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RESUMO 

A computação em nuvem pode ser definida como um modelo computacional 

distribuído através do qual são compartilhados recursos (hardware, armazenamento, 

plataformas de desenvolvimento e comunicação) na forma de serviços pagos e acessíveis com 

um esforço mínimo de gestão e interação. Um grande benefício desse modelo é possibilitar a 

utilização de variados provedores (i.e. uma arquitetura multiplataforma) para compor um 

conjunto de serviços no intuito de obter uma configuração ótima em desempenho e custo. 

Entretanto, a utilização multiplataforma é impossibilitada pelo problema de cloud lock-in. O 

cloud lock-in é a dependência entre uma aplicação e uma plataforma de nuvem. Ele é 

comumente endereçado por três estratégias: (i) uso de camada intermediária que se interpõe 

aos consumidores de serviços de nuvem e o provedor, (ii) uso de interfaces padronizadas para 

acesso a nuvem, ou ainda (iii) uso de modelos com especificações abertas. Este trabalho 

define uma abordagem para avaliar estas estratégias. Tal abordagem foi executada e 

observou-se que apesar dos avanços conseguidos por estas estratégias, nenhuma delas resolve 

efetivamente o problema do cloud lock-in. Neste sentido, esse trabalho propõe o uso de Web 

Semântica para evitar o cloud lock-in, onde modelos em RDF são usados para especificar os 

recursos de uma nuvem, que são gerenciados via consultas SPARQL. Nessa direção, esse 

trabalho: (i) apresenta um modelo avaliativo que quantifica o problema do cloud lock-in, (ii) 

avalia o cloud lock-in entre três soluções multi-cloud e três plataformas de nuvem, (iii) propõe 

utilizar RDF e SPARQL na gerência de recursos de nuvem, (iv) apresenta o Cloud Query 

Manager (CQM), um servidor SPARQL que implementa a proposta, e (v) compara três 

soluções multi-cloud em relação ao CQM quanto ao tempo de resposta e a efetividade na 

resolução do cloud lock-in. 

Palavras-chave: Computação em Nuvem, Modelo Híbrido, SPARQL. 
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ABSTRACT 

Cloud computing can be defined as a distributed computational model by through resources 

(hardware, storage, development platforms and communication) are shared, as paid services 

accessible with minimal management effort and interaction. A great benefit of this model is to 

enable the use of various providers (e.g a multi-cloud architecture) to compose a set of 

services in order to obtain an optimal configuration for performance and cost. However, the 

multi-cloud use is precluded by the problem of cloud lock-in. The cloud lock-in is the 

dependency between an application and a cloud platform. It is commonly addressed by three 

strategies: (i) use of intermediate layer that stands to consumers of cloud services and the 

provider, (ii) use of standardized interfaces to access the cloud, or (iii) use of models with 

open specifications. This paper outlines an approach to evaluate these strategies. This 

approach was performed and it was found that despite the advances made by these strategies, 

none of them actually solves the problem of lock-in cloud. In this sense, this work proposes 

the use of Semantic Web to avoid cloud lock-in, where RDF models are used to specify the 

features of a cloud, which are managed by SPARQL queries. In this direction, this work: (i) 

presents an evaluation model that quantifies the problem of cloud lock-in, (ii) evaluates the 

cloud lock-in from three multi-cloud solutions and three cloud platforms, (iii) proposes using 

RDF and SPARQL on management of cloud resources, (iv) presents the cloud Query 

Manager (CQM), an SPARQL server that implements the proposal, and (v) comparing three 

multi-cloud solutions in relation to CQM on the response time and the effectiveness in the 

resolution of cloud lock-in.  
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1. INTRODUÇÃO 

 Computação em Nuvem surgiu como um modelo de computação distribuída 

para acesso conveniente, sob demanda e de qualquer localização a uma rede 

compartilhada de recursos computacionais (hardware, armazenamento, plataformas de 

desenvolvimento e comunicação) virtualizados e disponibilizados como serviços (re) 

configuráveis, pagos pela utilização, accessíveis com um esforço mínimo de gestão e/ou 

interação com o provedor de serviços [17, 19, 28, 42]. As nuvens computacionais 

podem ser organizadas basicamente em quatro modelos [17, 19]: nuvem comunitária, 

nuvem pública, nuvem privada e nuvem híbrida. 

A nuvem comunitária ocorre quando a infraestrutura é provisionada para uso de 

uma comunidade específica de utilizadores (organizações, governos, instituições de 

pesquisa). Os serviços de nuvem pública são caracterizados pela sua disponibilidade a 

clientes, através de um modelo do tipo pagamento por uso, ofertados a um público 

generalizado [17]. Por sua vez, no serviço de nuvem privada o centro de dados 

(datacenters) é interno à empresa ou outro tipo de organização, não estando disponíveis 

publicamente [19]. A nuvem privada oferece muitos dos benefícios de um ambiente de 

Computação em Nuvem pública, como a elasticidade, ainda que limitada, e o modelo 

baseado em serviços. Por fim, a nuvem híbrida materializa-se quando uma nuvem 

privada é suplementada com características presentes em nuvens públicas (i.e. 

informações de negócio que sejam não críticas e operações de processamento podem ser 

mantidas na nuvem pública, enquanto serviços e dados de negócio que sejam 

considerados críticos podem ser mantidos sob o controle dos usuários no escopo da 

nuvem privada). 

Dessa forma, há uma utilização mista e integrada desses dois modelos de nuvem, 

permitindo que as organizações não se preocupem com as restrições de banda de rede, 

exposição à segurança e requisitos legais que o uso de serviços de nuvem pública pode 

requerer. O maior obstáculo a uma ampla adoção da computação em nuvem [19, 35] 

relaciona-se com as restrições de uso impostas pelas nuvens públicas que se utilizam de 

APIs proprietárias na disponibilização de seus serviços, incorrendo no problema do 

cloud lock-in ou vendor lock-in [19, 24, 50]. 
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O cloud lock-in ou vendor lock-in pode ser visto como a dependência entre uma 

aplicação e os recursos de um determinado provedor de computação em nuvem [24, 50]. 

Esse problema geralmente ocorre quando o provedor implementa um conjunto próprio 

de APIs (Application Programming Interface) e, ao migrar a aplicação de um provedor 

para outro, é necessário modificá-la substancialmente para usar a API do novo 

provedor. Em termos práticos isto aprisiona a aplicação à nuvem, uma vez que a 

mudança de provedor é uma tarefa complexa e de custo elevado [24]. Deste ponto em 

diante, o termo cloud lock-in [19, 24, 50] será traduzido como aprisionamento. 

1.1 Motivação  

Quando as aplicações crescem em escopo e criticidade, nuvens que ofertam 

serviços de infraestrutura (modelo IaaS) tornam-se mais baratas, flexíveis e rápidas [8] 

e, em consequência do aprisionamento, a decisão de qual plataforma de nuvem utilizar é 

altamente impactada pela incerteza do custo de mudança posterior. Em levantamento 

realizado em 2014 pela RigthScale[50] com o objetivo de representar o cenário da 

utilização da computação em nuvem, 74% das instituições consultadas afirmaram 

utilizar um modelo de computação com múltiplas plataformas de nuvem, sendo que 

11% destas utilizam um modelo multiplaforma de nuvens privadas, 15% destas usam 

um modelo multiplaforma de nuvens públicas e 48% usam o modelo híbrido. Esses 

dados revelam predominância da utilização do modelo híbrido, o que mostra a alta 

relevância de técnicas e ferramentas que alavanquem o seu uso, sendo o aprisionamento 

o principal obstáculo para esse avanço. 

O aprisionamento é um grande entrave para a maior adoção da computação em 

nuvem [19, 35]. Atualmente, existem três estratégias mais comumente utilizadas para 

resolvê-lo: (i) utilizar uma camada intermediária que se interpõe entre a aplicação e os 

provedores; (ii) utilizar uma interface de acesso padrão; e (iii) utilizar uma interface de 

acesso com especificação aberta. Entretanto, não há estudos sistemáticos que avaliem a 

efetividade dessas estratégias ou mesmo o nível de aprisionamento apresentado por uma 

plataforma e uma interface de acesso. Dessa forma, este trabalho busca responder os 

seguintes questionamentos: 

 As estratégias e soluções atuais resolvem o aprisionamento? 

 Qual estratégia é mais efetiva na resolução do aprisionamento? 
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 Qual o nível de aprisionamento uma aplicação pode apresentar ao migrar 

de uma plataforma para outra? 

Tais questões impactam amplamente na escolha e utilização dos modelos 

multiplataforma e/ou modelo híbrido. O primeiro desafio na busca dessas respostas é 

definir uma abordagem para medir o aprisionamento, uma vez que possui ao mesmo 

tempo um conceito claro e uma mensuração complexa. Para isso, como forma de avaliar 

o grau de dependência entre uma aplicação e uma plataforma de nuvem propusemos um 

processo que afere o nível de compatibilidade [44], o qual foi caracterizado como o 

número de métodos de uma determinada interface A que é compatível com uma 

plataforma de nuvem B. Assim, o aprisionamento pode ser expresso através do nível de 

compatibilidade na proporção de que quanto maior o nível de aprisionamento, menor o 

nível de compatibilidade. 

O processo que avalia o nível de compatibilidade foi instanciado e validado através 

de uma avaliação entre as soluções Jclouds[30], API Amazon EC2[22] e OCCI[36], as 

quais correspondem às estratégias mais comumente utilizadas na resolução do 

aprisionamento, em relação aos acessos das plataformas OpenStack[37], Eucalyptus[27] 

e OpenNebula[38]. Os resultados obtidos revelaram que as soluções e estratégias atuais 

não apresentaram os níveis de compatibilidade necessários à resolução do 

aprisionamento, corroborando com a necessidade de táticas que tornem o acesso 

uniforme a serviços de múltiplos provedores. Vários trabalhos [30, 36, 11] têm aplicado 

esforços na proposta e busca de tecnologias que tornem o acesso multiplaforma 

transparente e direto, ou seja, tem buscado atingir a interoperabilidade [35, 36, 37] entre 

os provedores de nuvem.  

O aprisionamento está fortemente vinculado a três conceitos [36]: (i) semântica; 

(ii) tecnologia e (iii) interface. A semântica é responsável por descrever os recursos ou 

serviços; a tecnologia corresponde às aplicações e linguagens suportadas; a interface 

provê acesso computacional aos recursos e serviços disponibilizados. Atualmente, as 

técnicas para solução ao aprisionamento abordam estes conceitos de forma muito 

similar, isto é, geralmente, a semântica e a interface (API) são expostas em documentos 

textuais que descrevem os recursos e como acessá-los. Enquanto que a tecnologia utiliza 

basicamente o protocolo Hypertext Transfer Protocol (HTTP) e o modelo de acesso 

Respresentational State Transfer (REST). Aliado a esses três conceitos têm-se dois 
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requisitos fundamentais definidos em [37] para solucionar o aprisionamento, a saber: (i) 

um conjunto de modelos padronizados que descrevem as entidades (recursos) 

fundamentais da nuvem; (ii) uma API padrão disponibilizada pelos variados provedores. 

Para atender ao primeiro requisito e ao conceito de semântica, o presente 

trabalho defende o uso do Resource Description Framework (RDF) como modelo 

padrão para a descrição de recursos. O RDF é um framework para representação de 

informação Web [4], um modelo padrão para o intercâmbio de dados na Web que foi 

desenvolvido para dar suporte à criação, troca e uso de informações sobre recursos Web 

[5]. Por sua vez, recurso Web consiste em qualquer página Web, dado ou serviço 

acessível via internet [5]. A escolha do RDF deve-se à necessidade de apenas descrever 

os recursos com o intuito de acessá-los, isto é, suas propriedades manipuláveis, não há, 

portanto, a preocupação com a seleção ou descrição semântica detalhada. Dessa forma, 

a leitura e consciência de mudanças nas descrições tornam-se computacionalmente 

realizáveis, ao passo de que, atualmente, isto é feito via leitura documental. 

O segundo requisito e os conceitos de tecnologia e interface são satisfeitos com a 

utilização de SPARQL para acesso aos recursos da nuvem. SPARQL Protocol and RDF 

Query Language (SPARQL) é uma linguagem e um protocolo [14] para consultas a 

modelos de dados em RDF [13]. Essas tecnologias em conjunto possibilitam a 

modelagem e gerenciamento de recursos Web de forma inter-relacionada, isto é, as 

consultas SPARQL são possíveis apenas pela descrição RDF e as mudanças na 

descrição dos recursos são diretamente percebidas pela falha nas consultas SPARQL. 

Por exemplo, ao se considerar um cenário de computação em nuvem multiplataforma no 

qual os recursos (serviços) das plataformas são descritos por um mesmo modelo RDF, 

as consultas SPARQL para gerencia-los seriam as mesmas, tornando o acesso universal 

e evitando o aprisionamento.  

 Assim, a proposta defendida neste trabalho consiste em utilizar a descrição de 

modelos em RDF para especificar os serviços de uma nuvem e gerenciá-los via 

consultas SPARQL. Nesse propósito conduz-se um estudo investigativo sobre as 

tecnologias utilizadas no acesso aos serviços de três plataformas de nuvem de 

infraestrutura e apresenta-se o Cloud Query Manager um servidor SPARQL para 

gerência de plataformas de nuvem de infraestrutura via consultas SPARQL. 
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1.2 Objetivos 

 Conforme os questionamentos elencados anteriormente, esse trabalho tem por 

objetivo principal definir um serviço que permita acesso multiplataforma para nuvens 

de infraestrutura, possibilitando aos usuários desses serviços a utilização e migração 

entre plataformas de nuvens, sendo elas públicas, privadas ou híbridas. Nesse propósito 

são listados os seguintes objetivos específicos: 

1) Avaliar as estratégias e soluções atuais ao aprisionamento, considerando os 

pontos mais relevantes a serem considerados na construção de uma nova 

solução; 

2)  Propor, modelar e especificar uma tecnologia de acesso multiplataforma para 

nuvens que envolva um modelo genérico de descrição de recursos; 

3) Implementar e avaliar um serviço para nuvens de infraestrutura que utilize a 

técnica proposta, comparando-o com as soluções atuais; 

 A solução proposta deverá apresentar algumas características importantes 

ligadas à computação em nuvem, são elas:  

(i) Basear-se em tecnologias padrões da internet tais como HTTP, XML, JSON; 

(ii) Fornecer suporte a rápida inserção de múltiplas plataformas de nuvem;  

(iii) Garantir que o acesso aos serviços seja uniforme e generalizado;  

(iv)  Poder ser implantada em diferentes sistemas (unix, windows); arquiteturas 

computacionais (servidores, computadores pessoais, dispositivos móveis); 

bem como, utilizada por várias linguagens de programação. 

1.3 Organização do trabalho 

 A presente dissertação de mestrado está estruturada em sete Capítulos incluindo 

o Capítulo introdutório. O segundo Capítulo apresenta conceitos e tecnologias presentes 

e relevantes ao acesso de plataformas de computação em nuvem e conceitos de web 

semântica utilizados nesse estudo. No Capítulo três constam os trabalhos relacionados 

ao escopo do aprisionamento e algumas soluções já propostas para resolução desse 

desafio. O quarto Capítulo trata da avaliação e resultado do nível de compatibilidade e, 

por conseguinte, o nível de aprisionamento de algumas soluções na avaliação de três 

soluções e de três plataformas de nuvem. Por sua vez, o Cloud Query Manager é 
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apresentado no Capítulo cinco como forma de validar e justificar a proposição aqui 

defendida. O Capítulo seis apresenta duas avaliações sobre Cloud Query Manager, a 

primeira sobre o nível de compatibilidade e a segunda sobre o tempo de resposta. E, por 

fim, o Capítulo sete traz as considerações finais.   
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 Neste Capítulo são apresentados conceitos teóricos e tecnologias necessários ao 

entendimento da proposta desse trabalho. Inicialmente, são apresentadas as tecnologias 

mais comumente utilizadas no acesso a plataformas de nuvem, a saber, Hypertext 

Transfer Protocol (HTTP) e Respresentational State Transfer (REST). Posteriormente, 

são abordados conceitos de computação em nuvem, modelos de serviço e de 

implantação na nuvem, bem como o problema do aprisionamento. E, por fim, elencam-

se conceitos e tecnologias de web semântica como Resource Description Framework 

(RDF) e SPARQL Protocol and RDF Query Language (SPARQL). 

2.1 Hypertext Transfer Protocol – HTTP 

 Hypertext Transfer Protocol (HTTP) é um protocolo de aplicação para sistemas 

de informações distribuídos que dá suporte a internet [18]. É, também, um protocolo 

que define requisições e respostas em um modelo Cliente/Servidor [18]. Em sua versão 

inicial a HTTP/0.9 de 1990 foi projetado para troca simples de texto, posteriormente, 

em 1996, em sua versão HTTP/1.0, passou a transferir mensagens do tipo Multipurpose 

Internet Mail Extension (MIME) que podem transferir conteúdo de mídias como fotos, 

sons, arquivos comprimidos e mensagens de e-mail. A sua versão atual é a HTTP/1.1 

que estendeu a versão 1.0 com novos métodos de requisição, conexões persistentes e 

uso de servidores proxy. 

Cada requisição HTTP é composta por uma linha que indica o método da 

requisição, o recurso a ser buscado e a versão do HTTP utilizada, bem como, os 

elementos: HEAD(s) e BODY. Os HEADs (Cabeçalhos) contêm informações sobre a 

requisição, isto é, metadados como host, método de requisição, content-type, etc [18]; 

enquanto que o BODY (Corpo) contém o conteúdo da requisição, por exemplo, um 

texto, um arquivo XML, um arquivo JSON. Sendo assim, cada resposta HTTP é 

composta por uma linha de estado, elementos HEAD(s) e um BODY. Além disso, a 

linha de estado contém a versão do HTTP utilizada, um Status Code e uma mensagem 

de sucesso/falha na comunicação. A Tabela 1 [18] exibe os principais códigos de 

retorno HTTP, obtidos nos testes efetuados nesse estudo. 
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HTTP Status 

Code 
Mensagem Significado 

200 OK Requisição OK. 

400 Bad request Requisição mal formada. 

403 Forbidden Requisição rejeitada. 

404 Not found Recurso não encontrado. 

405 Method not allowed Método da requisição não suportado. 

415 Unsupported media type Content-type não suportado. 

500 Internal server error Processamento da requisição falhou. 

Tabela 1. Exemplo de Status Code HTTP. 

 O HTTP atualmente suporta variados tipos de métodos de requisição, destacam-

se: (i) método GET, primeiro método implementado, permite apenas requisitar um 

recurso especifico; (ii) POST, método utilizado para submeter dados a serem 

processados (parâmetros) em relação a um certo recurso; (iii) PUT, efetua o upload de 

um recurso; e (iv) DELETE, deleta um recurso. 

2.2 Representational State Tranfer – REST 

 O REpresentational State Transfer (REST) foi definido em 2000 na tese de 

doutorado de Roy Fielding [16] como um estilo arquitetural para sistemas hipermídia 

distribuídos [16], um conjunto coordenado de restrições arquiteturais [17] que induz a 

propriedades [16] bem definidas. As propriedades verificadas no modelo REST são: 

 Universal Resource Identifier (URI): URIs são utilizadas para endereçar todos 

os recursos do sistema. 

 Endereçamento: todo recurso do sistema deve ser alcançável através de um 

endereço único, uma URI. 

 Interface uniforme: cada método de requisição HTTP define uma ação específica 

sobre o recurso, de forma que: (i) GET, consulta dados do recurso; (ii) POST, 

cria um recurso; (iii) PUT, atualiza um recurso; e (iv) DELETE remove o 

recurso. 

 Orientado a Representação: o estado temporal de um recurso é descrito através 

de arquivos hipermídia (HTML, XML, JSON) armazenados no servidor, 

permitindo a diferentes clientes consumirem diferentes representações. 
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2.3 Computação em Nuvem 

 Computação em Nuvem surgiu como um modelo de computação distribuída 

onde recursos computacionais (hardware, armazenamento, plataformas de 

desenvolvimento, e serviços de rede) são virtualizados e disponibilizados como serviços 

(re)configuráveis sendo suportados por grandes centros de dados [19, 28, 42]. Em [17] é 

definido como modelo computacional para acesso conveniente, sob demanda e de 

qualquer localização, a uma rede compartilhada de recursos computacionais (redes, 

servidores, armazenamento, aplicativos e serviços) que possam ser prontamente 

disponibilizados como serviços e acessados com um esforço mínimo de gestão ou de 

interação com o provedor de serviços. 

 Quanto ao modelo de serviços, as plataformas de nuvens podem, também, ser 

categorizadas em três modelos: (i) Infraestrutura como Serviço (IaaS); (ii) Plataforma 

como Serviço (PaaS); e (iii) Software como Serviço (SaaS). O modelo PaaS materializa-

se quando plataformas de desenvolvimento específicas dos provedores expõem suas 

funcionalidades (serviço de mensagens, persistência de dados, serviços de identidade, 

etc) através de serviços web que serão executados em um ambiente controlado pelo 

provedor de nuvem. Exemplos do modelo PaaS são as plataformas Google App Engine 

e Windons Azure. Por sua vez, o modelo SaaS caracteriza-se quando um software é 

disponibilizado para execução via internet, geralmente executado via browser. O 

Google Docs exemplifica esse modelo. Quando recursos de infraestrutura virtualizados 

como interfaces de rede, servidores, por exemplo, são ofertados como serviços Web 

ocorre o modelo IaaS. Dessa forma, as plataformas Openstack, OpenNebula e 

Eucalyptus, avaliadas no presente estudo, são exemplos de nuvens IaaS.  

2.3.1 Aprisionamento 

 O aprisionamento pode ser visto como a dependência entre uma aplicação e os 

recursos de um determinado provedor de computação em nuvem [24, 50]. Esse 

problema geralmente ocorre quando o provedor implementa um conjunto próprio de 

APIs (Application Programming Interface) e, ao migrar a aplicação de um provedor 

para outro, é necessário modificá-la substancialmente para usar a API do novo 

provedor. Em termos práticos, isto aprisiona a aplicação à nuvem, uma vez que a 

mudança de provedor é uma tarefa complexa e de custo elevado [24].  



23 
 

 

 O aprisionamento é um grande obstáculo a maior adoção da computação em 

nuvem [19, 35]. Considerando um cenário de utilização do modelo híbrido é 

indispensável que os provedores público e privado possuam alta compatibilidade, isto é, 

não ocorra o aprisionamento de forma que os dados e aplicações possam prontamente 

migrar entre um provedor e outro. Esse desafio está fortemente vinculado a três 

conceitos [36]: 

 Semântica: é responsável por descrever os recursos ou serviços da nuvem, 

elucidar quais elementos computacionais eles representam e como interagem 

entre si;  

 Tecnologia: corresponde às aplicações (servidores, serviços de comunicação 

computacional, sistemas de gerenciamento de armazenamento, tecnologias de 

rede, etc) e linguagens de programação que são suportadas pela plataforma; 

 Interface: é o canal que provê o acesso tecnológico aos recursos e serviços 

disponibilizados pela plataforma, expondo as funcionalidades de interação e 

gerência dos recursos da nuvem. Geralmente é implementada fazendo-se uso 

das tecnologias HTTP e REST. 

Aliado a esses três conceitos, o trabalho publicado em [37] elenca ainda dois 

requisitos fundamentais para que o aprisionamento seja solucionado, a saber: (i) um 

conjunto de modelos padronizados entre as plataformas que descrevam as entidades 

(recursos) fundamentais da nuvem e (ii) uma interface (API) padrão para acesso 

universal e transparente aos variados provedores.  Dessa forma, várias abordagens e 

soluções foram propostas com o objetivo de evitar ou reduzir o aprisionamento. Essas, 

por sua vez, buscam atingir a interoperabilidade [35, 36, 37] entre os provedores de 

nuvem, a qual pode ser entendida como a capacidade de troca de recursos entre eles 

[37]. As estratégias mais comumente utilizadas para esse fim podem ser categorizadas 

em três grupos [35, 37], a saber: 

 Estratégia I (E1): utilizar uma camada intermediária que se interpõe aos 

consumidores de serviços de nuvem e o provedor, provendo um canal de acesso 

auxiliar que comunga conceitos e drivers de variados provedores; 

 Estratégia II (E2): interfaces padronizadas para acesso a nuvem. Fazendo uso de 

uma API de acesso mais utilizada entre os provedores na busca de um padrão; 
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 Estratégia III (E3): interfaces e modelos com especificações abertas. Através de 

modelos de especificação aberta, isto é, não proprietária de determinado 

provedor, que podem ser implementados, estendidos e melhorados pelos 

diferentes provedores de serviços de nuvem. 

