MySQL 

 Storage Shared 
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Cloud 3 – Slave 2  

Esta terceira Cloud Zona foi instalada de forma semelhante à Cloud 1 – Federação Master, nas 

instalações da UTAD, constituída por uma máquina virtual com os vários serviços de suporte 

da Cloud Zona e um blade como host para virtualização das máquinas virtuais. 

Servidor 1 - IBM (Suporte da VM) 

Hardware 

 Dois Intel(R) Xeon(R) CPU E5140 @ 2.33GHz (2 cores) 

 6 discos SATA 10k 52Tb (RAID 5) 

 12 Gb de RAM 

 2 Placas de rede 1Gb 

o ETH0, ETH1 – Rede de administração e storage 

o P2P1 – Trunck acesso à rede, máquinas virtuais 

Software 

 VMWare vSephere Hypervisor 5.0 (ESXI) 

VM 

 160 Gb de disco 
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 4 Gb de RAM 

 2 Placas de rede 1Gb 

o ETH0 – Rede de administração e storage 

o P2P1 – Trunck acesso à rede, máquinas virtuais 

Software 

 Ubuntu 14.04.2 LTS 

 Opennebula 4.14.2 

 Hypervisor KVM 

 MySQL slave 

 Storage Shared  

Servidor 2 - IBM Bladecenter 8770 

Hardware 

 Composto por 14 servidores IBM LS20 

 Blade Chassis 

o Switch 4 Portas de rede 1Gb + Switch 4 Portas de rede 1Gb 

 Blades 

o Dois AMD Opteron 275 @ 2.2GHz (2 cores) 

o 2 discos SCSI 10k 73.4Gb (RAID 5) 

o 16 GB RAM 

o 2 Placas de rede 1Gb 

 ETH0, ETH1 – Rede de administração e storage 

 P2P1 – Trunck acesso à rede, máquinas virtuais 
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Software 

 Ubuntu 14.04.2 LTS 

 Opennebula 4.14.2 

 Hypervisor KVM 

 

 