2.4 Resource Description Framework 

 O Resouce Description Framework (RDF) é um conjunto de recomendações do 

Word Wide Web Consortion (W3C) [3], um framework para representação de 

informação Web [4]. O RDF pode ser definido, ainda, como um modelo padrão para o 

intercâmbio de dados na Web que foi desenvolvido para dar suporte à criação, troca e 

uso de informações sobre recursos Web [5], os quais consistem em qualquer página 

Web, dado ou serviço acessível via internet [5]. 

 O RDF compõe-se de um padrão de ontologias e um padrão de metadados [6] 

que estende a estrutura de link Web para usar URI a fim de nomear a relação entre 

recursos Web [3]. A descrição dos dados e metadados é feita por um esquema recurso-

propriedade-valor tendo a implementação exemplificada pelo RDF Schema. O RDF 

Schema (RDFS) é uma extensão semântica que prevê mecanismos para descrever 

grupos de recursos relacionados e as relações entre estes recursos [7].  

2.5 SPARQL Protocol and RDF Query Language 

 SPARQL Protocol and RDF Query Language (SPARQL) é uma linguagem e um 

protocolo [14] para consultas a modelos de dados em RDF [13]. A primeira 

especificação (1.0) foi publicada em 2008 [14] e desde então rapidamente tornou-se um 

padrão para consultas de dados semânticos da web [13], vindo a ser uma recomendação 

W3C [14]. Atualmente, está na especificação 1.1 e continua sendo uma recomendação 

W3C [15] de 21 de março de 2013. 

 As consultas em SPARQL podem ser categorizadas em duas operações distintas, 

a saber: (i) SELECT e (ii) UPDATE. A primeira foi introduzida na SPARQL 1.0 e 

especifica como realizar consultas a dados armazenados em RDF. A segunda, 

introduzida na especificação 1.1, cria, atualiza e exclui elementos de um gráfico RDF. 

Um exemplo de consulta SELECT é exibido na Figura 1. 
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01 
02 
03 

PREFIX vm:<http://CQM/vm#> 
SELECT ?id 
WHERE {?about vm:id ?id.} 

Figura 1. Exemplo de SELECT em SPARQL 1.1 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

PREFIX vm:<http://CQM/vm#> 
INSERT DATA { 
    http://CQM/vm/ 
      vm:id "1"; 
      vm:name "Ubuntu 12"; 
      vm:image "http://10.0.0.1/image/1"; 
      vm:type "http://10.0.0.1/vmtype/1"; 
      vm:public-ip "10.0.0.4". } 

Figura 2. Exemplo de UPDATE em SPARQL 1.1 

 As consultas do tipo SELECT são compostas por três partes. A primeira, 

PREFIX (linha 01), declara os namespaces utilizados, permitindo sua abreviatura [14].  

Os dados, recursos que serão obtidos, são declarados na segunda parte, a parte SELECT 

(linha 02). Por fim, a parte WHERE (linha 03) especifica a fonte de dados a ser 

consultada.  

A consulta UPDATE, exemplificada na Figura 2, é similar a SELECT, possui um 

elemento PREFIX, e um elemento INSERT DATA (linha 02) ou DELETE DATA seguido 

dos dados a serem manipulados (linhas 04 - 08). 

As consultas SPARQL podem ainda ser restringidas através da expressão 

FILTER. A expressão FILTER é declarada dentro da parte WHERE, sempre como uma 

expressão que resulta em um valor lógico. Por exemplo, para restringir a consulta 

exibida na Figura 1, de modo que apenas o recurso de atributo vm:id com valor 1 fosse 

selecionado, bastaria incluir a expressão FILTER regex(?id,\"1\"). 
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3. TRABALHOS RELACIONADOS 

Este Capítulo tem como objetivo apresentar um resumo de algumas abordagens 

propostas no intuito de solucionar o aprisionamento de recursos em virtude do uso de 

um determinado provedor de nuvem. Busca-se, também, elencar as principais 

estratégias, tecnologias e soluções empregadas com esse propósito, apresentando as 

soluções agrupadas de acordo com as três estratégias elencadas na seção 2.3.1, 

inclusive, trazendo alguns trabalhos que relacionam web semântica e computação em 

nuvem ao final do Capítulo. 

3.1 Camada intermediária 

A utilização de uma camada intermediária que abstrai conceitos e agrega 

funcionalidades é uma estratégia bastante utilizada na computação para resolver 

problemas de compatibilidade e comunicação com múltiplos elementos de acesso 

distinto. Um dos exemplos mais célebres dessa técnica é a Hardware Abstrat Layer 

(HAL) que é uma camada de software de código aberto que fornece acesso às 

funcionalidades do hardware e do sistema operacional de forma mais clara e direta do 

que as chamadas específicas a funções do hardware. Ela está presente em todos os 

sistemas operacionais, dessa forma entende-se assim que seria possível aplicar essa 

mesma estratégia para solucionar o aprisionamento. No âmbito da computação em 

nuvem esses conceitos foram materializados em bibliotecas, APIs e middlewares que 

intermediam a comunicação entre as aplicações usuárias e os provedores de nuvem. 

Nesse trabalho são apresentados a biblioteca Jclouds e o middleware AutoCumulus. 

3.1.1 Jclouds 

A Jclouds é uma biblioteca open-source desenvolvida pela Apache Software 

Foundation que auxilia o desenvolvimento na nuvem [30], fornece uma camada abstrata 

e genérica de acesso a serviços de até 30 provedores de nuvem como Amazon, Azure, 

Openstack, Eucalyptus e etc [30]. São disponibilizadas duas abstrações: Blobstore e 

ComputeService para o acesso e manipulação de serviços e recursos nos vários 

provedores suportados. 

O Blobstore é uma forma simplificada e portátil de gerenciamento de provedores 

de armazenamento e faz uso de um serviço do tipo chave-valor onde é possível criar 
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uma conta, assim como containers de armazenamento e objetos do tipo blobs. É um 

serviço que se assemelha ao Amazon S3. O elemento Container representa o namespace 

dos objetos armazenados, contendo pastas e/ou subpastas que armazenam os objetos 

blobs. Estes, por sua vez, são os dados organizados de uma forma não estruturada 

dentro de pastas ou de containers. 

O ComputeService (CS) agiliza a gerência de máquinas virtuais, sendo possível, 

através dele, controlar instâncias de máquinas virtuais como um conjunto e endereçar 

recursos de qualquer provedor suportado sem necessidade de múltiplas conexões. 

Através de objetos do tipo Template são encapsulados os requisitos (atributos 

desejados) de uma instância, permitindo assim o lançamento de instância similar em 

outro provedor. Esse tipo de objeto é composto pelos elementos: (i) Image: define o 

conjunto de bytes que serão utilizados no boot da instância; (ii) Hardware: define CPU, 

mémoria, disco e arquitetura suportada; (iii) Location: representa a região ou datacenter 

aonde o nó deve ser executado; e, (IV) Options: parâmetros opcionais como portas de 

entrada para liberar ou scripts que devem ser executados na inicialização. 

O CS é um serviço similar ao Amazon EC2, um possível exemplo de código de 

acesso que utiliza a abstração ComputeServisse é exposto na Figura 3. Através do qual 

se obtém uma lista de máquinas virtuais executadas sobre uma plataforma de nuvem do 

tipo Openstack. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 

String provider = "openstack-nova"; 
String identity = "demo:admin";  
String password = "[password]"; 
org.jclouds.compute.ComputeServiceContext context = 
ContextBuilder.newBuilder(provider) 
  .credentials(identity, password) 
  .endpoint("http://172.16.0.1:5000/v2.0/") 
  .modules(modules) 
  .buildView(org.jclouds.compute.ComputeServiceContext.class); 
compute = context.getComputeService(); 
for (ComputeMetadata instance : compute.listNodes()) { 
  System.out.println("\t" + instance); 
} 

Figura 3. Exemplo de Código Jclouds, acesso a Openstack. 

Nas linhas 01 a 03 são definidos os parâmetros necessários ao acesso. No 

argumento provider (linha 01) é definida a plataforma que será acessada. 

Posteriormente, é configurado o objeto ComputeService (linha 04) que fornece o ponto 
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de acesso a nuvem. Para obter a lista de máquinas virtuais executadas invoca-se o 

método listNodes() (linha 11)  que retorna uma lista de dados encapsulados no objeto 

ComputeMetadata. Concluindo-se, na linha 12 é impressos no console o objeto que 

representa a máquina virtual. Maiores ponderações e comparativos a essa solução são 

apresentadas no Capítulo 4 via um estudo avaliativo e comparativo sobre o 

aprisionamento.  

3.1.2 AltoCumulus 

No trabalho exposto em [11] é apresentado o IBM AltoCumulus, um middleware 

multiplataforma que generaliza o acesso e gerencia recursos de vários provedores por 

meio de uma API unificada. Esse trabalho mostra também a divisão das plataformas em 

uma arquitetura distribuída em três componentes: 

I. Dashboard: componente principal de interação com o usuário. Através do 
qual é possível informar as credenciais de acesso, gerenciar e implantar suas 
aplicações em múltiplas plataformas de nuvem. 

II. API e API Tester: uma aplicação web que expõe a API REST do 
AltoCumulus, fornecendo uma interface do usuário de fácil acesso,  consulta 
de documentação e invocação da API. 

III. Core: componente núcleo que implementa a API pela qual o Dashboard 

interage. Contêm um conjunto elaborado de regras, scripts e adaptadores de 

nuvens que permitem a fácil execução de ações para diferentes nuvens e 

diferentes usuários. 

O Componente API centraliza o acesso ao AltoCumulus que por sua vez gerencia o 

acesso aos múltiplos provedores de nuvem, de maneira que ao utilizar o middleware os 

usuários podem fazer uso de todos os provedores suportados por ele. Embora tal 

solução não aprisione o usuário aos serviços de nuvem, o aprisionamento ocorre ao 

AltoCumulus, visto que as limitações inerentes ao uso desse tipo de solução seriam as 

mesmas encontradas na utilização do Jclouds. Isto é, seriam necessárias alterações no 

código dos adaptadores a cada nova atualização nas versões das APIs das nuvens 

suportadas pelo AutoCumulus. Inclusive, no pior caso de serem incluídos novos 

recursos à plaforma suportada, o componente API do AutoCumulus seria de mesmo 

modo alterada, gerando um efeito em cascata até a aplicação do usuário. Em 
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contraponto a este problema, na utilização da estratégia de descrição de recursos em 

RDF e acesso via SPARQL, proposição desse estudo, as alterações nos modelos RDF 

impactariam em mudanças apenas nas consultas SPARQL.  

3.2 Interfaces de acesso padronizados 

A utilização de uma interface de acesso padronizado, embora seja uma solução 

idealizada, é de difícil implementação devido à grande quantidade de mudanças e 

versões das várias plataformas de nuvem encontradas no mercado, bem como as 

diferentes tecnologias de acesso que cada provedor disponibiliza. Outro ponto que se 

ressalta é a propriedade e o diferencial comercial que as plataformas públicas buscam 

colocar em seus serviços no intuito de atrair cada vez mais usuários. Não obstante as 

dificuldades já citadas, a API da plataforma Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), a 

AWS EC2 API, é considerada um padrão “de fato” [43]. O Amazon EC2, atualmente, é 

considerado o serviço de nuvem comercial mais popular, estável e rico em recursos 

[20], mantendo a liderança do mercado e sendo utilizado em várias soluções [20, 21, 41, 

32]. 

A Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) é um conjunto de serviços web que 

disponibilizam poder computacional compartilhado aos usuários como máquinas 

virtuais executáveis nos datacenters da Amazon. Os recursos do Amazon EC2 podem 

ser explorados através do Amazon Web Service (AWS), utilizando-se a API do Amazon 

EC2 [22]. O acesso é realizado via requisições HTTP, por exemplo, para obter os 

detalhes de um recurso Instance (máquina virtual), que possua o identificador i-000001, 

efetua-se uma requisição HTTP POST conforme o exposto na Tabela 2.  
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URI https://ec2.amazonaws.com 

Método HTTP POST 

Cabeçario(s) 

- 

Parâmetros Obrigatórios 

AWSAccessKeyId 43c00112217442f0b24433fdbc3538fa 

Action DescribeInstances 

Signature Hpa5ULgRC7OdTIOewWNQntTh/mM= 

SignatureVersion 1 

Timestamp 2014-03-05T15:20:21Z 

Version 2011-12-01 

Parâmetros Opcionais 

Filter.1.Name Instance-id 

Filter.1.Value i-000001 

Corpo 

Parâmetros Codificados 

Tabela 2. Requisição HTTP a AWS EC2 (DescribeInstances). 

As demais funcionalidades da API do Amazon EC2 podem ser executadas, de 

modo similar ao exposto na Tabela 2, via requisições HTTP do tipo POST. Para isso 

modifica-se o parâmetro obrigatório Action que define qual funcionalidade/recurso está 

sendo acessado e os outros parâmetros necessários à execução da solicitação. Como 

resposta, o cliente recebe uma resposta HTTP que tem em seu BODY um arquivo XML 

com uma série de atributos. Como forma de facilitar o acesso aos seus recursos, a 

Amazon disponibiliza vários Kits de desenvolvimento de aplicativos (SDK), em 

variadas tecnologias para utilização deste serviço. Maiores detalhes sobre a Amazon 

EC2, como recursos disponibilizados, são discutidos no Capítulo 4. 

3.3 Interfaces com especificação aberta 

Há um grande esforço da comunidade científica na definição de padrões abertos que 

garantam a interoperabilidade dos serviços entre provedores. Grupos como o Open Grid 

Forum (OGF)1, Distributed Management Task Force (DMTF)2 e Object Management 

Group (OMG)3 são exemplos desse intento. Várias propostas são fruto desse trabalho, 

entre elas a Open Cloud Computing Interface (OCCI) do grupo OGF que consiste na 

especificação de uma interface aberta que pode ser utilizada na gerência de recursos de 

1 www.ogf.org 
2 www.dmtf.org 
3 www.omg.org 
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nuvem como instâncias. A grande vantagem desse tipo de solução é a não dependência 

relacionada a um provedor específico, problema presente na Amazon EC2 API.  

Define-se a OCCI como um protocolo RESTFul para gerenciamento de todos os 

tipos de tarefas (implantação, escalonamento e monitoramento) com o foco na 

interoperabilidade [36]. A sua disponibilidade depende do provedor de nuvem fornecer 

um canal OCCI de comunicação, como exemplo têm-se as plataformas OpenStack e 

OpenNebula que ofertam um acesso compatível com OCCI. A especificação compõe-se 

de três recursos básicos: compute, network e storage. O recurso compute representa as 

instâncias (máquinas virtuais) que são executadas na infraestrutura do provedor de 

nuvem. Os conceitos relacionados aos dispositivos, protocolos de rede, estão presentes 

através do elemento network, enquanto que o componente storage representa os 

conceitos ligados ao uso de serviços de armazenamento. 

A gerência dos recursos se dá via requisições HTTP onde se alteram os métodos 

(GET, POST, DELETE) para consultar, criar, atualizar e deletar, respectivamente, 

sendo que a cada recurso estão associadas ações. Por exemplo, para o recurso compute 

temos stop, start, suspend que afetam o ciclo de execução das instâncias. A cada 

requisição de atualização pode se associar uma ação e, dessa forma, no exemplo dado, 

iniciar, parar ou suspender uma instância. As Tabelas 3 e 4 evidenciam como seria uma 

requisição HTTP OCCI submetida às plataformas OpenStack e OpenNebula, 

respectivamente. Note que os exemplos seguintes efetuam a solicitação do mesmo 

recurso exemplificado na Amazon EC2 API e na Jclouds, apresentados como forma de 

evidenciar as diferenças entre as soluções. Percebe-se ainda que mesmo em simples 

método de consulta a um recurso as requisições são ligeiramente diferentes, tal 

comportamento é melhor evidenciado na seção 4.5. 
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URI http://openstack-

cloud:8787/compute/01 

Método 

HTTP 

GET 

Cabeçário(s) 

X-Auth-

Token 

43c00112217442f0 

b24433fdbc3538fa 

Corpo 

- 

Tabela 3. Requisição HTTP/OCCI a 

OpenStack 

URI http://openstack-

cloud:4568/compute/01 

Método 

HTTP 

GET 

Cabeçário(s) 

Accept text/occi 

Content-Type text/occi 

Authorization Basic 

b25lYWRtaW46N2J 

Corpo 

- 

Tabela 4. Requisição HTTP/OCCI a 

OpenNebula 

 

3.4 Web semântica aplicada à computação em nuvem 

No trabalho presente em [10] é apresentado “um framework de decisão para serviços 

de nuvem”, um sistema unificado de serviços (recursos) de nuvem descritos por 

ontologia e passível de consulta computacional, o qual também utiliza SPARQL. É 

apresentada uma ontologia composta de forma macro em nove componentes exibidos na 

Figura 4: 

 

Figura 4. Ontologia de Nuvem apresentada em [10]. 

Dentre as classes apresentadas destacam-se a seguir aquelas mais evidenciadas no 

trabalho. As classes AvailableServices_inthe_Cloud e BusinessFunctions_and 

_Processes fornecem um mapa entre os serviços disponíveis no mercado de nuvem e os 

serviços necessários à organização. A CloudProvider_Type identifica o tipo de modelo 

de serviços da plataforma, i.e, IaaS, PaaS ou SaaS. Os provedores presentes no mercado 

estão incluídos através da CloudServiceName. A Hosting_Services é utilizada para 
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classificação de diferentes provedores de nuvem dentre aqueles que oferecem 

hospedagem. Os itens rede, processamento, virtualização para armazenamento de dados 

e kernel de sistema operacional estão contemplados na IaaS_concept. Fazendo uso 

dessa ontologia e baseando-se nos seus requisitos, os usuários podem extrair um 

conjunto de serviços de nuvem mais adequado. Essa solução aliada a um repositório de 

ontologias de variados provedores permitiria aos usuários da nuvem uma melhor 

seleção de qual provedor utilizar [10]. Não obstante os conceitos de descrição de 

serviços e consulta sejam similares aos propostos neste trabalho o foco é apenas a 

seleção de serviços e provedores. Não há enfoque no acesso e interação das aplicações 

usuárias com esses provedores. 

Abordagem similar é apresentada em [12], onde foram utilizadas tecnologias de 

web semântica e consultas SPARQL na modelagem de recursos de rede, virtualizados 

em serviços IaaS, para especificação das necessidades do usuário [12]. RDF é utilizado 

na construção e descrição dos recursos de rede da Open Resource Control Architecture 

(ORCA), uma arquitetura federada que combina vários provedores de nuvem como um 

único serviço. Isto é, o conjunto de recursos de rede entre os provedores é modelado 

com RDF e consultas SPARQL são utilizadas na verificação de possíveis caminhos 

entre dois pontos da rede. Novamente, os conceitos abordados neste trabalho são 

utilizados de forma similar ao proposto aqui, mas não resolvem o problema do 

aprisionamento. As consultas SPARQL são utilizadas apenas na verificação de 

comunicação entre dois recursos de rede e não no acesso a esses recursos para gerência 

deles. 
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4. AVALIANDO O APRISIONAMENTO 

O presente capítulo avalia as principais soluções disponíveis que buscam resolver ou 

mitigar o aprisionamento. Inicialmente é detalhado um processo que foi proposto para 

quantificar o nível de aprisionamento. Para tal avaliação foram utilizadas as plataformas 

de nuvem OpenStack, OpenNebula e Eucalyptus. O acesso a estas plataformas foi feito 

por meio das soluções para o aprisionamento: Amazon EC2 API, Jclouds e OCCI. São 

também expostos os resultados dessa avaliação onde se consegue quantificar o nível de 

compatibilidade de cada solução avaliada em relação à plataforma.  

4.1 Plataformas Envolvidas 

Com o intuito de averiguar a efetividade das soluções atuais, pesquisou-se um 

exemplo de cada uma das estratégias mais comumente utilizadas para evitar o 

aprisionamento. As estratégias E1(camada intermediária), E2 (API padrão), e E3 (API 

com especificação aberta) foram previamente descritas na seção 2.3. 

Várias plataformas de nuvens preconizam que seus serviços podem ser acessados 

por APIs compatíveis com a API da Amazon EC2. No trabalho desenvolvido por [39] 

são comparadas as plataformas Eucalyptus, OpenNebula, entre outras. Na descrição da 

compatibilidade é afirmado que a Eucalyptus tem suporte a API do EC2. Apesar de tal 

conclusão, o estudo não deixa claro como tal resultado foi obtido. Outro exemplo é 

encontrado em [35] no qual as plataformas Eucalyptus e OpenNebula, dentre as 

avaliadas, são ditas compatíveis com Amazon EC2, enquanto que a OpenStack não. De 

forma semelhante ao artigo citado anteriormente, não há clareza na sistemática que 

levou a essa conclusão. O trabalho realizado por [43] afirma que a API do EC2 é um 

padrão “de fato”, embora seja ressaltado que essa compatibilidade corresponde às 

funcionalidades básicas como registro e upload de imagens e execução, finalização e 

descrição de máquinas virtuais, mais uma vez a abordagem metodológica para essa 

conclusão não é salientada. 

Por ser considerada um padrão “de fato”, a API do EC2 foi utilizada para 

representar a estratégia E2. Dessa forma, realizou-se uma busca de plataformas que 

tivessem compatibilidade com a API do EC2. As plataformas OpenStack, Eucalyptus e 

OpenNebula foram selecionadas devido a vários estudos [39, 35, 43] afirmarem que 

essa compatibilidade ocorria, bem como por serem consideradas as principais 
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plataformas que suportam a implantação de nuvens Privada e Híbridas [32], além de 

serem categorizadas entre as mais citadas em estudos, conforme revisão sistemática 

apresentada em [36].  

As soluções Jclouds e OCCI foram selecionadas como exemplo para as estratégias 

E1 e E3, respectivamente. A escolha da solução Jclouds deveu-se principalmente à 

grande quantidade de provedores suportados. Já a OCCI foi selecionada por ser uma das 

soluções mais referenciadas em outros estudos [36]. A seguir, apresentamos as 

plataformas selecionadas, o ambiente de execução e o processo avaliativo. 

4.1.1 Amazon Elastic Compute Cloud 

O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) é um serviço que fornece 

capacidade computacional redimensionável na nuvem, sendo projetado para tornar a 

escalabilidade computacional, em nível de web, mais fácil para desenvolvedores [25]. O 

Amazon EC2 apresenta um verdadeiro ambiente de computação virtual, permitindo que 

se utilizem interfaces de serviço web para iniciar instâncias (máquinas virtuais) que 

executar uma variedade de sistemas operacionais [25]. Esse serviço se caracteriza por: 

 Elasticidade – permite o aumento ou diminuição da capacidade computacional, 

sendo possível iniciar uma, centenas ou mesmo milhares de instâncias 

simultaneamente [25]. 

 Controle – controle total das instâncias. Disponibilizando acesso à raiz de cada 

uma e possibilitando a interação com elas como qualquer máquina real. As 

instâncias podem ser reiniciadas remotamente usando a APIs do EC2. [25]. 

 Flexibilidade – Podem-se escolher entre os vários tipos de instâncias, sistemas 

operacionais e pacotes de software. O Amazon EC2 permite a seleção de uma 

configuração de memória, CPU, armazenamento e tamanho da partição de 

inicialização. Por exemplo, pode se escolher entre os sistemas operacionais que 

incluem várias distribuições de Linux e Microsoft Windows Server [25]. 

 Confiabilidade – O Amazon EC2 oferece um ambiente altamente confiável, no 

qual a substituição de instâncias pode ser rápida e previamente encomendada 

[25]. O serviço é executado dentro da infraestrutura da rede da Amazon e seus 

Datacenters. O compromisso do Acordo com o Nível de Serviço do Amazon 

EC2 é disponibilidade de 99,95% para cada região do Amazon EC2. 
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4.1.2 OpenStack 

O OpenStack é uma plataforma open-source que permite construir uma nuvem IaaS 

[2]. O OpenStack teve início como uma coleção de projetos de software open-

source que as empresas ou serviços provedores de nuvens poderiam usar 

para configurar e executar sua nuvem [1]. Os contribuintes iniciais para o OpenStack 

foram a Rackspace e a NASA. A Rackspace forneceu o código da plataforma “Cloud 

Files” que provia o armazenamento de objetos, enquanto que a NASA disponibilizou o 

código da plataforma “Nebula” para a parte da computação [1]. A OpenStack é 

constituída por três serviços principais: 

 Open Stack Compute Infrastructure (Nova): Nova é o controlador estrutural da 

computação da nuvem OpenStack. Todas as atividades necessárias para 

suportar o ciclo de vida de instâncias dentro da nuvem OpenStack são tratados 

por Nova. Isso é, ela é uma plataforma que gerencia recursos de computação, 

redes e necessidades de escalabilidade da nuvem OpenStack. 

NOVA expõe todas as suas capacidades através de uma API de serviços web, 

denominada NOVA API. Supostamente, também oferta um serviço para acesso 

compatível com a API do EC2 da Amazon Web Services [37]. 

 OpenStack Storage Infrastructure (Swift): fornece um armazenamento de 

objetos distribuídos para o OpenStack. É análogo ao Amazon Web Services – 

Simple Storage Service (S3). [37]. 

 OpenStack Imaging Service (Glance): é um sistema de pesquisa e de 

recuperação de imagens de máquinas virtuais. Ele pode ser configurado 

para utilizar serviços de armazenamento de vários provedores como: o Swift ou 

ou Amazon S3 [37]. 

A plataforma Openstack pode ser gerenciada por meio da NOVA API [9]. Através 

de requisições HTTP, baseadas no modelo REST, a NOVA API oferece variados 

recursos (Compute, Image, Networking) [9] gerenciáveis via código. Para acessar os 

detalhes de uma máquina virtual que está sendo executada sobre a plataforma 

Openstack que possua o identificador único 01, efetua-se uma requisição HTTP GET 

(Tabela 5) ao recurso v2/{tenant-id}/servers/{server_id} [9]. A resposta é obtida nos 

formatos JSON e XML. 
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URI http://openstack-cloud/v2/d(...)/servers/01 

Método HTTP GET 

Cabeçário(s) 

Content-type application/json 

X-Auth-Token 43c00112217442f0b24433fdbc3538fa 

Corpo 

- 

Tabela 5. Requisição HTTP a NOVA API (Openstack). 

Outra forma de acesso aos recursos da plataforma Openstack é utilizar requisições 

no formato especificado para Amazon EC2, entretanto, o trabalho publicado em [44] 

evidenciou que essa forma de acesso é limitada. Existe ainda uma terceira forma, uma 

API baseada em Open Cloud Computing Interface (OCCI), esclarecida na seção 3.3.1, 

para acessar a nuvem Openstack. 

4.1.3 Eucalyptus 

Eucalytpus é um framework open-source de computação em nuvem que permite a 

criação de clusters em datacenters [46], disponibilizando serviços de nuvem nos 

modelos privado ou híbrido com a Amazon Web Services. O Eucalyptus é constituído 

pelos seguintes serviços: 

 Cloud Controller (CLC) - O controlador de nuvem oferece alto nível de gestão 

dos recursos da nuvem. Clientes que desejam instanciar ou encerrar uma 

instância de máquina virtual podem interagir com o controlador de nuvem 

através de uma interface web ou baseados em SOAP APIs, que são compatíveis 

com a AWS [45]. 

 Walrus Storage Controller (WS3) - fornece uma API compatível com a 

execução do Amazon S3 (Simple Storage Service) [45]. 

 Cluster Controller (CC) - O controlador de cluster age como um gateway entre 

os nós CLC e o nó individual no datacenter. Ele é responsável por controlar 

instâncias de máquinas virtuais e gestão de rede virtualizada [45]. 

 Node Controller (NC) - O cluster contém um conjunto de computadores físicos 

que fornecem recursos de computação genéricos ao cluster. Cada uma destas 
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máquinas contém um serviço de nó controlador que é responsável por buscar 

imagens virtuais de máquinas, começando e terminando sua execução, 

gerenciamento da rede virtual, configuração do hypervisor e hospedagem do SO, 

conforme indicado pelo CC [45]. 

 Elastic Block Storage Controller (EBS) - O armazenamento controlador fornece 

persistentes discos rígidos virtuais para execução de aplicativos no ambiente de 

nuvem. Estes recursos de armazenamento aparecem como blocos baseados em 

dispositivos e podem ser formatados e usados como qualquer disco físico. Na 

realidade, o disco não está na máquina local, mas em vez disso é localizado 

através da rede. Para conseguir isso, o acesso de máquinas virtuais EBS é 

realizado através de blocos de I/O fornecido pelo hypervisor. Os dados EBS são 

armazenados em arquivos pré-alocados no disco, mas o mesmo protocolo pode 

ser usado para exportar unidades inteiras diretamente através da rede [45]. 

O Cloud Controller (CLC) implementa o ponto de entrada na nuvem para usuários e 

administradores, oferecendo uma API compatível com a Amazon EC2 para facilitar sua 

administração [27]. Essa é a única forma de acesso à plataforma Eucalyptus.  

4.1.4 OpenNebula 

O OpenNebula é um projeto open-source que compreende um conjunto de 

ferramentas  que viabilizam a gerência de data centers e a criação de nuvens privadas, 

públicas ou híbridas virtualizadas segundo o modelo de infraestrutura como serviço 

[38]. Ele oferece sistemas de repositório de imagens de máquinas virtuais, templates e 

também a capacidade de estabelecer uma rede de máquinas virtuais.  O repositório de 

imagens permite que imagens para máquinas virtuais sejam configuradas e 

compartilhadas, já o repositório de templates permite que definições de máquinas 

virtuais sejam registradas no sistema, tornando-o capaz de instanciá-las posteriormente, 

assim a capacidade de oferecer uma rede de máquinas virtuais permite que haja a 

interconexão entre elas [38]. 

O OpenNebula é composto por cinco componentes principais: interfaces e APIs, que 

permitem a interação de um usuário com uma infraestrutura estabelecida com o 

OpenNebula; grupos e usuários, responsáveis pela criação de contas e grupo e pelos 

mecanismos de autenticação e autorização que o sistema fornece. Controle de rede, que 
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são subsistemas responsáveis por gerenciar a integração com outras redes ou datacenter, 

host e virtualizações, que suporta gerenciadores de virtualização para gerência do ciclo 

de vida e monitoramento das máquinas virtuais e o componente para armazenamento 

que pode ser configurado para suportar um sistema de arquivos compartilhado ou não 

[38].  

4.2 Ambiente de Execução 

Para esta avaliação foram utilizadas as versões Diablo do OpenStack, Eucalyptus 

3.1 e OpenNebula 3.4. Tais plataformas foram instaladas em um servidor HP Proliant 

ML350 G6, 24 CPUs de 2.4GHz, 32 GB de memória e 2 TB de disco. Em conjunto com 

a distribuição GNU/Linux Ubuntu Server 11.04 com kernel atualizado para versão 

3.2.0-23. A configuração single node, onde todos os componentes são instalados em um 

mesmo servidor, foi utilizada para todas as plataformas. Tal configuração foi utilizada 

para garantir que todas as plataformas analisadas usassem a mesma arquitetura de 

hardware e software.  As versões das soluções avaliadas foram: (i) para a Amazon API 

do EC2, a versão de 01 de novembro de 2011 suportada pela AWS SDK Java (release 

1.2.15), (ii) para a biblioteca JClouds, a versão 1.5.1, (iii) para especificação OCCI, a 

versão 1.1. 

4.3 Processo Avaliativo de Nível de Aprisionamento  

O processo que avalia o nível de compatibilidade de uma plataforma em relação à 

outra ocorre através de uma abordagem de teste de compatibilidade. O teste de 

compatibilidade [33] busca identificar incompatibilidades entre componentes. Neste 

caso, o teste de compatibilidade será utilizado para avaliar se as interfaces fornecidas 

pelas plataformas de nuvem são compatíveis ou não com uma interface específica. O 

processo de avaliação proposto foi inspirado em [34] e é formado por três etapas, como 

descritas na Figura 5. 
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Figura 5. Processo para avaliação do Nível de aprisionamento. 

A primeira fase do processo de avaliação de aprisionamento é responsável por 

analisar o comportamento de uma das plataformas envolvidas no processo de avaliação. 

A Plataforma A é geralmente representada pela plataforma onde uma determinada 

aplicação esta implantada. Nesta fase são gerados casos de teste unitários (CT), isto é 

casos de teste da menor unidade, no caso métodos, que buscam descrever diferentes 

aspectos das funcionalidades fornecidas pela Plataforma A. Note que o objetivo dos 

casos de teste gerados nesta fase não é procurar defeitos na Plataforma A, mas 

representar seu comportamento. Dado que os CTs são executados com sucesso na 

Plataforma A, espera-se resultado similar durante a execução dos CTs na Plataforma B, 

caso a mesma seja compatível com a Plataforma A. 

Por sua vez, a segunda fase do processo consiste em avaliar se a interface fornecida 

pela Plataforma B é sintaticamente compatível com a interface fornecida pela 

Plataforma A. A Plataforma B é geralmente representada por uma plataforma alvo de 

uma possível migração. A compatibilidade sintática avalia possíveis diferenças entre 

nomes e parâmetros dos elementos da interface. Tal compatibilidade é testada através de 

execução dos casos de teste gerados na fase anterior (CTs) na Plataforma B. Se o caso 

de teste passar, o referido método testado é inserido em uma lista de métodos com 

provável compatibilidade. Por outro lado, se o caso de teste falhar, o método é marcado 

como incompatível. 

A última fase do processo proposto avalia se o comportamento da Plataforma B é o 

mesmo da Plataforma A para os métodos avaliados. Isto implica em executar os casos 

de teste na Plataforma B e avaliar através de monitores se o comportamento observado é 

o mesmo esperado pela Plataforma A. Para reduzir o numero de monitores gerados, este 
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processo monitora apenas os métodos que compõem a lista de métodos produzida na 

fase anterior. A geração de monitores não é uma tarefa trivial uma vez que exige o 

monitoramento assíncrono de vários atributos da nuvem avaliada. Por este motivo, o 

processo foi dividido entre compatibilidade sintática (fase 2) e semântica (fase 3), 

visando com isso reduzir o número de monitores a serem gerados.  

As seções seguintes mostram como o processo aqui proposto foi instanciado para 

avaliar a compatibilidade entre a API fornecida pela Amazon EC2 (Plataforma original 

A) e entre as plataformas de nuvem (Openstack, OpenNebula e Eucalyptus) que são 

tratadas como plataformas avaliadas (B). De forma que, o primeiro objetivo da 

avaliação é quantificar a compatibilidade entre a Amazon EC2 e as outras plataformas 

avaliadas. Quanto maior a compatibilidade, menor será o aprisionamento. 

Posteriormente, será apresentada a avaliação da Jclouds e OCCI.  

4.3.1 Primeira Fase: Representação do Comportamento da EC2 

 O objetivo desta primeira fase da avaliação é gerar um conjunto de casos de teste 

(CTs) unitários que represente o comportamento da plataforma original (Amazon EC2), 

de modo que todas as suas funcionalidades sejam executadas. A documentação e os 

métodos que compõem a API da plataforma avaliada são pontos que devem ser 

considerados durante a geração dos CTs. Por exemplo, as funcionalidades da Amazon 

estão descritas por meio de documentação e de uma API disponíveis através de kits de 

desenvolvimentos de aplicativos (SDK). 

Para esta avaliação, foi utilizada a SDK Java (release 1.2.15), em virtude do 

mesmo ser amplamente utilizado e independente de sistema operacional. Os casos de 

teste foram gerados com base nos métodos fornecidos pela classe 

“com.amazonaws.services.ec2.AmazonEC2Client”. Tal classe disponibiliza um 

conjunto de 113 métodos que permitem gerenciar as funcionalidades da Amazon EC2, 

cada método corresponde a uma chamada a API do EC2.  

A Figura 6 mostra um exemplo de caso de teste utilizado para testar o método 

describeImages. O método init (linhas 5-11) é responsável por criar uma instância da 

classe AmazonEC2Client e recebe como parâmetro três variáveis: um endpoint, uma 

accesskey e uma secretkey. O endpoint representa o endereço de rede do servidor alvo 

da solicitação. Por sua vez, a variável accesskey e secretKey representam a identificação 
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alfanumérica única do usuário e sua senha, respectivamente. O método 

testDescribeImages representa o caso de teste unitário, onde uma invocação ao método 

describeImages da API da Amazon EC2 é realizada (linha 13). 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

public class BehaviorTestCase extends TestCase {  
  static boolean monitorFlag = false; 
  public static AmazonEC2 ec2;     
 
  public static void init(String endPoint, String accessKey, String 
secretKey) throws Exception { 
    BasicSessionCredentials credentials = new   
BasicSessionCredentials(accessKey, secretKey,""); 
    ec2 = new AmazonEC2Client(credentials); 
    ec2.setEndpoint(endPoint); 
  }  
  public void testDescribeImages(){ 
    ec2.describeImages();   
    int statusCodeReturn =   
TestCaseLogger.getstatusCode("DescribeImages", monitorFlag); 
    assertEquals("Compativel", (statusCodeReturn >= 200 && 
statusCodeReturn <= 206), true); 
  }   
} 

Figura 6. Código de Exemplo do caso de teste DescribeImages. 

 Cada invocação à API da Amazon EC2 envia mensagens através do protocolo 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) contendo os detalhes da solicitação. Ao tratar tal 

mensagem, a plataforma alvo retorna uma mensagem de resposta HTTP contendo o 

status code. Através de uma análise do código fonte do SDK da Amazon (Classe 

com.amazonaws.http.AmazonHttpClient), foi observado que toda mensagem de resposta 

com status code entre valor  200 a 206 é considerada como requisição bem sucedida. O 

status code de cada mensagem resposta é obtido através de uma análise no log gerado 

pelo próprio SDK da Amazon.  

 Para realizar tal análise, foi implementada a classe TestCaseLogger que 

relaciona cada invocação de método com sua respectiva mensagem de resposta (status 

code). A Figura 7 descreve a relação entre os casos de teste e a classe TestCaseLogger. 

O status code da invocação do método describeImages é obtido através da invocação do 

método getstatusCode. Tal método recebe como parâmetro o nome do método cujo 

status code deve ser retornado. O segundo parâmetro será detalhado na Seção 4.3.3. 
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Figura 7. Arquitetura dos casos de teste gerados na Fase 1. 

 Baseado na arquitetura mostrada na Figura 7, foi utilizada a ferramenta IDE 

Eclipse [47] em conjunto com o framework JUnit [31] para a geração de um caso de 

teste para cada método da API disponível no AWS SDK Java. A execução dos casos de 

teste foi organizada de modo que respeitasse a sequência exibida na Tabela 6. Tal 

sequência permite criar um conjunto de elementos (Intances, KeyPairs, Gateways, 

DHCPs, Images, etc), realizar operações de modificação sobre estes elementos, 

consultar se tais mudanças foram realizadas e finalmente remover os elementos criados 

durante a execução dos casos de testes 

Ord. Operação Métodos 

1 Criar  

CreateCustomerGateway, CreateDhcpOptions, CreateImage, 

CreateInternetGateway, CreateKeyPair¹², CreateNetworkAcl, 

CreateNetworkAclEntry, CreatePlacementGroup, CreateRoute, 

CreateRouteTable, CreateSecurityGroup¹², CreateSnapshot¹², 

CreateSpotDatafeedSubscription, CreateSubnet, CreateTags, CreateVolume¹², 

CreateVpc, CreateVpnConnection, CreateVpnGateway 

2 Modificar 

AllocateAddress¹²³, AssociateAddress³, AssociateDhcpOptions, 

AssociateRouteTable, AttachInternetGateway, AttachVolume², 

AttachVpnGateway, AuthorizeSecurityGroupEgress, 

AuthorizeSecurityGroupIngress¹², BundleInstance, CancelBundleTask, 

CancelSpotInstanceRequests, DeregisterImage², DetachInternetGateway, 

DetachVolume², DetachVpnGateway, DisassociateAddress³, 

DisassociateRouteTable, ImportKeyPair², ModifyImageAttribute, 

ModifyInstanceAttribute, ModifySnapshotAttribute, MonitorInstances, 

PurchaseReservedInstancesOffering, RebootInstances¹², RegisterImage², 

ReleaseAddress³, ReplaceNetworkAclAssociation, ReplaceNetworkAclEntry, 

ReplaceRoute, ReplaceRouteTableAssociation, RequestSpotInstances, 

ResetImageAttribute, ResetInstanceAttribute, ResetSnapshotAttribute, 
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RevokeSecurityGroupEgress, RevokeSecurityGroupIngress¹², RunInstances¹²³, 

StartInstances¹², StopInstances¹², TerminateInstances¹²³, UnmonitorInstances 

3 Consultar 

ConfirmProductInstance², DescribeAddresses¹²³, DescribeAvailabilityZones¹², 

DescribeBundleTasks, DescribeConversionTasks, DescribeCustomerGateways, 

DescribeDhcpOptions, DescribeImageAttribute, DescribeImages¹²³, 

DescribeInstanceAttribute, DescribeInstances¹²³, DescribeInstanceStatus, 

DescribeInternetGateways, DescribeKeyPairs¹², DescribeNetworkAcls, 

DescribePlacementGroups, DescribeRegions¹², DescribeReservedInstances², 

DescribeReservedInstancesOfferings², DescribeRouteTables, 

DescribeSecurityGroups¹², DescribeSnapshotAttribute, DescribeSnapshots¹², 

DescribeSpotDatafeedSubscription, DescribeSpotInstanceRequests, 

DescribeSpotPriceHistory, DescribeSubnets, DescribeTags, DescribeVolumes¹²³, 

DescribeVpcs, DescribeVpnConnections, DescribeVpnGateways, 

GetConsoleOutput¹², GetPasswordData 

4 Deletar 

DeleteCustomerGateway, DeleteDhcpOptions, DeleteInternetGateway, 

DeleteKeyPair¹², DeleteNetworkAcl, DeleteNetworkAclEntry, 

DeletePlacementGroup, DeleteRoute, DeleteRouteTable, DeleteSecurityGroup¹², 

DeleteSnapshot¹², DeleteSpotDatafeedSubscription, DeleteSubnet, DeleteTags, 

DeleteVolume¹², DeleteVpc, DeleteVpnConnection, DeleteVpnGateway 

Tabela 6. Sequência de execução dos casos de teste. 

 A partir da geração dos casos de teste, foi observado que dos 125 métodos da 

API, 12 métodos (mostrados na Tabela 7) não são implementadas pelo SDK fornecido 

pela Amazon. Ao se consultar a documentação da Amazon, constatou-se que esta é uma 

limitação intrínseca da versão do SDK utilizada. 

Métodos da EC2 API não implementados pelo AWS SDK Java 

AttachNetworkInterface DescribeNetworkInterfaceAttribute ImportVolume 

CancelConversionTask DescribeNetworkInterfaces ModifyNetworkInterfaceAttribute 

CreateNetworkInterface DetachNetworkInterface ReportInstanceStatus, 

DeleteNetworkInterface ImportInstance ResetNetworkInterfaceAttribute 

Tabela 7. Sequência de execução dos casos de teste. 

4.3.2 Segunda Fase: Compatibilidade Sintática 

 Na avaliação da compatibilidade sintática, o objetivo é verificar se a 

implementação da interface AWS EC2 disponibilizada pela Plataforma B (OpenStack, 

Eucalyptus e OpenNebula) é compatível com sintaxe dos métodos fornecidos pela 

Plataforma A (Amazon EC2). Assim, considerando que os casos de teste (CTs) gerados 
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na fase anterior representam as funcionalidades da API do EC2, na Amazon, o objetivo 

desta fase é avaliar se o mesmo conjunto de CTs são executados, com sucesso, para 

cada Plataforma B avaliada.  Se o caso de teste for executado com sucesso (obter um 

status code entre valor 200 a 206), então tal método testado é considerado 

sintaticamente compatível com a API do EC2. 

 Cada requisição a API do EC2 baseia-se no protocolo HTTP. Dessa forma, a 

ordem dos parâmetros não interfere no código de retorno. Caso haja a exclusão de 

algum parâmetro é retornado um código de erro e considera-se não compatível. Para 

observar esse comportamento foi necessário manipular o código do AWS SDK. Dado 

que ao utilizar apenas o AWS SDK tal comportamento é encapsulado em objetos de 

retorno. Salientamos que foi preciso diminuir o nível de segurança das requisições 

submetidas às nuvens OpenStack e Eucalyptus, uma vez que por padrão o AWS SDK 

utiliza a versão “V2” do algoritmo “HmacSHA1”, tendo sido necessário fazer uso da 

versão “V1” nessas duas plataformas.  

 Com a avaliação da plataforma da Amazon EC2, realizada na fase 1, foram 

identificados 113 métodos que tiveram suas chamadas implementadas em casos de 

testes. Os resultados obtidos na segunda fase revelaram um comportamento singular da 

plataforma OpenNebula, uma vez que todos os métodos foram compatíveis 

sintaticamente. Na Eucalyptus, 34 foram compatíveis e na OpenStack, 26. Os resultados 

comparativos das Fases 1 e 2 são apresentados na Tabela 8. 

Plataformas 

Avaliadas 

Número de Métodos compatíveis 

Fase 1 Fase 2 

Amazon EC2 113 - 

OpenStack - 26 

Eucalyptus - 35 

OpenNebula - 113 

Tabela 8. Resultados das Fases 1 e 2 do processo avaliativo. 

4.3.3 Terceira Fase: Compatibilidade Semântica 

 A terceira fase objetiva monitorar o comportamento na plataforma B 

(OpenStack, Eucalyptus e OpenNebula) durante a execução dos casos de testes (CTs) 

selecionados na fase 2. O monitoramento irá garantir se a ação solicitada pelo caso de 

teste foi realizada como esperado na plataforma avaliada. Para isso, deve ser 
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implementado um monitor para cada caso de teste que foi executado com sucesso na 

fase anterior. Considerando que, em muitos casos, a implementação do monitor não é 

uma tarefa trivial, a divisão da avaliação em compatibilidade sintática e semântica 

permitiu reduzir o número de monitores implementados para as plataformas OpenStack 

e Eucalyptus. 

 Um cenário que exemplifica a necessidade do monitoramento para comprovar a 

compatibilidade semântica entre plataformas é representado pelo comportamento do 

método RunInstances. Esse método inicia a execução de uma ou mais instância(s) na 

nuvem, tal operação não é realizada de forma síncrona. Isto ocorre, pois, para efetuar tal 

ação a plataforma deve carregar as informações da imagem para que o hypervisor 

(gerenciador de máquinas virtuais) responsável possa iniciar a execução da máquina 

virtual que representará a instância. Todo esse processo demanda certo intervalo de 

tempo, de forma que uma chamada ao método RunInstances apenas garante que o 

processo foi iniciado. Assim, a comprovação da eficácia da chamada efetuada, isto é, se 

a instância está de fato executando, deve ser realizada por um monitor de 

comportamento.  

 Como mostrado na Figura 5, os mesmos casos de teste gerados na fase 1 e que 

foram sintaticamente compatíveis na fase 2 são utilizados na fase 3. No caso de teste 

ilustrado na Figura 6, para realizar o monitoramento das ações invocadas é necessário 

apenas mudar o valor da variável monitorFlag de false para true. Tal mudança fará com 

que a classe TestCaseLogger procure por um monitor previamente registrado para 

monitorar tal ação. Além disso, quando o segundo parâmetro do método getstatusCode 

é informado como true,  este método fica bloqueado até que o monitor retorne se a 

operação foi bem sucedida ou não. 

 Um exemplo de monitor implementado em Java, com o Restlet Framework [40], 

é ilustrado na Figura 8. Neste caso, o comportamento do RunInstances é monitorado, 

através do método monitore. Tal método recebe como parâmetro o instanceId (linha 03) 

que representa a identificação única da instância iniciada via o caso de teste 

testRunInstances. Através desse parâmetro, o monitor requisita informações sobre a 

instância que está sendo iniciada. Dentre os atributos retornados, o instanceState define 

o estado da instância, que pode ser: pending, running, shutting-down, terminated, 

stopping ou stopped. Para isso, o monitor efetua 10 requisições (linhas 13-15) à 
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plataforma, sendo uma a cada 30 segundos (linha 14), consultando se a instância 

daquele instanceId já possui um instanceState de valor running (linha 10), caso isso 

ocorra, o monitor retorna para o TestCaseLogger um status code com valor 200 (linha 

11), indicando que a operação foi bem sucedida. Note que o monitor descrito na Figura 

8 está executando em uma instancia da nuvem OpenStack (linha 09) e usa a Nova API 

do OpenStack para realizar tal monitoramento. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

public class RunInstanceResource extends ServerResource implements RunInstace { 
  @Get 
  public int monitore(String instanceId) { 
      return monitoreTentativa(0, instanceId); 
  }  
  private int monitoreTentativa(int tentativa, String instanceId){ 
    int retorno = 400; 
    try {    
      if(OpenStackAPIClient. 
          getStatusInstance(instanceId).equals("running")){ 
        return 200; 
      }else{ 
        if(tentativa <= 9){ 
          Thread.sleep(30000); 
          return monitoreTentativa(++tentativa, instanceId); 
        } 
      } 
    } catch (InterruptedException e) { 
      e.printStackTrace(); 
    }  
    return retorno; 
  } 
} 

Figura 8. Exemplo de implementação do Monitor. 

4.4 Resultados da Amazon EC2 API 

 Após a execução dos casos de teste e dos seus respectivos monitores, os 

resultados obtidos mostram que, dos 113 métodos avaliados, foi possível obter os 

seguintes resultados: na OpenStack, 26 são compatíveis e 87 não são compatíveis; na 

Eucalyptus, 34 são compatíveis e 79 não; e na OpenNebula, 10 são compatíveis, 

enquanto 103 não são. A Tabela 9 resume o número de métodos compatíveis para cada 

fase do processo de avaliação. A lista de todos os métodos compatíveis pode ser obtida 

na Tabela 6. Os métodos que possuem um número são métodos que obtiveram 

compatibilidade semântica com alguma plataforma, dessa forma a presença do número 

1 indica que o método é compatível com a plataforma OpenStack, enquanto que 2 
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representa compatibilidade com a plataforma Eucalyptus e 3 indica a compatibilidade 

com OpenNebula. Por exemplo, o método RunInstances¹²³ é compatível com todas as 

plataformas avaliadas, enquanto que DetachVolume² é compatível apenas com a 

plataforma Eucalyptus. 

 Plataformas

  

Avaliadas 

Número de Métodos compatíveis 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Amazon EC2 113 - - 

OpenStack - 26 26 

Eucalyptus - 34 34 

OpenNebula - 113 10 

Tabela 9. Resultados por Fases (1,2 e 3) do processo avaliativo. 

 Quanto aos métodos compatíveis na terceira fase, as plataformas Eucalyptus e 

OpenStack obtiveram o mesmo resultado da fase anterior. Por outro lado, a plataforma 

OpenNebula apresentou apenas 10 métodos compatíveis quando na fase anterior tinha 

sido a melhor avaliada. Esse comportamento ocorre devido à implementação da API do 

EC2 dessa plataforma possuir um código que retorna um status code de sucesso (200) 

para qualquer chamada efetuada a ela, mesmo essa chamada não estando propriamente 

implementada.   

 Considerando apenas os 113 métodos testados, a compatibilidade das 

plataformas avaliadas foi de 23,01% na OpenStack, 30,09% na Eucalyptus e 8,85% na 

OpenNebula. Considerando que quanto menor for a compatibilidade entre plataformas, 

maior será o aprisionamento, concluímos que o aprisionamento nas plataformas objetos 

da avaliação foi de 76,99% (100% - 23,01%), 69,61% (100% - 30,09%) e 91,15% 

(100% - 8,85%) para a OpenStack, Eucalyptus e OpenNebula, respectivamente.  

 Quando analisamos a compatibilidade por funcionalidade, observamos que 

algumas funcionalidades chegam a ter 100% de compatiblidade, entretanto, a grande 

maioria ainda possui 0% de compatibilidade. Na Tabela 10 apresentamos os resultados 

agrupados por funcionalidade e adotamos as abreviaturas M para número total de 

métodos da funcionalidade, C para quantidade de compatíveis, N para não compatíveis 

e %C para a porcentagem da compatibilidade.  
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Amazon EC2 API 
Plataformas Avaliadas 

OpenStack Eucalyptus OpenNebula 

Funcionalidade M C NC %C C NC %C C NC %C 

Amazon DevPay 1 0 1 0 % 1 0 100 % 0 1 0 % 

AMIs 7 1 6 14,29 % 3 4 42,86 % 1 6 14,29 % 

Availability Zones and Regions 2 2 0 100 % 2 0 100 % 0 2 0 % 

Customer Gateways  3 0 3 0 % 0 3 0 % 0 3 0 % 

DHCP Options 4 0 4 0 % 0 4 0 % 0 4 0 % 

Elastic Block Store 11 6 5 54,55 % 8 3 72,73 % 0 11 0 % 

Elastic IP Addresses 5 2 3 40 % 2 3 40 % 5 0 100 % 

General 1 1 0 100 % 1 0 100 % 0 1 0 % 

Instances 10 6 4 60 % 6 4 60 % 4 6 40 % 

Internet Gateways 5 0 5 0 % 0 5 0 % 0 5 0 % 

Key Pairs 4 3 1 75 % 4 0 100 % 0 4 0 % 

Monitoring 2 0 2 0 % 0 2 0 % 0 2 0 % 

Network ACLs 7 0 7 0 % 0 7 0 % 0 7 0 % 

Placement Groups 3 0 3 0 % 0 3 0 % 0 3 0 % 

Reserved Instances 3 0 3 0 % 2 1 66,67 % 0 3 0 % 

Route Tables 9 0 9 0 % 0 9 0 % 0 9 0 % 

Security Groups 7 5 2 71,43 % 5 2 71,43 % 0 7 0 % 

Spot Instances 7 0 7 0 % 0 7 0 % 0 7 0 % 

Subnets  3 0 3 0 % 0 3 0 % 0 3 0 % 

Tags 3 0 3 0 % 0 3 0 % 0 3 0 % 

VM Import 1 0 1 0 % 0 1 0 % 0 1 0 % 

VPCs  3 0 3 0 % 0 3 0 % 0 3 0 % 

VPN Connections  3 0 3 0 % 0 3 0 % 0 3 0 % 

Virtual Private Gateways 5 0 5 0 % 0 5 0 % 0 5 0 % 

Windows 4 0 4 0 % 0 4 0 % 0 4 0 % 

Totais 113 26 87 23,01 % 34 79 30,09 % 10 103 8,85 % 

Tabela 10.  Compatibilidade por Função EC2 API. 

 Conforme os resultados apresentados, a plataforma Eucalyptus, que foi a de 

maior compatibilidade, teve sua compatibilidade igual a apenas 30,09%. Comprovando 

que a compatibilidade com a Amazon EC2 API não ocorre em nenhuma das 

plataformas avaliadas. Caso seja considerada a análise apenas das funcionalidades 

principais, como afirma [43], AMIs (gerência de imagens) e Instances (gerência do ciclo 

de vidas das instâncias), a plataforma Eucalyptus novamente destaca-se como melhor 

avaliada (52,94%), a OpenStack fica com 41,18% e a OpenNebula com 29,41%.  
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 Como justificativas para a não compatibilidade foram selecionados três motivos: 

(i) a plataforma não possuía a funcionalidade avaliada, (ii) a plataforma possui tal 

funcionalidade, mas ela é incompatível com a EC2 e (iii) a plataforma possui tal 

funcionalidade, mas o módulo EC2 da plataforma não implementa tal chamada. Os 

resultados dessa análise estão exibidos na Tabela 11 que segue a notação I para o 

primeiro motivo, II para o segundo e III para o terceiro. 

Plataformas 

Avaliadas 

Motivos para Não compatibilidade 

I II III 

OpenStack 69 6 11 

Eucalyptus 61 1 9 

OpenNebula 74 0 29 

Tabela 11.  Motivos para não compatibilidade. 

 As funcionalidades que expõem serviços próprios da Amazon foram as 

principais responsáveis pelos resultados de não compatibilidade, como exemplo 

destacam-se Network ACls, Placement Groups, Virtual Private Gateways, entre outras. 

E mesmo uma das funcionalidades principais como Instances, não obteve 100% de 

compatibilidade em nenhuma das plataformas. 

4.5 Avaliação de aprisionamento imposto pela OCCI 

Visto que as plataformas OpenStack e OpenNebula ofertam um acesso compatível 

com OCCI, reaplicamos nelas o processo avaliativo proposto acima, para a solução 

OCCI. 

Na fase um constatamos que a OCCI é composto por três recursos básicos: 

compute, network e storage (ver seção 3.3). A gerência destes recursos se dá via 

requisições HTTP que seguem o modelo REST. Dessa forma, a mesma metodologia 

utilizada na avaliação da Amazon EC2 API pode ser aplicada, i.e., monitorar o status 

code retornado pelas requisições efetuadas ao canal de acesso OCCI. 

A arquitetura dos casos de testes gerados seguiu o mesmo modelo apresentado 

anteriormente na Figura 7, apenas o componente JAVA AWS SDK foi substituído por 

uma implementação própria das requisições HTTP, necessárias a exercitação de todos 

os recursos OCCI. A implementação do cliente OCCI para acesso as plataformas 

Openstack e OpenNebula foi realizada em Java, utilizando a biblioteca 
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HTTPComponents da apache [53] para facilitar na codificação das requisições, 

exemplos de métodos implementados podem ser visualizados nas Figuras 9 e 10.  Na 

Tabela 12 apresentamos as requisições OCCI que foram mapeadas e avaliadas, 

destacando os métodos HTTP diferentes utilizados para criar, consultar, atualizar e 

remover o referido recurso. 

Recursos e ações que mapeam comportamento da OCCI 

compute/ (GET) 

compute/(POSt) 

compute/id/action=stop (POST) 

compute/id/action=start (POST) 

compute/id/action=suspend (POST) 

compute/(delete) 

network/ (GET) 

network/ (POST) 

network/id?action=upnetwork (POST) 

network/id?action=downnetwork (POST) 

network/id?action=upnetwork (POST) 

network/id (POST) mixinLinkIPInteface 

network/id (POST) mixinLinkIPNetwork 

storage/ (GET) 

storage/ (POST) 

storage/link/ (POST) 

Tabela 12.  Recursos OCCI mapeados na Fase 1. 

 Durante a execução da fase dois foi necessário modificar o formato da 

requisição HTTP utilizada na plataforma OpenStack em relação a OpenNebula, 

principalmente nas chamadas relacionadas às ações de criar e atualizar o recurso. Isto é, 

enquanto na primeira cada requisição deve conter parâmetros enviados via o cabeçário 

HTTP, na segunda um arquivo XML é enviado no corpo da requisição. Esse 

comportamento é exibido na codificação do método postNetwork que efetua a mesma 

requisição OCCI para a Openstack (Figura 9) e OpenNebula (Figura 10). 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 

public String postNetwork() { 
  HttpPost postRequest = new HttpPost(this.serverURL+"network/"); 
  postRequest.addHeader("Category","network; 
scheme=\"http://schemas.ogf.org/occi/infrastructure#\"; class=\"kind\""); 
  postRequest.addHeader("X-OCCI-Attribute","occi.network.label=\"www\""); 
  try { 
    postRequest.addHeader("X-Auth-Token",this.getToken()); 
  } catch (Exception e) { 
    e.printStackTrace(); 
  }   
  return this.execute(postRequest,"postNetwork"); 
} 

Figura 9.  Código postNetwork (OCCI) para Openstack. 
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11 
12 
13 
14 

public String postNetwork() {   
  HttpPost postRequest = new HttpPost(this.serverURL+"network"); 
  postRequest.addHeader("Authorization","Basic b25kkdkldldkld");   
  HttpParams parametros = new BasicHttpParams();   
  String xml = "" + 
   "<NETWORK>"+ 
    "<NAME>MyServiceNetwork</NAME>" + 
    "<ADDRESS>192.168.122.2</ADDRESS>" + 
    "<SIZE>2</SIZE>" + 
      "</NETWORK>"; 
  parametros.setParameter("occixml", xml); 
  postRequest.setParams(parametros);   
  return this.execute(postRequest,"postNetwork"); 
} 

Figura 10.  Código postNetwork (OCCI) para OpenNebula. 

O método postNetwork é responsável por efetuar uma requisição HTTP POST para 

criar um recurso do tipo network. Para isso, uma requisição é criada através do objeto 

postRequest (linha 2, Fig. 9 e Fig. 10) da classe HttpPost [55]. Posteriormente, 

parâmetros pertinentes à requisição são configurados e adicionados a ela (linhas 03-07, 

Fig. 9 e linhas 03-12, Fig. 10). Perceba-se que na plataforma Openstack todos os 

parâmetros são enviados no cabeçário da requisição (linhas 03, 05 e 07. Fig. 9), 

enquanto que na OpenNebula, apenas o parâmetro de autoriação segue no cabeçário, os 

demais valores são armazenados em uma String no formato XML (linha 05. Fig. 10) 

que segue no corpo da requisição (linha 12. Fig. 10). Tal observação é importante uma 

vez que revela a necessidade de implementações diferentes para cada plataforma, 

contribuindo para o aprisionamento. Os resultados obtidos na fase 2 e fase 3 são 

apresentados na Tabela 13. 

 

Interface 

Plataformas Avaliadas 

Número de Métodos compatíveis 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

OCCI 16 - - 

OpenStack - 9 9 

OpenNebula - 13 13 

Tabela 13. Resultados por Fases (1, 2 e 3) na avaliação do OCCI 
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4.6 Avaliação de aprisionamento imposto pela Jclouds 

Na avaliação da JClouds, o processo de monitorar o status code das requisições 

HTTP para avaliar o sucesso ou não de uma requisição a plataforma avaliada, não pode 

ser utilizado. Isso ocorre devido à biblioteca Jclouds encapsular as chamadas aos 

provedores (ver Figura 3), dessa forma adotou-se que uma requisição Jclouds teria 

sucesso quando não ocorresse nenhuma exceção durante a invocação e execução dessa 

requisição. 

 Na avaliação da biblioteca Jclouds os resultados da primeira fase mostraram que a 

mesma pode ser utilizada de duas formas. A primeira é uma abordagem genérica que 

utiliza objetos e interfaces de alto nível de abstração, incrementando a portabilidade 

entre provedores. A segunda é especializada e se constitui de objetos especializados 

para uso de recursos específicos dos provedores. A abordagem selecionada neste estudo 

foi a primeira, já que é a mais coerente para solucionar o problema do aprisionamento. 

Os resultados obtidos dos métodos Jclouds genéricos são apresentados na Tabela 14. 

Métodos de ComputeService Genericos da Jclouds 

listImages 

listNodes 

listHardwareProfiles 

listAssignableLocations 

createNodesInGroup 

resumeNode 

suspendNode 

rebootNode 

destroyNode 

Tabela 14.  Métodos Jclouds Genéricos 

A biblioteca Jclouds não suporta a plataforma OpenNebula, as plataformas que 

foram avaliadas na fase 2 e 3 foram as OpenStack e  Eucalyptus. Novamente, seguiu-se 

a mesma arquitetura apresentada na Figura 7, apenas trocando-se o componente AWS 

SDK Java por um cliente que utiliza a biblioteca JClouds, um exemplo de código que 

implementa uma requisição JClouds foi exposto na Figura 3 na seção 3.1.1. 

Na fase 2 ambas as plataformas: Openstack e Eucalyptus, conseguiram 

compatibilidade de 100%. Já na fase 3, a plataforma Eucalyptus apresentou 4 métodos: 

createNodesInGroup, resumeNode, suspendNode não compatíveis. A plataforma 

Openstack apresentou uma compatibilidade de 100% para os métodos genéricos do 

Jclouds. Os resultados por fase obtidos são exibidos na Tabela 15. 

 



54 
 

 

Interface 

Plataformas Avaliadas 

Número de Métodos compatíveis 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Jclouds 9 - - 

OpenStack - 9 9 

Eucalyptus - 9 5 

Tabela 15. Resultados por Fases (1, 2 e 3) na avaliação da Jclouds. 

 Algumas observações devem ser feitas acerca da avaliação do Jclouds. A 

primeira consiste na facilidade do desenvolvimento das chamadas para os casos de teste, 

visto que a maior parte do código está encapsulada na própria biblioteca. A segunda 

refere-se à modificação de apenas linhas de configuração referentes aos dados de acesso 

aos provedores quando modificada a plataforma. O único ponto negativo foi o reduzido 

número de métodos genéricos disponíveis. 

4.7 Conclusões da Avaliação do Aprisionamento 

A solução de melhor desempenho foi a Amazon EC2 API que apresentou suporte 

das três plataformas avaliadas. Quando comparamos as soluções Jclouds e OCCI, em 

relação a evitar o aprisionamento, a solução Jclouds mostrou-se mais eficaz. 

No uso da OCCI foi necessário bastante modificação no código uma vez que todas 

as chamadas entre as plataformas OpenStack e OpenNebula tiveram que ser 

modificadas, conforme foi exemplificado nas Figuras 9 e 10. 

No caso do Jclouds não foi necessário modificar as chamadas e sim alguns 

parâmetros, entretanto o seu amplo uso está limitado, devido à pequena quantidade de 

métodos genéricos, um total de apenas 9 métodos. Fato que denota que em um cenário 

de desenvolvimento real de uma aplicação, seria necessário utilizar a abordagem 

específica de acesso aos provedores favorecendo ao aprisionamento. 

Os resultados finais dos níveis de compatibilidade das soluções avaliadas são 

apresentados na Tabela 16 e, por conseguinte, o nível de aprisionamento de aplicações 

que utilizam essas soluções no acesso a alguma das plataformas avaliadas. 
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Soluções ao Aprisionamento  
(Estratégia) 

Plataformas 
(Métodos compatíveis / Total de Métodos) 

Nível de Compatibilidade / Aprisionamento 
Openstack Eucalyptus OpenNebula 

JClouds (E1) ( 9 / 9 ) 
100% / 0% 

( 5 / 9 ) 
55,55% / 54,45% - 

Amazon EC2 API (E2) ( 26 / 113 ) 
23,01% / 76,99% 

( 34 / 113 ) 
30,09% / 69,91% 

( 10 / 113 ) 
8,85% / 91,15% 

OCCI (E3) ( 9 / 16 )  
56,25% / 43,75 % - ( 3 / 16 ) 

18,75% / 81,25% 
Tabela 16.  Níveis de compatibilidade e aprisionamento das soluções em relação às 

plataformas. 

Os resultados apresentados na Tabela 16, corroborados pelos fatos elencados 

durante a análise efetuada, evidenciam que as soluções avaliadas não conseguem evitar 

o aprisionamento. Fica claro que no simples universo das três plataformas de nuvens 

IaaS, os exemplos das estratégias E1, E2 e E3 não evitaram o aprisionamento. Fazendo 

uso do extrapolamento do resultado obtido para o universo real, pode-se inferir que as 

soluções, isto é, estratégias atuais não atingem a resolutividade exigida pelo desafio do 

aprisionamento. 

Comprova-se assim a necessidade de propor uma nova abordagem que se mostre 

mais eficaz em solucionar esse problema. Para a resolução desse dilema, o presente 

estudo propõe o uso de conceitos de web semântica no acesso e gerência dos recursos 

de nuvem. Isto é, as requisições aos recursos devem ser feitas utilizando-se consultas 

SPARQL e para que isso seja possível os recursos devem ser descritos em modelos 

RDF. Essa técnica é detalhada no Capítulo 5 que também apresenta o Cloud Query 

Manager. 
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5. CLOUD QUERY MANAGER 

Este Capítulo apresenta o Cloud Query Manager (CQM) um servidor SPARQL que 

permite a gerência de recursos de nuvens de infraestrutura através de consultas 

SPARQL. Dessa forma, será demostrado como os conceitos de web semântica 

propostos podem ser utilizados na resolução do problema de aprisionamento. O CQM é 

apresentado como um canal de acesso às plataformas Openstack, OpenNebula e 

Eucalyptus, através do qual os serviços de nuvens associados ao ciclo de vida e 

execução de uma máquina virtual podem ser invocados com consultas SPARQL. 

5.1 Visão Geral 

O Cloud Query Manager (CQM) é um servidor SPARQL sobre o qual os usuários 

desenvolvedores de aplicações para nuvem podem codificar suas consultas para acesso 

multiplataforma. Os recursos da nuvem são descritos por um modelo RDF padrão e 

generalizado e o acesso a esses recursos ocorre através de diferentes consultas 

SPARQL. 

A maioria das plataformas de nuvem fornece o acesso aos seus serviços através do 

modelo arquitetural REST. Nesse modelo, os recursos são gerenciados pela mudança 

dos métodos HTTP, isto é, cada método (GET, PUT, POST e DELETE) corresponde a 

uma ação (consulta, inserção, atualização e exclusão). Logo, a noção do conceito de 

tratar os recursos/serviços da nuvem como entidades em modelo de dados, sobre os 

quais se efetuam consultas/ações de inserir, atualizar, excluir e consultar é comum entre 

os desenvolvedores de nuvem, bem como entre as plataformas. 

Assim, migrar dessa solução atual para a utilização de consultas SPARQL, onde 

explicitamente ocorrem consultas no estilo de Querys (Insert, Delete, Select), seria 

facilitada. De fato, a utilização dos conceitos de web semântica (RDF) na descrição de 

recursos disponibilizados por provedores da computação em nuvem já foi explorada em 

trabalhos anteriores [8, 48, 10, 12], assim como o uso de SPARQL na seleção deles 

[12]. A abordagem aqui proposta defende a descrição dos serviços/recursos em RDF e o 

uso das consultas SPARQL no acesso e gerenciamento destes ao invés do uso de APIs. 

Para isso, documentos RDF que descrevem os cinco principais recursos de um 

serviço de nuvem de infraestrutura relacionados ao ciclo de vida de uma máquina 



57 
 

 

virtual, a saber: Virtual Machine, Image, Virtual Machine Type, Internet Address e 

KeyPair, são carregados em um servidor CQM. Esse servidor lê, registra e monta os 

respectivos modelos de dados RDF representativos dos recursos. De forma que, quando 

se é submetida uma consulta SPARQL (C1), o CQM interrompe a execução de C1, 

realiza chamadas às APIs próprias das plataformas e armazena seus resultados no 

modelo de dados RDF. Em seguida, o CQM prossegue com a execução de C1, 

garantindo assim que o modelo RDF esteja sempre atualizado com os dados do 

ambiente das plataformas antes que seja acessado pela consulta C1, este fluxo de 

atividades é exibido na figura 11.  

 

Figura 11.  Diagrama de Atividade do CQM 

5.2 Arquitetura  

A arquitetura do CQM, exibida na figura 12, é composta por seis componentes: os 

modelos RDF, o QueryProcessor, o Connection Manager, os drivers (para plataforma 

Openstack, Eucalyptus e OpenNebula) e o código base do servidor Fuseki Apache [49]. 

Os modelos RDF representam os recursos descritos em RDF. O QueryProcessor é o 

componente que atualiza a representação dos modelos RDF carregados no Fuseki com 

os dados obtidos da plataformas. O Connection Manager gerencia e centraliza as 

conexões HTTP efetuadas sobre as plataformas. Os drivers para Openstack, 

OpenNebula e Eucalyptus efetuam a comunicação com a respectiva plataforma. 
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Figura 12.  Arquitetura do Cloud Query Manager 

 

5.2.1 Modelos RDF 

A construção dos modelos dos cinco recursos: Virtual Machine, Image, Virtual 

Machine Type, Internet Adress e Keypair, teve início com o mapeamento dos principais 

conceitos e informações relevantes, através da análise documental desses recursos em 

três plataformas: OpenStack Essex, OpenNebula 3.4 e Eucalyptus 3.1. Após análise e 

conseguinte levantamento dos atributos e recursos utilizados, foram construídos cinco 

documentos descritos em RDFSchema (RDFS). Como visto na seção 2.4, o RDFS é 

uma extensão semântica do RDF básico. A todos os recursos mapeados para o CQM foi 

incluído um atributo id para identificação única. 

5.2.1.1 Image 

O recurso Image representa a cópia de uma imagem do disco que é carregada no 

processo de inicialização de uma máquina virtual. Este recurso está presente nas três 

plataformas que basearam a análise, embora alguns atributos que o descrevem sejam 

apresentados com nomes diferentes. Por exemplo, o atributo que representa o formato 

estrutural do arquivo da Image na plataforma Openstack é disk_format enquanto que na 
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OpenNebula é driver. Os atributos mais comumente mapeados e relevantes para o 

recurso Image foram: 

 Name: representa o nome da Image. É o atributo textual que identifica a 

Image para o usuário. Nas três plataformas é um atributo exigido na 

criação/registro de Images. 

 Type: representa o tipo da Image. No caso da plataforma OpenNebula é um 

atributo necessário para indicar se o arquivo da Image é uma cópia de 

CDROM ou de um sistema operacional. Nas outras plataformas não é 

utilizado.  

 Ready: representa o status da Image. Caso a Image esteja habilitada ao uso 

é atribuído o valor true, caso contrário é atribuído o valor false. Nas 

plataformas as Images possuem um status, por exemplo, na Eucalyptus o 

status varia entre (available, pending e failed). Nas plataformas Openstack 

e OpenNebula os valores do status é ainda mais variado como queued, 

active, saving, pending_delete, killed, deleted e ready, locked, error, 

disabled, used, clone, delete, respectivamente. Entretanto, na modelagem 

do CQM, julgou-se mais simples representar esses conceitos em um 

atributo Ready que indica se a Image é habilitada/liberada para uso.   

 Public: representa a visibilidade da Image. Caso a Image seja pública é 

atribuído o valor true, caso contrário é atribuído o valor false. 

 Path: representa o caminho do arquivo que armazena o disco que será 

registrado na Image, por exemplo, um arquivo ISO. Pode ser um caminho 

local, como “/home/imgs/ubuntu12.iso” ou um endereço http, como 

“http://images.local/ubuntu12.iso”. 

Os atributos mapeados foram descritos em documentos RDFS que compuseram a 

base de modelos RDF utilizada pelo CQM. A Figura 13 exibe o documento construído 

para representar o recurso Image. As linhas 01 a 04 representam as tags RDFS que 

identificam o documento como do tipo RDF e o recurso “http://cqm/image”. As linhas 

04 a 09 exibem os atributos mapeados. As tags dos atributos são apresentadas no 

modelo <recurso:atributo> que no exemplo da Figura 13 estão nas formas 

<image:name>, <image:ready>, <image:public>, etc. 
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<rdf:RDF 
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
    xmlns:image="http://cqm/image#" >  
  <rdf:Description rdf:about="http://cqm/image"> 
    <image:id>1</image:id> 
    <image:name>Ubuntu 12</image:name> 
    <image:ready>false</image:ready> 
    <image:public>true</image:public> 
    <image:path>http://imagens.local/ubuntu12.iso</image:path>  
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

Figura 13.  Modelo RDF para o recurso Image. 

5.2.1.2 Virtual Machine Type 

O recurso Virtual Machine Type representa a configuração de uma máquina virtual, 

isto é, quantas unidades de processamento, quantidade de memória e espaço em disco 

serão utilizados na execução da máquina virtual. O conceito desse recurso é muito 

similar nas plataformas Openstack e Eucalyptus. Na plataforma Eucalyptus é 

denominado Instance Type e não é possível criá-lo, apenas consultar ou atualizar os 

existentes, através e, exclusivamente, pela interface de gerenciamento web da 

plataforma. Na plataforma OpenStack é representado pelo conceito Flavors. Na 

plataforma OpenNebula o recurso que mais se aproxima do conceito Virtual Machine 

Type é Virtual Machine Template. Esse recurso da plataforma OpenNebula representa 

um modelo de máquina virtual que pode ser prontamente executada e inclusive contém 

a referência a uma Image em sua definição. Dessa forma, os atributos selecionados para 

o recurso Virtual Machine Type foram: 

 Name: representa o nome da Virtual Machine Type.  

 Number_cpus: representa o número de unidades de processamento da 

máquina virtual. Na plataforma OpenNebula há um atributo que define a 

porcentagem de utilização da unidade central de processamento física do nó 

pela máquina virtual. Esse atributo não foi selecionado, pois nas outras 

duas plataformas só é possível configurar isso modificando a configuração 

do virtualizador.  

 Memory: representa a quantidade de memória ram utilizada pela máquina 

virtual e é expressa por um valor inteiro na unidade de MegaBytes.  

 Disk Space: representa o espaço do disco virtual em GigaBytes da máquina 

virtual.  
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<rdf:RDF 
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
    xmlns:vmtype="http://cqm/vmtype#" >  
  <rdf:Description rdf:about="http://cqm/vmtype"> 
    <vmtype:id>1</vmtype:id> 
    <vmtype:name>small</vmtype:name> 
    <vmtype:number_cpus>1</vmtype:number_cpus> 
    <vmtype:memory>256</vmtype:memory> 
    <vmtype:disk_space>10</vmtype:disk_space>  
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

Figura 14.  Modelo RDF para o recurso Virtual Machine Type. 

A Figura 14 exibe o documento construído para representar o recurso Virtual 

Machine Type. As linhas 04 a 09 exibem os atributos mapeados descritos em tags do 

tipo “vmtype:atributo”. As linhas 01 a 04 representam as tags RDFS que identificam o 

documento com RDF e o recurso “http://cqm/vmtype”. 

5.2.1.3 Internet Address 

O Internet Address é o recurso que representa um número do Internet Protocol 

vinculado a uma máquina virtual para acesso a esta através de uma rede do tipo TCP/IP. 

É um conceito presente nas três plataformas, mas apenas na plataforma OpenNebula o 

mesmo está inserido em um componente Network. Nas plataformas Eucalyptus e 

OpenStack são obtidos de um pool de endereços configurados diretamente em arquivos 

de configuração das plataformas. Os atributos mapeados para o recurso Internet Address 

foram: 

 Number: representa o número do Internet Address.  

 Public: representa a visibilidade do Internet Address. Caso o endereço IP 

possa ser acessado publicamente será atribuído o valor trueI, caso contrário 

será atribuído valor false. 

O documento RDF que descreve o recurso Internet Address é exibido na Figura 15. 

Os atributos são descritos nas linhas 05 a 08. O atributo “ip:vm” identifica a máquina 

virtual a que o endereço ip está vinculado no caso deste está sendo utilizado. Quando o 

endereço está liberado o atributo “ip:vm” é atribuído com zero. 
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<rdf:RDF 
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
    xmlns:ip="http://cqm/ip#" >  
  <rdf:Description rdf:about="http://cqm/ip"> 
    <ip:id>1</ip:id> 
    <ip:vm>1</ip:vm> 
    <ip:number>10.0.0.0.1</ip:number> 
    <ip:is-public>false</ip:is-public>     
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

Figura 15.  Modelo RDF para o recurso Internet Address. 

5.2.1.4 Keypair 

O recurso Keypair representa um par de chaves: uma pública e outra privada, 

utilizado para acesso à máquina virtual. Quando uma máquina virtual é iniciada, é 

configurada com uma Keypair para permitir o acesso seguro a ela. O usuário que deseja 

acessar a máquina deve possuir um arquivo em que conste a chave privada a fim de 

acessar a máquina que contém a chave pública. A plataforma OpenNebula não oferece 

suporte a esse recurso, apenas as plataformas OpenStack e Eucalyptus.  Os atributos 

Name e Value foram os atributos mapeados para o recurso Keypair.  

 Name: representa o nome da Keypair.   

 Value: armazena o valor da chave pública da Keypair quando será 

importada ou criada.  

O modelo RDF para o recurso Keypair é exibido na Figura 16. As linhas 06 a 12 

representam os atributos mapeados. 
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<rdf:RDF 
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
    xmlns:keypair="http://cqm/keypair#" >  
  <rdf:Description rdf:about="http://cqm/keypair"> 
    <keypair:id>96bbe50e-05e1-4d59-9115-4779a3ebcc2e</keypair:id> 
    <keypair:name>keypair-96bbe50e-05e1-4d59-9115-
4779a3ebcc2e</keypair:name> 
    <keypair:value>ssh-rsa 
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAAAgQDx8nkQv/zgGgB4rMYmIf+6A4l6Rr+o/6lHBQdW5aYd
44bd8JttDCE/F/pNRr0lRE+PiqSPO8nDPHw0010JeMH9gYgnnFlyY3/OcJ02RhIPyyxYpv9F
hY+2YiUkpwFOcLImyrxEsYXpD/0d3ac30bNH6Sw9JD9UZHYcpSxsIbECHw== Generated 
by Nova</keypair:value> 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

Figura 16.  Modelo RDF para o recurso Keypair. 
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5.2.1.5 Virtual Machine 

A Virtual Machine é o recurso principal de uma plataforma de nuvem de 

infraestrutura. É o recurso que representa um computador virtual capaz de efetuar 

processamento de aplicações. Nas três plataformas os conceitos de Virtual Machine são 

bastante similares, embora sua denominação seja diferente, para a Openstack é Server, 

para a Eucalyptus é uma Instância e para OpenNebula é uma Virtual Machine. 

O ciclo de vida de uma Virtual Machine é composto por vários estágios. A cada 

ação de iniciar, parar, reiniciar uma máquina virtual o seu atributo status é atualizado. 

Na plataforma Openstack um server pode ter seu status variado entre 16 diferentes 

valores, isto é, active, building, deleted, error, hard_reboot, password, paused, reboot, 

rebuild, rescued, resized, revert_resize, shutoff, soft_deleted, stopped, suspend, 

unknown, verify_resize. A máquina virtual da plataforma OpenNebula tem valores 

muito similares para o seu atributo status, podendo assumir quaisquer valores entre: 

peding, hold, prolog, boot, running, migrate, hotplug, save, epil, shutdown, stopped, 

suspende, poweroff, fail, unknown e done. A plataforma Eucalyptus tem um conjunto 

mais reduzido de valores: pending, running, shutting-down, terminated, stopping, 

stopped. Na definição do modelo RDF do recurso máquina virtual optou-se por utilizar 

um conjunto reduzido similar ao da plataforma Eucalyptus. O state de uma Virtual 

Machine para o CQM pode assumir os valores: init, ready, stopped, starting e 

undefined. 

Os atributos mapeados para o recurso máquina virtual foram: name, state, 

image, virtual machine type e keypair.  

 Name: representa o nome da Virtual Machine.   

 State: armazena o valor do estado em que a Virtual Machine encontra-se no 

seu ciclo de vida. Quando uma Virtual Machine está sendo inicializada pela 

primeira vez seu state será init. Assim que a Virtual Machine estiver 

habilitada para uso seu state será ready. O state será stopped quando o 

usuário solicitar que a Virtual Machine pare sua execução e seja salva. 

Quando a Virtual Machine estiver sendo reiniciada seu state será 

modificado para starting. O valor undefined ocorrre quando a Virtual 

Machine estiver finalizando ou estiver terminada. 



64 
 

 

 Image: representa o identificador da Image que foi utilizado para iniciar a 

execução da Virtual Machine. 

 Virtual Machine Type: representa o identificador da Virtual Machine Type 

que foi utilizado para iniciar a execução da Virtual Machine. 

 Keypair: representa o nome da keypair que foi utilizada na configuração 

inicial da Virtual Machine. 

O documento que descreve o recurso Virtual Machine é apresentado na figura 

17. Os atributos name, image, vmtype e state são declarados nas linhas 06 a 10.  

01 
02 
03 
04 
05 
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<rdf:RDF 
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
    xmlns:vm="http://cqm/vm#" >  
  <rdf:Description rdf:about="http://cqm/vm"> 
    <vm:id>1</vm:id> 
    <vm:name>Ubuntu 12</vm:name> 
    <vm:image>http://10.0.0.1/image/1</vm:image> 
    <vm:vmtype>http://10.0.0.1/vmtype/1</vm:vmtype> 
    <vm:key-name>teste</vm:key-name> 
    <vm:state>READY</vm:state>     
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

Figura 17.  Modelo RDF para o recurso Virtual Machine. 

Os relacionamentos desses recursos e um modelo de classes que foi construído 

para representá-los são exibidos na figura 18. A classe CloudObject é uma 

representação genérica de qualquer recurso ofertado pelo provedor de serviços de 

nuvem, sendo portanto herdada por todos os outros recursos. Todo objeto da 

CloudObject deve possuir ao menos um atributo id para identificação. A classe Image 

representa o recurso Image. O recurso Virtual Machine Type é representado pela classe 

VMType. A classe IPAddress referencia o elemento Internet Address. A classe keypair 

representa o elemento KeyPair. O recurso Virtual Machine é representado pela classe 

VirtualMachine. Existe também uma enumeração State que representa os possíveis 

estados de uma VirtualMachine em seu ciclo de vida. 
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Figura 18.  Modelo de Classes de Recursos do CQM. 

5.3 Implementação 
A implementação do Cloud Query Manager foi realizada na linguagem de 

programação Java. A plataforma Eclipse [47] foi utilizada como ferramenta de 

desenvolvimento onde foi criado um projeto Maven [51] importando o código base do 

servidor Fuseki. A partir desse projeto implementou-se os componentes 

QueryProcessor, Conncetion Manager, Openstack driver, OpenNebula driver e 

Eucalyptus driver.  Além do código base do Fuseki foi necessário adicionar a biblioteca 

JDOM [52] para a manipulação de dados em XML. 

As classes e interfaces envolvidas na construção do CQM são exibidas nas Figuras 

18 e 19. A Figura 18 que foi explorada na seção 5.2 apresenta o modelo de objetos que 

representam os recursos que foram mapeados em modelos RDF. A Figura 19 exibe as 

classes que compõem os outros componentes da arquitetura do CQM. O foco da 

representação das Figuras 18 e 19 é fornecer uma visão geral dos elementos que 

constituem o CQM e suas relações. Os atributos e operações das classes foram retirados 

da representação gráfica da Figura 19 para não poluir a visualização das relações destes 

elementos. As seções seguintes desse capítulo destinam-se a especificar cada um desses 

elementos com suas operações e atributos mais relevantes. 
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Figura 19. Modelo de classes do CQM. 

5.3.1 Servidor Fuseki 

O Fuseki é um servidor SPARQL que faz parte do projeto Jena da Apache Software 

Foundation. O projeto Jena é um framework em Java, livre e de código aberto para 

construção de aplicações de Web Semântica [49]. 

A modificação do código base do Fuseki para inserção do componente 

QueryProcessor ocorreu em três classes: a FusekiCmd do pacote 

“org.apache.jena.fuseki” e as SPARQL_Query e SPARQL_Update ambas do pacote 

“org.apache.jena.fuseki.servlets”. 

A classe FusekiCmd representa o objeto que inicializa o servidor Fuseki. O servidor 

Fuseki é iniciado através da execução de um arquivo empacotado do tipo jar seguido de 

alguns argumentos. No caso da inicialização do CQM três argumentos são obrigatórios: 

--men, --update, /cqm. O argumento --men indica que o modelo RDF será armazenado 

em memória e não será persistido em arquivo ou base de dados. O argumento --update 

configura que o servidor deverá receber requisições do tipo SPARQL UPDATE não 

tratando apenas pedidos de SPARQL SELECT. Por fim, o argumento /cqm indica o 

caminho para acesso ao modelo RDF. Por exemplo, para iniciar o servidor CQM o 

comando necessário seria: 

푗푎푣푎	 − 푗푎푟	푐푞푚. 푗푎푟	 − −푚푒푚	 − −푢푝푑푎푡푒	/푐푞푚 (I) 
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Ao realizarmos o comando I, o método main(String ... argv) da classe FusekiCmd é 

invocado e todo o processo de inicialização do servidor é iniciado. No fluxo de 

execução do processo de inicialização do Fuseki é invocado também o método 

protegido exec() da classe FusekiCmd. No método exec() está inserida a chamada que 

inicializa o componente QueryProcessor. A Figura 20 exibe o código do CQM que foi 

inserido no método exec() da classe FusekiCmd. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

try { 
  QueryProcessor qp = CQMConfig.getQueryProcessor(); 
    if(qp == null){ 
      System.out.println("The Cloud Query Manager Server could not be 
inicyalized!"); 
  System.exit(0); 
    }else{ 
      serverConfig.datasets = CQMConfig.getDatasetRefs(allowUpdate); 
    }    
} catch (FileNotFoundException e) { 
  System.out.println("The configuration file is not be founded."); 
  e.printStackTrace(); 
} catch (UnsupportedPlataform e) { 
  System.out.println(e.getMessage()); e.printStackTrace(); 
} catch (IOException e) { 
  System.out.println("The configuration file is not be readed."); 
  e.printStackTrace(); 
} 

Figura 20.  Código de inserção da CQM no servidor Fuseki. 

A inicialização do componente QueryProcessor é realizada pela classe CQMConfig 

através da chamada ao método getQueryProcessor (linha 02, Fig.  20) . A classe 

CQMConfig é responsável pela leitura do arquivo de configuração do CQM, pela 

inicialização do objeto QueryProcessor e pela criação e configuração dos objetos 

DataSetRef (linha 7, Fig. 20) gerados a partir dos modelos RDF descritos na seção 

5.2.1. As linhas 04, 05, 06, 11, 12, 14, 16 e 17 são apenas mensagens que indicam 

alguma falha no processo de inicialização do CQM. As possíveis falhas são: não 

conseguir ler ou encontrar o arquivo de configuração CQM.conf ou não ter suporte a 

plataforma informada.  

Os objetos da classe org.apache.jena.fuseki.server.DataSetRef são os objetos que o 

Fuseki utiliza para representar os modelos RDF que são registrados no servidor. Quando 

o CQM é iniciado, para cada modelo RDF que será utilizado é preciso configurar um 
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objeto DataSetRef, isso é realizado pela classe CQMConfig em seu método 

getDatasetRefs (linha 08, Fig. 20). 

O arquivo CQM.conf é exibido na Figura 21. Ele é composto de seis parâmetros 

utilizados na configuração do CQM. O paramentro plattaform (linha 02) especifica em 

qual plataforma o CQM está sendo executado. Os parâmetros ip, port, accesskey, 

secretkey são relacionados ao acesso por parte do CQM à plataforma no qual está 

instalado. O valor do ip (linha 03) representa o endereço do nó controlador da nuvem. O 

parâmetro port (linha 04) representa a porta utilizada na conexão. Os parâmetros 

accesskey e secretkey (linhas 05, 06) representam o usuário e a senha para acesso à 

plataforma. O último parâmetro é utilizado apenas para a plataforma Openstack que 

exige um tenantName para acesso a sua API. O tenantName identifica o usuário da 

plataforma Openstack dentro de um projeto. Isto é, um mesmo usuário Openstack pode 

ter vários projetos de nuvens em uma mesma plataforma, possuindo assim um ou vários 

tenantName.  

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

# platform (opennebula38, openstackv2, eucalyptus38) 
plattaform=opennebula38 
ip=10.9.98.48 
port=4567 
accessKey=oneadmin 
secretKey=ae3fc86194978611a33ab1aebe1eb827d2c92c25 
#only if platform openstack 
#tenantName= 

Figura 21.  Arquivo de configuração do CQM. 

As classes SPARQL_Query (SPQ) e SPARQL_Update (SPU) representam os 

objetos do Fuseki que efetivamente recebem e respondem as consultas SPARQL. A 

classe SPARQL_Query responde sobre as consultas do tipo SPARQL Select, enquanto a 

classe SPARQL_Update processa as consultas do tipo SPARQL Update (Insert e 

Delete). 

A inserção do código do CQM na classe SPQ tem por objetivo interromper a 

execução da consulta antes desta finalizar seu processamento, com o intuito de atualizar 

o modelo RDF com os valores correspondentes ao ambiente real da plataforma de 

nuvem. Através do código exibido na Figura 22, inserido no método 

executeQuery(HttpAction action, QueryExecution qExec, Query query, String 

queryStringLog) da classe SPQ, o componente QueryProcessor é recuperado (linha 02) 
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e tem o seu método executeSelect(Query q, QueryExecution qExec) invocado (linha 03). 

O método executeSelect  será detalhado na seção 5.3.3 que trata especificamente do 

componente QueryProcessor. As demais linhas do código exibido na Figura 22 são 

responsáveis pela captura de exceções que porventura sejam lançadas. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 

try { 
 QueryProcessor qpr = CQMConfig.getQueryProcessor(); 
 qpr.executeSelect(query, qExec); 
} catch (QueryParseException e) { 
 e.printStackTrace(); 
} catch (UnsupportedResource e) { 
 e.printStackTrace(); 
} catch (FileNotFoundException e) { 
 e.printStackTrace(); 
} catch (UnsupportedPlataform e) { 
 e.printStackTrace(); 
} catch (IOException e) { 
 e.printStackTrace(); 
} 

Figura 22.  Código de inserção da CQM para consultas SPARQL Select. 

A classe SPU teve o código do seu método execute(HttpAction action, InputStream 

input) alterado pela inserção do código do CQM com o mesmo objetivo de interromper 

a execução da consulta, a fim de que a mesma fosse refletida antes no ambiente da 

plataforma de nuvem. O código inserido é mostrado na Figura 23, sendo muito similar 

ao da Figura 22. Apenas a linha 03 difere, pois no caso da classe SPU é invocado o 

método executeUpdate(UpdateRequest upreq, DatasetGraph ds). O método 

executeUpdate  será detalhado na seção 5.3.3. As demais linhas do código exibido na 

Figura 23 são responsáveis pela captura de exceções que porventura sejam lançadas.  

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 

try { 
 QueryProcessor qpr = CQMConfig.getQueryProcessor(); 
 qpr.executeUpdate(req, action.getActiveDSG()); 
} catch (QueryParseException e) { 
 e.printStackTrace(); 
} catch (UnsupportedResource e) { 
 e.printStackTrace(); 
} catch (FileNotFoundException e) { 
 e.printStackTrace(); 
} catch (UnsupportedPlataform e) { 
 e.printStackTrace(); 
} catch (IOException e) { 
 e.printStackTrace();} 

Figura 23.  Código de inserção da CQM para consultas SPARQL Update. 
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5.3.2 Connection Manager 

O componente Connection Manager agrega as classes relacionadas às conexões 

com as plataformas. A interface PlataformAPI e as classes 

PlataformConnectionManager e HttpPlataformAPICLient compõem o Connection 

Manager. A interface PlataformAPI define métodos genéricos para acesso as APIs das 

plataformas. A PlataformConnectionManager é responsável por centralizar e criar as 

conexões aos drivers de cada plataforma. A HttpPlataformAPICLient implementa as 

conexões HTTP utilizada pelas drivers das plataformas Openstack e Eucalyptus. A 

Tabela 17 exibe todos os métodos da PlataformAPI e suas descrições. 

Métodos Descrição 
VMType 

VMType getVMType(String id); Consulta o VMType através do seu parâmetro id. 
List<VMType> getVMTypes(); Consulta a lista de todos os VMType. 
void createVMType(VMType vmtp); Cria um VMType. 
void updateVMType(VMType vmtp); Atualiza um VMType. 
void deleteVMType(String id); Deleta um VMType. 

Image 
Image getImage(String id); Consulta a Image através do seu parâmetro id. 
List<Image> getAllImages(); Consulta a lista de todas as Image. 
createImage(Image img); Cria uma Image. 
updateImage(Image vmtp); Atualiza uma Image. Apenas a atributo public é passível de 

atualização.  
deleteImage(Image id); Deleta uma Image. 

VitualMachine 
VirtualMachine getVM(String id); Consulta uma VirtualMachine através do seu parâmetro id. 
List<VirtualMachine> getAllVM(); Consulta a lista de todas as VirtualMachines. 
void createVM(VirtualMachine vm); Cria uma VirtualMachine. 
void updateVM(VirtualMachine vm); Atualiza uma VirtualMachine. 
void deleteVM(String id); Deleta uma VirtualMachine. 

IPAddress 
IPAddress getIP(String number); Consulta o IPAddress através do seu parâmetro id. 
List<IPAddress> getAllIP(); Consulta a lista de todos os IPAdrress disponíveis. 
void createIP(IPAddress ip); Aloca um IPAddress. 
void updateIP(IPAddress ip); Associa ou desassocia um IPAddress a uma VirtualMachine. 
void deleteIP(IPAddress ip); Libera um IPAddres. 

Keypair 
Keypair getKeypair(String name); Consulta a Keypair através do seu parâmetro name. 
void createKeypair(Keypair key); Consulta a lista de todas as Keypairs . 
void deleteKeypair(Keypair key); Deleta uma Keypair. 

Tabela 17.  API da interface PlataformAPI. 
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Cada novo driver construído para o CQM deve implementar a PlataformAPI 

através da herança da classe HttpPlataformAPIClient (ver Figura 19) ou diretamente no 

caso da OpenNebula38. A HttpPlataformAPIClient é uma classe protegida que 

representa a conexão HTTP utilizada no acesso às APIs proprietárias de plataformas. 

Em seu construtor são informados os atributos exigidos para o acesso às plataformas 

como: endereço ip do nó controlador, número da porta, usuário e senha. Quando o CQM 

é inicializado a classe CQMConfig em seu método getQueryProcessor, inicia e 

configura um objeto denominado qp, do tipo QueryProcessor. O objeto qp inicia 

também com sua execução outra variável denominada cliente, do tipo PlataformAPI, 

que representa a conexão do CQM com a plataforma de nuvem em que se encontra 

instalado. Dessa forma, o QueryProcessor se preocupa apenas com o processamento e 

tradução da consulta. O principal método da classe HttpPlataformAPIClient é o método 

execute(HttpUriRequest httpRequest, String action), seu código é exibido na Figura 24. 

Este método é responsável pela execução de todas as conexões às APIs próprias das 

plataformas. O método execute possui dois parâmetros de entrada: 

 httpRequest: representa qualquer tipo de requisição HTTP, isto é, 

requisições GET, POST, PUT ou DELETE, que estão modeladas em um 

objeto do tipo HttpUriRequest. A classe HttpUriRequest faz parte de uma 

biblioteca já inclusa no código base do servidor Fuseki, a Apache 

HttpComponents [52]. Nessa biblioteca também estão definidas as classes 

HttpGet, HttpPut, HttpPost e HttpDelete que representam as conexões e os 

métodos HTTP utilizados pelo CQM. Cada uma das classes citadas herdam 

da HttpUriRequest de modo que o método execute pode executar qualquer 

requisição HTTP que seja necessária, sendo elas GET, DELETE, POST ou 

PUT. 

 action: o parâmetro action é um tipo String que representa de forma textual 

a chamada da API  que será efetuada. É utilizado no log do CQM, por 

exemplo, ao efetivar-se uma consulta ao driver de uma plataforma para 

obter a lista de Images registradas, o parâmetro action terá o valor 

“getAllImages”. 
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01 
02 
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17 
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19 
20 
21 
22 

protected String execute(HttpUriRequest httpRequest, String action){ 
  String retorno = null; 
  try { 
    SimpleDateFormat formatDate = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy hh:mm:ss"); 
    log(formatDate.format(new Date())+" - INFO: Sending Request: "+action+" => { 
Action: "+action+", HTTP Request: "+httpRequest.getRequestLine().toString()+ " "+ 
httpRequest.toString() + "}");   
    HttpResponse resp = null; 
    DefaultHttpClient httpClient = new DefaultHttpClient(); 
    synchronized (httpClient) { 
      resp = httpClient.execute(httpRequest); 
      if(!(httpRequest instanceof HttpDelete))retorno = getResultado(resp); 
    } 
    log(formatDate.format(new Date())+" - INFO: Received - Status Code: 
"+resp.getStatusLine().getStatusCode()+", HTTP Response: "+retorno); 
  } catch (ClientProtocolException e) { 
    log("Erro: "+e.getMessage()); 
  } catch (IOException e) { 
    log("Erro: "+e.getMessage()); 
  } 
return retorno; 
} 

Figura 24.  Código do execute da classe HttpPlataformAPIClient. 

A execução do método execute cujo código está representado na Figura 24 inicia-se 

pela criação da variável retorno do tipo String. Posteriormente, na linha 04 é criado um 

objeto SimpleDateFormat, próprio do Java para formatação de datas. Na linha 05, uma 

mensagem de log é lançada através do método auxiliar log, indicando a ação que está 

sendo realizada e como a requisição HTTP está formada. A execução do parâmetro 

httpRequest é propriamente realizada na linha 11 onde a variável resp captura o seu 

retorno. Caso a requisição httpRequest não seja do tipo DELETE a variável resp é 

processada no método auxiliar getResultado tendo seu conteúdo transformado em uma 

String que é atribuída a variável retorno que será a saída do método execute. As demais 

linhas são para log e captura de erros.  

A classe PlataformConnectionManager representa o ponto de acesso aos drivers de 

cada plataforma. Através dela a classe QueryProcessor cria o objeto que representa a 

conexão com a plataforma utilizada e efetua as chamadas à API da PlataformAPI. Para 

isso, a classe PlataformConnectionManager possui apenas um método, o método 

createConnection  que recebe os parâmetros Plataform plataform, String serverIP, int 

serverPort, String userLogin, String userPassword, String tenantName. O parâmetro 

plataform indica a plataforma que se quer acessar e os outros indicam os dados de 
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acesso. Todos esses valores são obtidos do arquivo de configuração do CQM (Figura 

19) através da classe CQMConfig que repassa-os a QueryProcessor que em seu  

construtor invoca o método createConnection.  

5.3.3 Query Processor 

O componente QueryProcessor é composto pelas classes QueryProcessor, 

CQMConfig, UnsupportedResource e UnsupportedPlataform e pelas enumerações 

Plataform e Resources.  

A classe CQMConfig é responsável pela configuração e inicialização do CQM. Os 

principais métodos dessa classe são o getQueryProcessor() e o getDatasetRefs(boolean 

allowUpdate). O método getQueryProcessor retorna um objeto do tipo 

QueryProcessor. A cada invocação do método getQueryProcessor uma variável global 

denominada qp é retornada, na primeira invocação a variável é inicializada e 

posteriormente é apenas retornada. O objeto qp centraliza as consultas SPARQL 

realizadas ao CQM permitindo assim que toda consulta seja adequadamente processada. 

O método getDatasetRefs(boolean allowUpdate) configura e retorna uma lista de 

objetos org.apache.jena.fuseki.server.DataSetRef com cinco elementos, um para cada 

modelo RDF dos recursos suportados pelo CQM. Os objetos DataSetRef  representam 

os modelos RDF na arquitetura do servidor Fuseki. O atributo principal de cada objeto 

DataSetRef é o dataset que armazena um grafo  montado através do modelo RDF. 

As classes UnsupportedResource e UnsupportedPlataform representam exceções. 

No caso de o usuário do CQM tentar configurar uma plataforma diferente das 

plataformas Openstack, OpenNebula ou Eucalyptus em suas versões suportadas será 

lançada a exceção do tipo UnsupportedPlataform. A exceção do tipo 

UnsupportedResource é lançada quando o CQM recebe uma consulta SPARQL e não 

consegue identificar o recurso. Por exemplo, caso fosse efetuada uma consulta como a 

exibida na consulta C2 ao recurso disk, uma exceção do tipo UnsupportedResource 

seria lançada. Perceba que a consulta seria uma consulta SPARQL válida do ponto de 

vista sintático. 

SELECT	 ∗ 	WHERE	{? about	disk: id	? id; 	disk: name	? name; 	disk: space	? space; 	 . }	(퐶2) 
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As enumerações Plataform e Resources armazenam os valores literais que 

identificam unicamente as plataformas e recursos suportados pelo CQM, 

respectivamente. A Plataform possui três valores definidos: OPENSTACK_FOLSOM, 

OPENNEBULA_32 e EUCALYPTUS_38. Esses valores são utilizados na inicialização 

do QueryProcessor. A Resources define cinco valores: VIRTUAL_MACHINE, 

VM_TYPE, IMAGE, IP_ADDRESS e KEYPAIR. Essa enumeração auxilia na 

execução dos métodos executeSelect e executeUpdate da classe QueryProcessor.  

A classe QueryProcessor é a principal classe do CQM, sendo responsável pela 

manipulação das consultas SPARQL e tradução destas em chamadas às APIs próprias 

das plataformas suportadas. As invocações aos drives das plataformas são efetuadas 

através de uma variável global privada do tipo PlataformAPI, denominada de cliente. O 

objeto cliente é inicializado no método construtor da classe QueryProcessor pela 

invocação do método createConnection da classe PlataformConnectionManager. 

Quando o arquivo CQM.conf tem o parâmetro plattaform com o valor openstackv2, o 

objeto cliente é uma instância da classe OpenstackV2API. O objeto cliente será do tipo 

OpenNebula38 caso o valor seja opennebula38, de mesma forma, será do tipo 

Eucalyptus38 caso o valor de configuração seja eucalyptus38. 

Os principais métodos da QueryProcessor são os executeSelect e executeUpdate. 

Esses métodos destinam-se a processar as consultas SPARQL interceptadas pelo CQM 

transformando-as em ações nas plataformas suportadas. As consultas SPARQL para 

acesso aos recursos podem ser categorizadas em 4 grupos: Criar, Consultar, Atualizar e 

Deletar, por exemplo, para o recurso Virtual Machine temos as consultas apresentadas 

na Tabela 18. A primeira serve para iniciar o recurso, em nosso caso, criar uma máquina 

virtual. A do tipo Consultar serve para consultar os recursos e seus atributos. A do tipo 

Atualizar serve para atualizar o recurso, por exemplo, parar ou reiniciar a execução de 

uma máquina virtual. Por fim, a do tipo Deletar serve para excluir o recurso da nuvem. 

Cada recurso suportado pelo CQM possui um conjunto de consultas similar ao exposto 

na Tabela 18. 

 

 

 



75 
 

 

 

Grupos Consulta SPARQL 

Criar 
PREFIX vm:<http://cqm/vm#> 

INSERT DATA { <http://cqm/vm/> vm:name "[..]"; vm:image "[..]"; vm:type "[..]". } 

Consultar 
PREFIX vm:<http://cqm/vm#> 

SELECT * WHERE {?about vm:id ?id; vm:name ?name; vm:state ?state; .} 

Atualizar 

PREFIX vm:<http://cqm/vm#> 

INSERT DATA { <http://cqm/vm/[id]> vm:state "[stop]". } 

PREFIX vm:<http://cqm/vm#> 

INSERT DATA { <http://cqm/vm/[id]> vm:state "[start]". } 

PREFIX vm:<http://cqm/vm#> 

INSERT DATA { <http://cqm/vm/[id]> vm:state "[reboot]". } 

Deletar 
PREFIX vm:<http://cqm/vm#> 

DELETE DATA { <http://cqm/vm/[id]> vm:id "[id]". } 

Tabela 18. Consultas SPARQL para Máquina Virtual 

Quando qualquer uma das consultas referentes aos recursos suportados é submetida 

ao CQM, a classe QueryProcessor é invocada e como um tradutor efetua a tradução das 

consultas em requisições às APIs da plataformas. Esse processo foi dividido em quatro 

atividades: 

 Identificar o recurso: o recurso a ser manipulado deve ser selecionado através da 

análise da consulta SPARQL. 

 Identificar a ação: A análise da consulta deve também selecionar corretamente a 

ação que será solicitada à plataforma. Isto é, deve identificar qual método da 

PlataformAPI deverá ser invocado para cada tipo de consulta. 

 Efetuar chamada ao driver: Deve obter os parâmetros e invocar o método 

apropriado da PlataformAPI para satisfazer a consulta SPARQL. 

 Atualizar o modelo RDF: Deve atualizar o modelo RDF do servidor Fuseki para 

que se reflita nele os valores obtidos da plataforma de nuvem. 

A identificação do recurso é possível através da análise da parte PREFIX da 

consulta SPARQL. Por exemplo, toda consulta destinada ao recurso Virtual Machine 

deve possuir o elemento “PREFIX vm:http://cqm/vm#”, dessa forma, para identificar 

que a consulta se refere ao recurso Virtual Machine é necessário averiguar se o 
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elemento PREFIX contém a string “vm”. A identificação dos outros recursos ocorre de 

mesmo modo, isto é, testando se o PREFIX da consulta contém o valor textual que 

identifica o recurso. A Tabela 19 exibe os recursos, valor textual que os identificam e os 

elementos PREFIX correspondentes. 

Recursos 
Valor 

Textual 
PREFIX 

Virtual Machine vm PREFIX vm:<http://cqm/vm#> 

Image Image PREFIX image:<http://cqm/image#> 

Virtual Machine Type vmtype PREFIX vmtype:<http://cqm/vmtype#> 

Internet Address ip PREFIX ip:<http://cqm/ip#> 

Keypair keypair PREFIX keypair:<http://cqm/keypair#> 

Tabela 19. Consultas SPARQL para Máquina Virtual 

A identificação dos recursos na classe QueryProcessor  é realizada pelos métodos 

auxiliares getResourceFromQuery(Query q) e getResourceFromUpdate(UpdateRequest 

ur). O getResourceFromQuery processa as consultas SPARQL do tipo Select, enquanto 

que o getResourceFromUpdate trata as do tipo Update (Insert e Delete). A saída desses 

métodos são um dos elementos da enumaração Resources (ver Figura 19). O código 

apresentado nas Figuras 25 e 26 representam a implementação desses métodos. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

private Resources getResourceFromQuery(Query q) throws UnsupportedResource{ 
  String prefix; 
  for (Resources res : Resources.values()) { 
    prefix = q.getPrefix(res.name); 
    if(prefix!=null) return res; 
  } 
  throw new UnsupportedResource("The resource is not supported"); 
} 

Figura 25.  Código do getResourcesFromQuery. 
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private Resources getResourceFromUpdate(UpdateRequest ur) throws UnsupportedResource{ 
  String prefix; 
  for (Resources res : Resources.values()) { 
    prefix = ur.getPrefix(res.name); 
    if(prefix!=null) return res; 
  } 
  throw new UnsupportedResource("The resource is not supported"); 
} 

Figura 26.  Código do getResourcesFromUpdate. 
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Os códigos dos métodos getResourcesFromQuery e getResourcesFromUpdate são 

praticamente iguais diferindo apenas no tipo de objeto de entrada. O primeiro recebe um 

objeto do tipo Query que é próprio do servidor Fuseki e serve para encapsular consultas 

SPARQL do tipo Select. O segundo recebe um objeto do tipo UpdateRequest que 

representa as consultas do tipo Update. Os dois objetos possuem um mesmo método 

denominado getPrefix (linha 04, Fig. 25 e 26) que recebe um valor textual para 

identificar e retornar o elemento PREFIX da consulta. Caso o valor textual informado 

não seja encontrado é retornado uma referência nula. Dessa forma, os métodos 

getResourcesFromQuery e getResourcesFromUpdate percorrem a enumeração 

Resources (linha 03, Fig. 25 e 26) para testar todos os recursos do CQM e verificam se 

o retorno do método getPrefix não é uma referência nula,  retornando o recurso 

selecionado (linha 05, Fig. 25 e 26).  Quando o recurso da consulta não é encontrado, é 

lançada uma exceção do tipo UnsupportedResource (linha 07, Fig. 25 e 26). 

A identificação de qual ação deverá ser efetuada sobre o recurso é facilitada pelo 

fato de que o protocolo SPARQL divide as consultas em dois tipos: o Select e o Update. 

Essa característica já permite a separação de métodos do tipo Consultar e métodos dos 

tipos Criar, Atualizar e Deletar. Quando a consulta é do tipo Select, o método 

executeSelect da classe QueryProcessor é invocado. O método executeSelect é do tipo 

void e tem como entrada dois parâmetros. O primeiro é do tipo Query e o segundo do 

tipo QueryExecution. O objeto QueryExecution possibilita a execução do objeto Query 

dentro da arquitetura do servidor Fuseki. A Figura 27 exibe o trecho inicial do código 

de método executeSelect referente ao recurso Virtual Machine. 
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public void executeSelect(Query q, QueryExecution qExec) throws QueryParseException, 
UnsupportedResource{ 
  Resources res = getResourceFromQuery(q); 
  GraphStore gpr = GraphStoreFactory.create(qExec.getDataset()); 
  switch (res) { 
    case VIRTUAL_MACHINE: 
      if(q.toString().contains("FILTER")){ 
   OpFilter op = (OpFilter)Algebra.compile(q.getQueryPattern()); 
   ExprList filtro = op.getExprs(); 
   String idtemp = ""; 
   for (int i = 0; i < filtro.size(); i++) { 
     ExprFunction r = (ExprFunction)filtro.get(i); 
     if(r.getArgs().get(0).toString().equals("?id")){ 
       idtemp = r.getArgs().get(1).getConstant().getString(); 
     }     
   }     
        VirtualMachine temp = cliente.getVM(idtemp); 
        //Atualizando 
        String upString = "PREFIX vm:<http://cqm/vm#> " + 
        "INSERT DATA { <http://cqm/vm"+temp.getId()+"> vm:id \""+temp.getId()+"\"; 
vm:name \""+temp.getName()+"\"; vm:image \""+temp.getImage().getId()+"\"; vm:type 
\""+temp.getType().getId()+"\"; vm:key-name \""+temp.getKeyname()+"\"; vm:state 
\""+temp.getState()+"\" . }"; 
   UpdateRequest ur = UpdateFactory.create(upString);    
   UpdateProcessor proc = UpdateExecutionFactory.create(ur, gpr); 
   proc.execute(); 
 }else{ 
   List<VirtualMachine> tempAll = new ArrayList<VirtualMachine> 
(cliente.getAllVM()); 
   for (VirtualMachine vmTemp : tempAll) { 
     VirtualMachine temp = vmTemp; 
     String upString = "PREFIX vm:<http://cqm/vm#> " + 
     "INSERT DATA { <http://cqm/vm"+temp.getId()+"> vm:id \""+temp.getId()+"\"; 
vm:name \""+temp.getName()+"\"; vm:image \""+temp.getImage().getId()+"\"; vm:type 
\""+temp.getType().getId()+"\"; vm:key-name \""+temp.getKeyname()+"\"; vm:state 
\""+temp.getState()+"\" . }"; 
    UpdateRequest ur = UpdateFactory.create(upString);    
    UpdateProcessor proc = UpdateExecutionFactory.create(ur, gpr); 
    proc.execute();  
        } 
      } 
    break; [ . . . ] 

Figura 27.  Código do executeSelect para Virtual Machine. 

O método getResourcesFromQuery é invocado na linha 03, identificando o tipo de 

recurso e retornando um elemento da enumeração Resources na variável res. Esse 

elemento é utilizado na estrutura de seleção iniciada na linha 05. O primeiro caso da 

estrutura de seleção é executado quando a variável res tem o valor Virtual_Machine, 

isto é, quando no PREFIX da consulta do parâmetro query, o valor textual “vm” está 
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presente. Os possíveis métodos de consulta aos drivers para o recurso Virtual Machine 

são os getVM(String id) ou getAllVM(). A escolha de qual método invocar é impactada 

pela presença ou não do valor do atributo id no FILTER da consulta. Dessa forma, um 

teste lógico é efetuado na linha 07 para averiguar a presença do FILTER. Caso o teste 

resulte em um valor verdadeiro, o valor do atributo identificador do recurso é obtido 

pelo código das linhas 08 a 16. Inicialmente, o valor do FILTER é capturado através do 

objeto op do tipo OpFilter (linha 08). Os valores das expressões contidas no FILTER 

são obtidos na linha 09 com a declaração do objeto filtro do tipo ExprList e pela 

invocação do método getExprs do objeto op. O objeto filtro é uma lista de expressões 

que é percorrida (linha 11) até que se encontre a expressão que contenha o valor “?id” 

(linha 13), obtendo-se, assim, o valor do identificador que será armazenado em uma 

variável temporária denominada idtemp (linha 14). A váriavel idtemp é, por fim, 

utilizada como parâmetro do método getVM (linha 17) para efetuar a chamada ao driver.  

Uma vez que a chamada ao driver ocorreu perfeitamente é necessária a atualização 

do modelo RDF presente no Fuseki para que haja nele a reflexão dos dados obtidos na 

plataforma, fato que completará as quatro atividades da tradução efetivada pelo 

QueryProcessor. O método getVM é invocado através do objeto global cliente que 

representa o driver da plataforma aonde o CQM está instalado. Dessa maneira, a 

variável temp (linha 17) do tipo Virtual Machine armazena os valores reais do ambiente 

da plataforma de nuvem. Assim, para atualizar o modelo RDF é montada uma String de 

atualização (linhas 19 a 23) na variável upString. A atualização do modelo RDF requer 

a criação de dois objetos: um do tipo UpdateRequest (linha 24) e outro do tipo 

UpdateProcessor (linha 25). O UpdateRequest cria uma consulta SPARQL do tipo 

Update e o UpdateProcessor executa essa consulta (linha 26) em um modelo RDF 

representado pelo objeto gpr do tipo GraphStore. 

Quando a consulta recebida pelo método executeSelect não possuir um elemento 

FILTER, o teste lógico efetuado na linha 07 terá o valor falso, ocasionando a execução 

das linhas 28 a 41. A inexistência de um atributo identificador leva a invocação do 

método getAllVM (linha 28) que obtém uma lista de Virtual Machines. Essa lista é 

percorrida (linha 30) e para cada recurso é realizada uma atualização no modelo RDF 

(linhas 32 a 39).  
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A Figura 28 exibe o diagrama de sequência de acesso ao CQM de uma consulta 

SPARQL SELECT ao recurso Virtual Machine, efetuada a uma plataforma OpenStack 

que contém o CQM instalado e que invoca o método executeSelect em sua execução. 

Para isso, a aplicação que utiliza o CQM envia a requisição do tipo HTTP GET 

contendo a consulta SPARQL na sua forma textual. O servidor CQM recebe a 

requisição e invoca o método executeSelect do componente QueryProcessor. O método 

executeSelect seleciona o recurso Virtual Machine, o que leva à invocação do método 

getVM da classe OpenStackV2API que é o driver da plataforma Openstack. O driver, 

por sua vez, acessa a plataforma através da NOVA API, própria do Openstack. 

Posteriormente, o driver ao receber a resposta da plataforma retorna uma lista de 

elementos VirtualMachine ao QueryProcessor que em seguida atualiza o GraphStore 

com o resultado obtido e segue com a execução da requisição ao servidor Fuseki. Por 

fim, o servidor CQM responde efetivamente a requisição. 

 

Figura 28.   Diagrama de sequência do Select VM. 

O restante do código do método executeSelect é basicamente uma repetição do 

trecho apresentado na Figura 27, adaptada ao recurso selecionado. Isto é, caso o recurso 

Internet Address seja selecionado o código do método executeSelect que será executado 

está apresentado na Figura 29. 
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public void executeSelect(Query q, QueryExecution qExec) throws QueryParseException, 
UnsupportedResource{ 
  Resources res = getResourceFromQuery(q); 
  GraphStore gpr = GraphStoreFactory.create(qExec.getDataset()); 
  switch (res) { 
    [ . . . ] 
    case INTERNET_ADDRESS: 
      if(q.toString().contains("FILTER")){ 
   OpFilter op = (OpFilter)Algebra.compile(q.getQueryPattern()); 
   ExprList filtro = op.getExprs(); 
   String idtemp = ""; 
   for (int i = 0; i < filtro.size(); i++) { 
     ExprFunction r = (ExprFunction)filtro.get(i); 
     if(r.getArgs().get(0).toString().equals("?id")){ 
       idtemp = r.getArgs().get(1).getConstant().getString(); 
     }     
   }     
   IPAddress temp = cliente.getIP(idtemp); 
   String upString = "PREFIX ip:<http://cqm/ip#> " + 
             "INSERT DATA { <http://cqm/ip"+temp.getId()+"> ip:id 
\""+temp.getId()+"\"; ip:number \""+temp.getNumber()+"\"; ip:public 
\""+temp.isPublic()+"\". }"; 
   UpdateRequest ur = UpdateFactory.create(upString);    
   UpdateProcessor proc = UpdateExecutionFactory.create(ur, gpr); 
   proc.execute();      
      }else{ 
   List<IPAddress> tempAll = new ArrayList<IPAddress>(cliente.getAllIP()); 
   for (IPAddress vmTemp : tempAll) { 
     IPAddress temp = vmTemp; 
     String upString = "PREFIX ip:<http://cqm/ip#> " + 
       "INSERT DATA { <http://cqm/ip"+temp.getId()+"> ip:id \""+temp.getId()+"\"; 
ip:number \""+temp.getNumber()+"\"; ip:public \""+temp.isPublic()+"\". }"; 
     UpdateRequest ur = UpdateFactory.create(upString);    
     UpdateProcessor proc = UpdateExecutionFactory.create(ur, gpr); 
     proc.execute();  
   } 
      } 
    break; 
    [ . . . ] 

Figura 29.  Código do executeSelect para Internet Address. 

Apenas as linhas 18 a 22 e 27 a 32 do código da Figura 29 diferem em relação às 

linhas 17 a 23 e 28 a 36 do código da Figura 27 e representam justamente as linhas que 

se referem propriamente ao recurso que está sendo tratado. Dessa forma, o método 

executeSelect é composto por cinco trechos similares aos das Figuras 27 e 29.   

Quando as consultas recebidas pelo CQM são do tipo SPARQL Update, o método 

invocado é o executeUpdate. A função desse método é traduzir as consultas INSERT e 
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DELETE recebidas pelo CQM em chamadas as plataformas através de métodos da 

PlataformAPI. Portanto, podemos considerar que as quatro atividades definidas 

anteriormente na tradução efetuada pelo executeSelect são os passos necessários 

também para realizar essa tarefa. O método executeUpdate também é do tipo void e 

possui dois parâmetros: um UpdateRequest denominado upreq e um DataSetGraph 

denominado ds. O parâmetro upreq representa a consulta SPARQL em forma de 

requisição, enquanto que o ds representa o modelo RDF habilitado à atualização.  

O primeiro objetivo é identificar o recurso a que a consulta se refere. Para isso, é 

utizado o método getResourcesFromUpdate que foi exibido na Figura 24. Logo após, a 

consulta é lida e processada para obter os atributos do recurso que serão utilizados na 

invocação do driver da plataforma. Quando a chamada ao driver é executada e 

concluída, efetua-se a atualização do modelo RDF no Fuseki, desde que a consulta seja 

do tipo INSERT e crie um novo recurso. Isso é necessário para que o modelo RDF 

reflita corretamente as ações efetuadas nas plataformas. Por exemplo, quando uma 

consulta do tipo INSERT é direcionada ao CQM para criação ou atualização do recurso 

Virtual Machine, os métodos da PlataformAPI passíveis de execução são o createVM 

ou updateVM. A seleção de qual invocar será definida pela presença ou não do atributo 

identificador único, o id. A presença do id da Virtual Machine indica que a mesma já foi 

criada e, assim, efetua-se a chamada ao updateVM. Já a inexistência do valor id indica 

que a Virtual Machine deve ser criada. Uma vez que a Virtual Machine foi criada na 

plataforma faz se necessário que o modelo RDF presente no CQM também seja alterado 

para espelhar as modificações efetivadas. As consultas do tipo INSERT que atualizam 

recursos já existentes e as do tipo DELETE não necessitam atualizar o modelo RDF 

posteriormente, bastando a sua própria execução logo após o retorno do fluxo de 

execução da QueryProcessor para a classe SPARQL_Update do Fuseki. 

A Figura 30 exibe o trecho de código do executeUpdate que seria correlato ao 

recurso Virtual Machine de mesmo modo que foi exposto para o executeSelect na 

Figura 27. 
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public void executeUpdate(UpdateRequest upreq, DatasetGraph ds) throws 
QueryParseException, UnsupportedResource{ 
  Resources res = getResourceFromUpdate(upreq);   
  GraphStore gpr = GraphStoreFactory.create(ds); 
  List<Update> ops = upreq.getOperations(); 
  for (Update update : ops) { 
    UpdateData upd = (UpdateData)update; 
    switch (res) { 
      case VIRTUAL_MACHINE: 
        VirtualMachine vm = getVirtualManchineForUpdate(upd); 
        if(update.toString().contains("INSERT")){           
            if(vm.getId()==null || vm.getId().equalsIgnoreCase("")){ 
              //Criando VM 
   cliente.createVM(vm); 
   //Atualizando RDF 
   String upString = "PREFIX vm:<http://cqm/vm/#> " + 
     "INSERT DATA { <http://cqm/vm/"+vm.getId()+"> vm:id 
\""+vm.getId()+"\"; vm:name \""+vm.getName()+"\"; vm:image 
\""+vm.getImage().getId()+"\"; vm:type \""+vm.getType().getId()+"\"; vm:key-name 
\""+vm.getKeyname()+"\"; vm:state \""+vm.getState()+"\" . }"; 
         UpdateRequest ur = UpdateFactory.create(upString);   
         UpdateProcessor proc = UpdateExecutionFactory.create(ur, gpr); 
         proc.execute(); 
            }else{ 
         //Atualizando VM 
               cliente.updateVM(vm); 
       } 
        }else{ 
     //Deletando VM 
     cliente.deleteVM(vm.getId()); 
   } 
break; [ . . . ] 

Figura 30.  Código do executeUpdate para Virtual Machine. 

A execução do método executeUpdate inicia-se de modo muito similar ao 

executeSelect. O recurso que a consulta, representada no parâmetro upreq, deseja 

acessar é identificado pela invocação do método getResourcesFromUpdate (linha 03). 

O objeto GraphStore gpr é inicializado para permitir a posterior atualização do modelo 

RDF (linha 04). Posteriormente, uma lista de possíveis operações, isto é, consultas do 

tipo UPDATE é obtida pela invocação do método getOperations do parâmetro upreq. 

Cada elemento dessa lista representa uma operação de UPDATE e seus dados são 

representados em objetos do tipo UpdateData, próprios do Fuseki.  

Após a identificação do recurso, uma estrutura de seleção é executada (linha 08). 

Quando o recurso identificado trata-se de uma Virtual Machine (linha 09), o trecho das 

linhas 10 a 34 é executado. A variável upd do tipo UpdateData (linha 10) é utilizada 
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como parâmetro do método getVirtualManchineForUpdate que realiza a transformação 

dos dados da consulta SPARQL em objetos do modelo do CQM que representam os 

recursos suportados (ver Figura 18), no caso do código da Figura 30,  o recurso Virtual 

Machine representado pela variável vm (linha 10). O método 

getVirtualManchineForUpdate será explorado logo após a explicação do 

executeUpdate. 

O teste lógico executado na linha 11 averigua se a consulta é do tipo INSERT, caso 

seja verdadeiro, um segundo teste é realizado para averiguar a existência de um 

identificador único na consulta (linha 12). Quando não há um identificador único do 

recurso, o método do driver que é invocado e o createVM (linha 14). O parâmetro vm do 

tipo Virtual Machine que é submetido na invocação do método createVM tem o seu 

atributo id informado após a sua criação pelo driver da plataforma e pode ser utilizado 

na atualização do modelo RDF presente no CQM, fato que ocorre nas linhas 16 a 23. 

Essa atualização ocorre da mesma forma que no executeSelect. Cria-se uma consulta 

SPARQL Update do tipo INSERT (linha 21) que insere o recurso recém-criado no 

modelo RDF do CQM (linha 23). 

Quando o teste lógico da linha 12 confirma a existência de um identificador único 

para o recurso, o método do driver invocado é o updateVM (linha 26). O updateVM 

recebe como parâmetro o objeto vm que foi iniciado pela execução do método 

getVirtualMachineForUpdate na linha 10. Quando o teste lógico da linha 11 tem seu 

valor falso é identificado que a consulta é do tipo DELETE, fato que inicia a execução 

da linha 30, invocando o método deleteVM. 

O código restante do método executeUpdate é bastante similar ao trecho exibido na 

Figura 30, diferindo apenas nas partes específicas para cada recurso. Há ainda cinco 

métodos auxiliares na classe QueryProcessor, que são descritos em seguida: 

 getVirtualManchineForUpdate: efetua a transcrição dos valores dos atributos de 

uma consulta SPARQL do tipo Update, criando um objeto VirtualMachine. 

 getImageForUpdate: cria um objeto do tipo Image através da leitura de uma 

consulta SPARQL Update. 

 getVMTypeForUpdate: cria um objeto do tipo VMType através da leitura de uma 

consulta SPARQL Update. 
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 getIpForUpdate: cria um objeto do tipo IPAddress através da leitura de uma 

consulta SPARQL Update. 

 getKeypairForUpdate: cria um objeto do tipo Keypair através da leitura de uma 

consulta SPARQL Update. 

Todos esses métodos tem como parâmetro de entrada um objeto do tipo 

UpdateData. A classe UpdateData é própria do servidor Fuseki e representa o elemento 

DATA de uma consulta SPARQL Update. Os elementos de um objeto UpdateData são 

denominados Quad. Dessa forma, para obtermos os valores dos atributos de um recurso 

devemos acessar cada Quad, verificar qual é o atributo representado por aquele Quad e 

obter o seu valor. A Figura 29 exibe o código do getIpForUpdate. 

01 
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04 
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private IPAddress getIPForUpdate(UpdateData upd){   
  IPAddress ret = new IPAddress(null, false); 
  List<Quad> quads = upd.getQuads(); 
  for (Quad quad : quads) { 
    if(quad.getPredicate().getLocalName().equalsIgnoreCase("id")) 
ret.setId(quad.getObject().getLiteralValue().toString()); 
    if(quad.getPredicate().getLocalName().equalsIgnoreCase("vm")) 
ret.setVMID(quad.getObject().getLiteralValue().toString()); 
    if(quad.getPredicate().getLocalName().equalsIgnoreCase("number")) 
ret.setNumber(quad.getObject().getLiteralValue().toString()); 
    if(quad.getPredicate().getLocalName().equalsIgnoreCase("is-public")) 
ret.setPublic(quad.getObject().getLiteralValue().toString().equalsIgnoreCase("true")); 
   } 
   return ret; 
} 

Figura 31.  Código do getIPForUpdate. 

A execução do método getIPForUpdate inicia-se pela declaração objeto IPAddress 

que será retornado (linha 02). A classe IPAddress possui três atributos: uma String 

“vmid” que identifica a Virtual Machine que está utilizando o IPAddress, um String 

“number” que identifica o número ip  e um valor lógico “public” que indica se 

IPAddress é público. Os elementos Quads são capturados pelo método getQuads 

invocado através do parâmetro UpdateData upd  na linha 03. Posteriormente, a lista de 

Quads obtida é percorrida (linha 04) e em cada ciclo é verificado a qual atributo o 

elemento quad avaliado é correspondente (linhas 05, 07, 09 e 11). A verificação ocorre 

através da comparação do identificador textual do Quad com o identificador dá tag do 

atributo presente no documento RDF que descreve o recurso. O recurso IPAddress tem 

seus atributos caracterizados pelas tags identificadoras: “id”, “vm”, “number” e “is-
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public” como apresentado na seção 5.2.1. Cada um desses valores é comparado com o 

Quad em testes lógicos efetuados nas linhas 05, 07, 09 e 11 e quando o teste é 

verdadeiro o atributo do objeto de retorno ret é corretamente atribuído (linhas 06, 08, 

10, 12). Por fim, objeto ret é retornado. Todo esse processo de captura de atributos e 

criação de objetos do modelo CQM é reproduzido nos outros métodos auxiliares.  

5.3.4 Driver Openstack 

O driver Openstack é o componente do Cloud Query Manager responsável pela 

comunicação com a plataforma de nuvem Openstack, oferecendo suporte a versão Essex 

dessa plataforma. Para isso, foi realizado um mapeamento dos métodos definidos na 

PlataformAPI e as requisições à plataforma Openstack. O acesso à plataforma 

Openstack pode ocorrer por três APIs diferentes: a Nova, a Amazon EC2 e a OCCI. A 

implementação do CQM utilizou a API Nova pois foi a única que ofereceu suporte a 

todos os métodos da PlataformAPI. 

A Nova é um conjunto de interfaces web baseadas no modelo REST, próprias do 

Openstack que fornecem acesso a todos os recursos disponibilizados pela nuvem. O 

componente Nova é formado por um conjunto de sete APIs, dentre essas, as APIs que 

foram utilizadas pelo CQM são:  

 Compute Service API: agrega as requisições utilizadas no acesso e gerência aos 

recursos relacionados às máquinas virtuais.  

 Image Service API: trata das requisições referentes ao recurso image.  

 Identity API: define como obter os tokens de autorização para acesso aos demais 

recursos. 

O mapeamento entre os métodos da PlataformAPI e as requisições da Nova API  

são exibidas na Tabela 20. As requisições a Nova API são todas efetuadas sobre o 

protocolo HTTP e suportam tanto o formato JSON ou o formato XML para troca de 

informações sobre os recursos. A definição de qual formato será utilizado deve ser 

indicada em cabeçários da requisição, por exemplo,  o formato JSON é indicado pelos 

cabeçários Content-Type e Accept ambos contendo o valor application/json. Dessa 

forma, os parâmetros das requisições devem ser descritos no formato XML ou JSON 

antes de serem enviados. 
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Métodos de PlataformAPI Requisição HTTP a Nova API 
VMType 

VMType getVMType(String id); HTTP GET /v2/{tenant_id}/flavors/{id} 
List<VMType> getVMTypes(); HTTP GET /v2/{tenant_id}/flavors 
void createVMType(VMType vmtp); HTTP POST /v2/{tenant_id}/flavors/ 
void updateVMType(VMType vmtp); HTTP DELETE /v2/{tenant_id}/flavors/{id} e 

HTTP POST /v2/{tenant_id}/flavors/ 
void deleteVMType(String id); HTTP DELETE /v2/{tenant_id}/flavors/{id} 

Image 
Image getImage(String id); HTTP GET /v2/{tenant_id}/images/{id} 
List<Image> getAllImages(); HTTP GET /v2/{tenant_id}/images 
createImage(Image img); HTTP POST /v2/{tenant_id}/images 
updateImage(Image vmtp); HTTP PUT /v1/images/{id} 
deleteImage(Image id); HTTP DELETE /v2/{tenant_id}/images/{id} 

VitualMachine 
VirtualMachine getVM(String id); HTTP GET /v2/{tenant_id}/servers/{id} 
List<VirtualMachine> getAllVM(); HTTP GET /v2/{tenant_id}/servers 
void createVM(VirtualMachine vm); HTTP POST /v2/{tenant_id}/servers 
void updateVM(VirtualMachine vm); HTTP PUT /v2/{tenant_id}/servers/{id} 
void deleteVM(String id); HTTP DELETE /v2/{tenant_id}/servers/{id} 

IPAddress 
IPAddress getIP(String number); HTTP GET /v2/{tenant_id}/os-floating-ips/{id} 
List<IPAddress> getAllIP(); HTTP GET /v2/{tenant_id}/os-floating-ips 
void createIP(IPAddress ip); HTTP POST /v2/{tenant_id}/os-floating-ips 
void updateIP(IPAddress ip); HTTP POST /v2/{tenant_id}/os-floating-ips/{id}/action 
void deleteIP(IPAddress ip); HTTP DELETE /v2/{tenant_id}/os-floating-ips/{id} 

Keypair 
Keypair getKeypair(String name); HTTP GET /v2/{tenant_id}/os-keypairs/{name} 
void createKeypair(Keypair key); HTTP POST /v2/{tenant_id}/os-keypairs 
void deleteKeypair(Keypair key); HTTP DELETE /v2/{tenant_id}/os-keypairs/{name} 

Tabela 20.  Mapeamento Nova API com PlataformAPI. 

 As chamadas as requisições mapeadas na Tabela 20 foram efetivadas pela 

implementação da classe OpenstackV2API. As requisições a Compute Service API e 

Image Service API devem conter um token de autorização obtido através da Identity 

Service API. Por isso, a classe OpenstackV2API implementa um método auxiliar 

denominado getToken. O método getToken efetua uma requisição do tipo HTTP POST 

direcionada a Identity Service API que contém os dados de acesso à plataforma 

Openstack. O código do método getToken é exibido na Figura 32. 
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private void getToken() { 
  SimpleDateFormat sdata = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd"); 
  if(expira.compareTo(sdata.format(new Date())) < 0 ){ 
    HttpPost postRequest = new HttpPost( 
     "http://"+getServerIP()+":5000/v2.0/tokens");  
    String acesso = "{\"auth\": {\"passwordCredentials\": {\"username\": 
\""+getUserLogin()+"\",\"password\": \""+getUserPassword()+"\"}, \"tenantName\": 
\""+tenantName+"\"}}"; 
    StringEntity parametros = null; 
    try { 
      parametros = new StringEntity(acesso); 
    } catch (UnsupportedEncodingException e) { 
      e.printStackTrace(); 
    } 
    postRequest.setEntity(parametros);    
    postRequest.setHeader("Content-Type","application/json"); 
    postRequest.setHeader("Accept","application/json"); 
    String out = execute(postRequest, "AUTHENTICATION"); 
    JsonObject tokenret = JSON.parse(out).get("access"). 
                          getAsObject().get("token").getAsObject();    
    token = tokenret.get("id").getAsString().value(); 
    expira = tokenret.get("expires").getAsString().value(); 
    tenantid = tokenret.get("tenant").getAsObject().get("id").getAsString().value(); 
  }   
} 

Figura 32.  Código do getToken da OpenstackV2API. 

A importância do método getToken para a classe OpenstackV2API está na 

inicialização de três variáveis globais da classe, as variáveis token, expira e tenantid  

(linhas 21 a 23). A variável expira representa a data de validade do token de acesso à 

plataforma. A token representa o identificador id do token de autorização para acesso a 

plataforma Openstack. A tenantid o identificador do tenant que está sendo acessado. 

Como dito anteriormente, o tenant representa um projeto dentro da nuvem Openstack 

sobre o qual o usuário pode vincular recursos. As variáveis token e tenantid são 

utilizadas na maioria das requisições mapeadas na Tabela 20, sendo que a token é 

enviada no cabecário de todas as requisições e a tenantid no endereço da maioria delas. 

A execução do método getToken inicia-se pela criação de uma várivel que 

represente o formato de uma data no modelo ano-mês-dia (linha 02). Este valor será 

utilizado no teste lógico da linha 03 que identifica se a variável expira representa uma 

data anterior a data atual do sistema. Quando isso acontece, as linhas 04 a 23 são 

executadas, efetuando uma requisição à plataforma para obter um novo token de 

autorização. Para isso, efetua-se uma requisição HTTP POST ao serviço da Identity 
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Service API da plataforma, i.e. caso o controlador da nuvem Openstack esteja sendo 

executado em um servidor de ip 10.0.0.1, a requisição deve ser direcionada ao endereço 

http://10.0.0.1:5000/v2.0/tokens (linha 04). Os parâmetros de acesso são incluídos em 

um objeto de formato JSON representado pela variável acesso (linha 06) que em 

seguida é utilizada na crição da variável parâmetros (linha 11) do tipo StringEntity para 

que possa ser enviada no corpo da requisição (linha 15). As linhas 16 e 17 codificam a 

configuração da requisição HTTP POST com os cabeçarios Content-Type e Accept de 

valor application/json para informar a API do Openstack o formato de dados utilizado. 

A execução de requisição (linha 18) ocorre na invocação do método execute da classe 

HttpPlataformAPIClient (ver Figura 24) que é herdada por todos os drivers. A resposta 

da requisição contém um objeto no formato JSON que informa o token de acesso, o 

tenantid e os endereços dos serviços ofertados ào usuário para o tenantname informado. 

Esse objeto é armazenado na variável tokenret (linha 19) da qual são consultados os 

valores necessários para a inicialização das variáveis token, expira e tenantid (linhas 21 

e 23). A Figuras 33 exibe um exemplo do objeto JSON enviado à plataforma na 

execução do método getToken. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 

{ 
    "auth": { 
        "passwordCredentials": { 
            "username": "admin", 
            "password": "passwordsecret" 
        }, 
        "tenantName": "demo" 
    } 
} 

Figura 33.  Parâmetro de autenticação Openstack em JSON. 

Os demais métodos da classe OpenstackV2API implementam de forma muito 

similar as chamadas mapeadas na Tabela 20. Para exemplificar, esse comportamento o 

método createVM que é responsável por iniciar uma máquina virtual na plataforma, tem 

seu código exposto na Figura 34. 
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public void createVM(VirtualMachine vm) {   
  getToken(); 
  HttpPost request = new HttpPost(getUrlServer()+tenantid+"/servers"); 
  setRequest(request);   
  String createServer = "{\"server\": {\"flavorRef\": 
\""+getUrlServer()+tenantid+"/flavors/"+vm.getVMType().getId()+"\", \"imageRef\": 
\""+getUrlServer()+tenantid+"/images/"+vm.getImage().getId()+"\", \"name\": 
\""+vm.getName()+"\", \"key_name\": \""+ vm.getKeyname()+"\" } }"; 
  StringEntity parametros; 
  try { 
    parametros = new StringEntity(createServer); 
    request.setEntity(parametros); 
  } catch (UnsupportedEncodingException e) { 
    e.printStackTrace(); 
  } 
  String id = JSON.parse(execute(request, 
"createVM")).get("server").getAsObject().get("id").getAsString().value(); 
  vm.setId(id);      
} 

Figura 34.  Código do método createVM da OpenstackV2API. 

O primeiro passo é invocar o método getToken (linha 02) para se certificar que o 

token que será utilizado na requisição armazenada na variável request (linha 03) é 

válido. Posteriormente, o método setRequest (linha 04) configura a requisição 

adicionando os cabeçários Content-Type,  Accept e X-Auth-Token, sendo os dois 

primeiros com valor application/json e o útlimo com o valor do token de autorização 

que está armazenado na variável global token. O parâmetro “server” em formato JSON, 

representado pela variável createServer (linha 05) é preparado e adicionado à requisição 

(12) através da varivável parâmetros. Por fim, a requição é executada (linha 16) pela 

invocação do método execute. O retorno por parte da plataforma Openstack a uma 

requisição que cria uma máquina virtual é um objeto JSON que representa a máquina 

virtual criada. Dentre os atributos retornados o identificador único da máquina virtual é 

capturado na variável id (linha 16) para que possa ser atríbuido ao parâmetro vm (linha 

18).  

5.3.5 Driver Eucalyptus 

O componente do CQM responsável pela comunicação deste com a plataforma 

Eucalyptus é o driver Eucalyptus, sendo implementado pela classe Eucalyptus38. A 

versão da plataforma Eucalyptus suportada foi a 3.4. A API de acesso à plataforma 

Eucalyptus é exclusivamente via API do Amazon EC2. Na plataforma Eucalyptus, o 

recurso Virtual Machine Type não pode ser acessado via API do Amazon EC2, para 
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consultá-lo ou atualizá-lo, o usuário deve acessar a interface de gerenciamento web da 

plataforma, por isso, este recurso não teve seus métodos mapeados. O mapeamento 

entre as ações da API do Amazon EC2 e os métodos da PlataformAPI é exibido na 

Tabela 21. 

Métodos de PlataformAPI Ações da Amazon EC2 API 
Image 

Image getImage(String id); describeImages (imageid) 
List<Image> getAllImages(); describeImages 
createImage(Image img); registerImage 
updateImage(Image vmtp); sem suporte pela API 
deleteImage(Image id); deregisterImage 

VitualMachine 
VirtualMachine getVM(String id); describeInstances 
List<VirtualMachine> getAllVM(); describeInstances 
void createVM(VirtualMachine vm); runInstances 
void updateVM(VirtualMachine vm); startInstances ou stopInstances ou rebootInstances 
void deleteVM(String id); terminateInstances 

IPAddress 
IPAddress getIP(String number); describeAddress 
List<IPAddress> getAllIP(); describeAddress 
void createIP(IPAddress ip); allocateAddress 
void updateIP(IPAddress ip); associateAddress ou diassociateAddress 
void deleteIP(IPAddress ip); releaseAddress 

Keypair 
Keypair getKeypair(String name); describeKeypairs 
void createKeypair(Keypair key); createKeypair 
void deleteKeypair(Keypair key); deleteKeypair 

Tabela 21.  Mapeamento Nova API com PlataformAPI. 

Todas as chamadas efetuadas pela classe Eucalyptus38 à API Amazon EC2 são do 

tipo HTTP POST e são compostas por alguns parâmetros comuns e obrigatórios. Dessa 

forma, cada requisição deve conter basicamente os parâmetros: 

 Action: o parâmetro Action identifica a ação que deve ser realizada pela 

plataforma. Por exemplo, para executar uma máquina virtual esse parâmetro 

deve ter o valor runInstances enquanto que para salvar a máquina deve 

possuir o valor stopInstances. 

 SignatureVersion: o valor signatureversion indica a versão da assinatura  

que foi utilizada para assinar a requisição através da chave de acesso e da 
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chave secreta. As requisições da classe Eucalyptus38 utilizaram a 

signatureversion com valor “1”. 

 Version: o parâmetro version indica a versão da API que foi utilizada na 

construção da requisição, no caso do CQM à versão utilizada foi “2011-11-

01”.  

 Timestamp: o instante temporal, em que a requisição foi assinada, é 

representado pelo parâmetro Timestamp.  

 Signature: Todas as requisições direcionadas a Amazon EC2 API, por 

motivo de segurança, devem ser assinadas de modo que o signature é o 

parâmetro que representa a assinatura das requisições. 

A implementação dessa funcionalidade foi realizada através da codificação do 

método getBasicParametros(String action). Esse método recebe como entrada a String 

action que indica a ação que será requisitada e retorna uma lista com todos os 

parâmetros elencados anteriormente devidamente configurados exceto o parâmetro 

signature que necessita ter todos os parâmetros (obrigatórios e opcionais) utilizados na 

requisição, para ser calculado. 

A assinatura da requisição que será enviada no parâmetro signature tem seu cálculo 

iniciado pelo método signParametros(List<BasicNameValuePair> parametros). Para 

isso, é recebida uma lista de parâmetros encapsulados no tipo BasicNameValuePair. 

Posteriormente, essa lista é ordenada e tem seus valores montados em uma String que 

será utilizada como entrada de outro método, o sign(String tosign). O método sign é 

responsável por realizar o cálculo da assinatura. Ele tem como entrada uma String 

tosign que representa o valor que será utilizado na encriptação da assinatura. A 

encriptação utilizada no método sign foi realizada atráves de uma instância da classe 

Mac do pacote javax.crypto [54], própria do Java, configurada para utilizar o algoritmo 

“Hmac1” destinado a criptografia de mensagens autenticadas. Assim, após a String 

tosign ser criptografada, a mesma é codificada , ainda,  em uma base de 64 bytes usando 

a classe Base64 que faz parte das bibliotecas do Fuseki, para que possa, por fim, ser 

utilizada na requisição à API Amazon EC2. O valor da assinatura é, portanto, incluído 

nos parâmetros da consulta no fim do método signParametros que retorna a lista 

completa de parâmetros a serem enviados na requisição à plataforma. 
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Por fim, a classe Eucalyptus38 ainda configura a requisição a plataforma 

Eucalyptus através de seu método prepareRequestEC2(List<BasicNameValuePair> 

parametros), adicionando em seu cabeçario os elementos: Content-Type e Host. O 

primeiro indica o tipo de conteúdo que está sendo enviado pela requisição e tem seu 

valor definido em “application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8”. O segundo 

indica o número ip do servidor a que se destina a requisição. O método 

prepareRequestEC2 recebe a cada chamada destinada a ele, a lista completa de 

parâmetros da requisição como entrada e fornece como retorno um objeto do tipo 

HttpPost [55] que representa a requisição pronta para ser enviada a plataforma. 

Cada uma das ações mapeadas na Tabela 21 necessita do processamento dos 

métodos: getBasicParametros, signParametros e prepareRequestEC2 explicados 

anteriormente. Por exemplo, o método updateVM da PlataformAPI é implementado 

pela classe Eucalypus38 conforme o trecho de código exibido na Figura 35. 
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public updateVM(VirtualMachine vm) { 
  String action = ""; 
  switch (vm.getState()) { 
    case Ready: 
      action = "StartInstances"; break; 
    case Start: 
      action = "RebootInstances";break; 
    case Stop: 
 action = "StopInstances";break;    
    default: 
 log("The Virtual Machine's state is not between [Start, Ready or Stop]"); 
 return; 
  }   
  List<BasicNameValuePair> parametros = null; 
  HttpPost req = null; 
  try {    
    parametros = getBasicParametros(action); 
    parametros.add(new BasicNameValuePair("InstanceId.1", vm.getId())); 
    parametros = signParametros(parametros); 
    req = prepareRequestEC2(parametros); 
    execute(req, "updateVM"); 
  } catch (InvalidKeyException e1) { 
  […] 
  }  
}  

Figura 35.  Código do método updateVM da Eucalyptus38. 

O primeiro passo para executar o método updateVM é identificar qual das possíves 

ações sobre a plataforma Eucalyptus será realizada. Isto se deve ao fato de que no 
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mapeamento entre a PlataformAPI e as actions da API Amazon EC2 (ver Tabela 21), o 

método updateVM representa três diferentes actions, a saber: startInstances, 

stopInstances e rebootInstances. 

A startInstances serve para iniciar uma máquina virtual que está suspensa, função 

oposta a stopInstances que suspende a execução da máquina salvando seu estado.  A 

rebootInstances reinicializa uma máquina que já esta em execução. A identificação de 

qual dessas actions será requisitada ocorre pela seleção do atributo status do parâmetro 

vm (linha 03) que é do tipo VirtualMachine e serve como entrada para o updateVM. 

Quando o status tem valor Ready (linha 04) é selecionada a action startInstances, em 

outro caso, quando o valor for Start (linha 06), a action selecionada será a 

rebootInstances e, por fim, será selecionada a action stopInstances quando o status for 

Stop (linha 08). 

A action selecionada é armazenada em uma variável String denominada action 

(linha 02) que serve como entrada do método getBasicParametros (linha 17). Após a 

execução do método getBasicParametros a lista de parâmetros que está sendo 

armazenada na variável parâmetros (linha 14) tem o elemento InstanceId.1 adicionado. 

O elemento InstanceId.1 representa o identificador único da máquina virtual que será 

afetada pela requisição que será enviada a plataforma. Logo em seguida, a lista de 

parâmetros é submetida ao método signParametros (linha 19) que, por sua vez, calcula 

a assinatura para a requisição e adiciona o parâmetro signature, completando todos os 

parâmetros necessarios à requisição. Com todos os parâmetros configurados a 

requisição é montada através da invocação do método prepareRequestEC2 (linha 20). 

Para finalizar a execução do método updateVM a requisição é executada pelo método 

execute (linha 21).  

Assim, todos os métodos mapeados na Tabela 21 seguem o mesmo modelo de 

codificação do método updateVM. Inicialnente, ocorre a configuração dos parâmetros 

utilizando o método getBasicParametros. Em seguida, os parâmetros exigidos são 

adicionados e a lista parcial de parâmetros é submetida ao signParametros para o 

cálculo da assinatura e configuração final do parâmetros. Por fim, a requisição é 

montada através do prepareRequestEC2 e efetivada pelo execute.   
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5.3.6 Driver Opennebula 

As requisições à plataforma OpenNebula por parte do CQM são realizadas pela 

classe OpenNebula38 que implementa o componente driver OpenNebula da arquitetura 

do CQM. A plataforma OpenNebula oferta uma API própria denominada OpenNebula 

Cloud API (OCA) [57] que disponibiliza chamadas através do protocolo XML-RPC 

[56].  O XML Remote Procedure Call é um protocolo que utiliza dados no formato 

XML em requisições HTTP que efetuam chamadas a procedimentos em objetos 

remotos. A plataforma OpenNebula disponibiliza uma biblioteca na linguagem Java que 

implementa a OCA API [58] denominada Java OCA API. Atráves dessa biblioteca o 

CQM efetuou as chamadas à plataforma OpenNebula. 

Os recursos da nuvem OpenNebula devem ser representados de forma textual para 

que possam ser manipulados pela OCA API. A representação deve seguir um modelo 

especifico definido na documentação da OpenNebula. Por exemplo, o recurso Virtual 

Machine pode ser representado utilizando uma sintaxe XML pelo contéudo exibido na 

Figura 36.  

01 
02 
03 
04 
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06 
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<TEMPLATE> 
  <NAME>vm_teste</NAME> 
  <CPU>1</CPU> 
  <MEMORY>256</MEMORY> 
  <DISK> 
    <IMAGE_ID>1</IMAGE_ID> 
  </DISK> 
</TEMPLATE> 

Figura 36.  Template para Virtual Machine do OpenNebula 3.4. 

Assim, para iniciar a execução de uma máquina virtual é preciso enviar esse 

contéudo descritivo através da OCA API, utilizando o método allocate da classe 

org.opennebula.client.vm.VirtualMachine [60]. Essa forma de utilização repete-se para 

todos os recursos, i.e., deve-se descrever o recurso em um modelo com sintaxe XML e 

submetê-lo a OCA API através de métodos específicos da biblioteca Java. 

Devido a isso, a implementação do componente driver OpenNebula através de 

classe OpenNebula38 consistiu basicamente em representar os recursos do CQM no 

formato exigido e mapear os métodos da PlataformAPI com as operações 

correspondentes da Java OCA API. Esse mapeamento está exposto na Tabela 22. 
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Métodos de PlataformAPI Objetos e métodos da Java OCA API 
VMType 

VMType getVMType(String id); org.opennebula.client.template.Template.info 
List<VMType> getVMTypes(); org.opennebula.client.template.TemplatePool.info 
void createVMType(VMType vmtp); org.opennebula.client.template.Template.allocate 
void updateVMType(VMType vmtp); org.opennebula.client.template.Template.update 
void deleteVMType(String id); org.opennebula.client.template.Template.delete 

Image 
Image getImage(String id); org.opennebula.client.image.Image.info 
List<Image> getAllImages(); org.opennebula.client.image.ImagePool.info 
createImage(Image img); org.opennebula.client.image.Image.allocate 
updateImage(Image vmtp); org.opennebula.client.image.Image.update 
deleteImage(Image id); org.opennebula.client.image.Image.delete 

VitualMachine 
VirtualMachine getVM(String id); org.opennebula.client.vm.VirtualMachine.info 
List<VirtualMachine> getAllVM(); org.opennebula.client.vm.VirtualMachinePool.info 
void createVM(VirtualMachine vm); org.opennebula.client.vm.VirtualMachine.allocate 
void updateVM(VirtualMachine vm); org.opennebula.client.vm.VirtualMachine.stop 

org.opennebula.client.vm.VirtualMachine.resume 
org.opennebula.client.vm.VirtualMachine.restart 

void deleteVM(String id); org.opennebula.client.vm.VirtualMachine.finalizeVM 
IPAddress 

IPAddress getIP(String number); org.opennebula.client.vm.VirtualNetworkPool.info 
List<IPAddress> getAllIP(); org.opennebula.client.vm.VirtualNetworkPool.info 
void createIP(IPAddress ip); org.opennebula.client.vm.VirtualNetwork.hold 
void updateIP(IPAddress ip); org.opennebula.client.vm.VirtualNetwork.addLeases 

org.opennebula.client.vm.VirtualNetwork.rmLeases 
void deleteIP(IPAddress ip); org.opennebula.client.vm.VirtualNetwork.release 

Tabela 22.  Mapeamento OCA API com PlataformAPI. 

O recurso Keypair não é suportado pela plataforma OpenNebula e por isso não está 

presente na Tabela 22. A utilização da Java OCA API facilitou a codificação dos 

métodos da PlataformAPI por parte da classe OpenNebula38, pois os detalhes de 

conexão ficaram a cargo da Java OCA API. 

As conexões realizadas a plataforma OpenNebula, por parte da Java OCA API, são 

realizadas através da classe Client [61] do pacote org.opennebula.client. Por isso, a 

classe OpenNebula38 possui um objeto do tipo Client denominado clienteOCA. O 

objeto clienteOCA é iniciado no método construtor da classe OpenNebula38, sendo 

utilizado na maioria dos outros métodos. 

Devido a OCA API utilizar o protocolo XML-RPC a maioria dos métodos da Java 

OCA API retornam um objeto do tipo OneResponse [59]. A classe OneResponse 
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encapsula as mensagens de resposta do protocolo XML-RPC. Ela possui apenas quatro 

métodos, a saber: getErrorMessage, getIntMessage, getMessage e isError que não 

possuem nenhum parâmetro de entrada. O método isError retorna um valor lógico que 

indica a ocorrência de erro. O getErrorMessage retorna uma String que contém a 

mensagem de erro. O getIntMessage retorna o código da mensagem de retorno, caso a 

requisição tenha sido para criar um recurso retorna o id do recurso recém-criado. O 

getMessage retorna a mensagem de resposta.  

A implementação da classe OpenNebula38 fez basicamente uso dos métodos 

mapeados na Tabela 22 e das classes: Client e OneResponse, explicadas anteriormente. 

Por exemplo, o método createVM foi codificado da forma exibida na Figura 37. 
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public void createVM(VirtualMachine vm) { 
  VMType vType = vm.getType(); 
  String vmTemplate = "<TEMPLATE>"+ 
                         "<NAME>"+vm.getName()+"</NAME>"+              
                         "<CPU>"+vType.getNumber_cpus()+"</CPU>"+                             
                         "<MEMORY>"+vType.getMemory()+"</MEMORY>"+ 
                         "<DISK>"+ 
                           "<IMAGE_ID>"+ 
                             vm.getImage().getId()+ 
                           "</IMAGE_ID>"+ 
         "</DISK>"+   
      "</TEMPLATE>"; 
OneResponse res = 
org.opennebula.client.vm.VirtualMachine.allocate(clienteOCA, vmTemplate); 
vm.setId(res.getIntMessage()+""); 

Figura 37.  Código do método createVM da OpenNebula38 

O primeiro passo para implementar o createVM foi construir uma String (linha 03 a 

12) com o  modelo de descrição do recurso VirtualMachine (ver Figura 36). Em 

seguida, invoca-se o método allocate da classe VirtualMachine do pacote 

org.opennebula.client.vm, com os parâmetros: clienteOCA que representa a conexão 

com a plataforma e o modelo de descrição armazenado na variável vmTemplate (linha 

14). O retorno da invocação do método allocate é armazenado na variável res (linha 13) 

do tipo OneResponse que é utilizada para obter o identificador da nova máquina virtual 

através do método getIntMessage. O identificador único da máquina virtual é, por fim, 

atríbuido ao parâmetro vm do método createVM (linha 15). 

Os outros métodos da classe OpenNebula38 praticamente seguem o mesmo 

processo de codificação do createVM. Apenas nos métodos do tipo delete ou update há 
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uma pequena diferença,  devido OCA API utilizar RPC é preciso obter uma referência 

ao objeto para, posteriormente, deletá-lo ou atualizá-lo. O código do método deleteVM 

exposto na Figura 38, exemplifica essa diferença. Perceba-se que antes de finalizar uma 

máquina virtual (linha 05) é necessário invocar o método construtor da classe 

VirtualMachine (linha 02) da Java OCA API, informando o parametro String id que 

representa o identificador único da máquina virtual e o objeto clienteOCA. Dessa 

maneira, obtém-se uma referência a máquina virtual desejada e pode-se, por fim, 

finalizá-la. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

public ResponseAPI deleteVM(String id) { 
  org.opennebula.client.vm.VirtualMachine vm 
    = new org.opennebula.client.vm.VirtualMachine( 
   Integer.parseInt(id), clienteOCA);  
  vm.finalizeVM(); 
} 

Figura 38.  Código do método deleteVM da OpenNebula38  
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6. AVALIANDO O CQM 
Este capítulo expõe dois processos avaliativos aos quais o CQM foi submetido. O 

primeiro avalia o nível de compatibilidade atingido com o uso do CQM em comparação 

com as soluções Amazon EC2, Jclouds e OCCI nas plataformas OpenStack, 

OpenNebula e Eucalyptus. O segundo avalia o tempo de resposta do CQM em 

comparação com três soluções citadas anteriormente. 

6.1 Ambiente de Execução 

As avaliações efetuadas utilizaram as versões Essex do OpenStack, Eucalyptus 3.4 e 

OpenNebula 3.4. Tais plataformas foram instaladas individualmente em máquinas de 

mesma arquitetura de hardware e com a configuração: 8 MB de memória, 100 GB de 

disco e 1 CPU Intel Core i7. Em conjunto com a distribuição GNU/Linux Ubuntu 

Server 12.04.3 LTS com kernel atualizado para versão 3.2.0-55. A configuração single 

node, onde todos os componentes são instalados em um mesmo servidor, foi utilizada 

para todas as plataformas. As versões das soluções avaliadas foram: (i) para a API do 

Amazon EC2, a versão de 01 de novembro de 2011 suportada pela AWS SDK Java 

(release 1.2.15), (ii) para a biblioteca JClouds, a versão 1.5.1, (iii) para especificação 

OCCI, a versão 1.1. 

6.2 Avaliando o CQM quanto ao aprisionamento 
Com o intuito de analisar a compatibilidade atingida com o uso do CQM replicou-se 

a avaliação realizada e apresentada no Capítulo 4. Como forma de equalizar a avaliação, 

fez-se necessário a realização de um mapeamento, exibido na Tabela 23. Esta tabela 

mostra um mapeamento entre os métodos ou ações das soluções avaliadas com as 

correlatas consultas ao CQM. 

Para isso, analisando a documentação das soluções identificou-se os recursos que 

representassem os conceitos presentes no CQM. Por exemplo, o recurso Instance-Type 

na solução Jclouds é denominado HardwareProfile. As células em branco da Tabela 23 

representam ações ou recursos que não puderam ser mapeados, pois não há suporte 

dentro do universo das versões avaliadas.  
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Tabela 23. Recursos e Ações mapeadas para Amazon EC2, OCCI, Jclouds e CQM 

Após o mapeamento, reaplicou-se o processo avaliativo apresentado e explicado no 

Capítulo 4 para as soluções avaliadas nas respectivas plataformas, limitando o métodos 

avaliados aos apresentados na Tabela 23.  

Quanto ao levantamento das ações disponibilizadas pelas soluções, primeira fase do 

processo avaliativo, as quatros soluções obtiveram para os cinco recursos os seguintes 

resultados: 8, 17, 7, 22 para Jclouds, Amazon EC2, OCCI e CQM, respectivamente. A 

diferença entre os resultados obtidos deveu-se principalmente a falta de suporte por 

parte de algumas soluções às requisições necessárias. Como no caso da solução OCCI 

que não dá suporte ao recurso keypair. 

A execução das fase 2 e 3 seguiu o mesmo método de avaliar o status code das 

requisições HTTP no caso das soluções API do Amazon EC2, OCCI e CQM, enquanto 

 

Soluções 
Recurso Suporte de Amazon EC2 API OCCI Jclouds CQM 

Instance/ 
Compute/ 

Virtual 
Machine 

OpenStack 
OpenNebula 
Eucalyptus 

DescribeInstances compute/ (GET) listNodes select vm 

RunInstances 
compute/id/action 
=start (POST) createNodesInGroup insert vm 

StartIntances 
compute/id/action 
=start (POST) resumeNode 

update vm 
(status=READY) 

StopInstances 
compute/id/action 
=stop (POST) suspendNode 

update vm 
(status=STOP) 

RebootInstances 
compute/id/action 
=start (POST) rebootNode 

update vm 
(status=REBOOT) 

  
compute/id/action 
=suspend (POST)   

update vm 
(status=STOP) 

TerminateIntances compute/id (DELETE) destroyNode delete vm (id) 

Images 
OpenStack 

OpenNebula 
Eucalyptus 

DescribeImage   listImages select image 
RegisterImage     insert image 
DeregisterImage     delete image (id) 

Instance-
Types 

OpenStack 
OpenNebula 

    listHardwareProfiles select instance-type 
      insert instance-type 

      
update instance-type 
(vcpu=) 

      
delete instance-type 
(id) 

Internet 
Protocol 

OpenStack 
Eucalyptus 

DescribeAddress     select ip 
AllocateAddress     insert ip 
AssociateAddress     update ip (vm-id) 
DiassociateAddress     update ip (vm-id) 
ReleaseAddress     delete ip (id) 

KeyPair OpenStack 
Eucalyptus 

DescribekeyPair     select keypair 
CreateKeyPair     insert keypair 
DeleteKeyPair     delete keypair (name) 
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que na JClouds observou-se a ocorrência de exeção na execução da requisição. Após a 

execução de todas as etapas, os resultados obtidos foram distintos quanto as plataformas 

avaliadas conforme exibido na Tabela 24. 

 

 

Plataformas/ 

Número de métodos compatíveis 

 Openstack OpenNebula Eucalyptus 

Fases /  Soluções F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 

Amazon EC2 17 12 12 17 17 9 17 14 14 

OCCI 7 7 7 7 7 7 Not Supported 

Jclouds 8 8 8 Not Supported 8 8 4 

CQM 22 22 22 22 19 19 22 14 14 

Tabela 24.  Resultados por Fases para Amazon EC2, OCCI, Jclouds e CQM 

As soluções Amazon EC2 API e OCCI necessitaram de modificações no código que 

invocava suas requisições, isto é, a requisição utilizada na Openstack foi diferente da 

plataforma OpenNebula, fato que aumenta o cloud lock-in.Por exemplo, para a solução 

OCCI na plataforma Openstack, os parâmetros de configuração são enviados no 

cabeçãrio da requisição HTTP, enquanto que na plataforma OpenNebula são enviados 

no corpo da requisição no formato de arquivo XML. Nesse ponto, as soluções Jclouds e 

CQM foram superiores já que as requisições foram às mesmas. 

Quanto ao suporte multi-plataforma as soluções CQM e Amazon EC2 API tiveram 

melhor resultado tendo suporte às três plataformas avaliadas. No quesito de quantidade 

de ações sobre os recursos a melhor avaliada foi a CQM que disponibilizou 22 ações, 

bem como o suporte a todos os cinco recursos. Em seguida veio a Amazon EC2 API 

com 17.  

Quanto ao nível de compatibilidade e consequentemente nível de aprisionamento 

enfrentado pelas aplicações que utilizam essas soluções no acesso as plataformas 

avaliadas, obteve-se os resultados exibidos na Tabela 25.  

Para a plataforma Openstack, as soluções JClouds, OCCI e CQM atingiram o nível 

de compatibilidade de 100%. Isto é, uma aplicação que utilize essas soluções consegue 

obter sucesso em todas as requisições suportadas pela solução e efetuadas à plataforma 

Openstack. A solução da Amazon EC2 obteve 70,59% de compatibilidade. 
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Na avaliação da plataforma Eucalyptus, a solução melhor avaliada foi a Amazon 

EC2 com 82,35% de compatibilidade. A segunda melhor foi o CQM com 63,64%. Isso 

ocorre, pois o CQM dá suporte a número maior de ações que a Amazon EC2. Por fim, a 

solução JClouds obteve 50% de compatibilidade. 

O maior nível de compatibilidade apresentado em relação à plataforma OpenNebula 

foi atingido pela OCCI, com 100% de compatibilidade. A solução, CQM, obteve 

86,36% devido a plataforma OpenNebula não oferecer suporte ao recurso Keypair. A 

solução Amazon EC2 apresentou nível de compatibilidade 52,94%.  

Soluções ao Aprisionamento  
(Estratégia) 

Plataformas 
(Métodos compatíveis / Total de Métodos) 

Nível de Compatibilidade / Aprisionamento 
Openstack Eucalyptus OpenNebula 

JClouds (E1) ( 8 / 8 ) 
100% / 0% 

( 4 / 8 ) 
50,00% / 50,00% - 

Amazon EC2 API (E2) ( 12 / 17 ) 
70,59% / 29,41% 

( 14 / 17 ) 
82,35% / 17,65% 

( 9 / 17 ) 
52,94% / 47,06% 

OCCI (E3) ( 7 / 7 )  
100% / 0% - ( 7 / 7 ) 

100% / 0% 

CQM ( 22 / 22 ) 
100% / 0% 

( 14 / 22 ) 
63,64% / 36,36% 

( 19 / 22 ) 
86,36% / 13,64% 

Tabela 25.  Níveis de compatibilidade e aprisionamento das soluções em relação às 
plataformas. 

Embora os resultados apresentados na Tabela 25 já indiquem que o CQM foi a 

melhor solução quando observado no âmbito das três plataformas avaliadas, uma vez 

que ofereceu suporte as três e garantiu ao menos um nível de compatibilidade de 

aproximadamente 64%, não ficou tão claro o diferençial de utilizar o CQM como 

solução multiplaforma ao menos no universo das três plataformas. Dessa forma, um 

segundo ponto de vista é apresentado na Tabela 26, no qual o CQM é comparado com 

as outras soluções, quanto ao número de ações compatíveis da solução dentro de uma 

plataforma versus o número de ações compatíveis do CQM. Para isso, foi calculado o 

nível de resolução que o CQM forneceu ao aprisionamento que ocorre em aplicações 

que usam as soluções: JClouds, OCCI e Amazon EC2 como solução multiplataforma 

para os 5 recursos e  as 22 ações mapeados na Tabela 23, na utilização das três 

plataformas, a saber: OpenStack, Eucalyptus e OpenNebula. Esse nível de resolução foi 

obtido dividando-se o número de ações compatíveis da solução na referida plataforma 

(i.e. para Amazon EC2: na Openstack, 12; na Eucalyptus, 14; na OpenNebula, 9)  pelo 
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número de ações compatíveis do CQM na plataforma (i.e. na Openstack, 22; na 

Eucalyptus, 14; na OpenNebula, 9). O CQM aumentou o nível de resolução ao 

aprisionamento em todos os casos, exceto em comparação com a Amazon EC2 na 

plataforma Eucalyptus. 

Soluções ao Aprisionamento  
(Estratégia) 

Plataformas 
(Ações Compatíveis da Solução na Plataforma /  

Ações Compatíveis do CQM na Plataforma) 
Nível de resolução oferecido pelo CQM em relação à  

Solução 
Openstack Eucalyptus OpenNebula 

JClouds (E1) ( 8 / 22 ) 
63,64% 

( 4 / 14 ) 
71,43% - 

Amazon EC2 API (E2) ( 12 / 22 ) 
45,45% 

( 14 / 14 ) 
0% 

( 9 / 19 ) 
52,63% 

OCCI (E3) ( 7 / 22)  
68,18 % 

- ( 7 / 19)  
63,16 % 

Tabela 26.  Comparativo Soluções Atuais Avaliadas com o CQM. 

6.3 Avaliando o CQM quanto ao tempo de resposta 

Quanto à avaliação da resolução do aprisionamento, o CQM foi bem avaliado 

atingindo um nível de compatibilidade mínimo de aproximadamente 64% em relação às 

três plataformas. Entretanto, uma relevante preocupação relacionada com a adoção dele, 

por parte da comunidade de desenvolvedores de aplicações para computação em nuvem, 

é a questão do tempo de processamento perdido pela necessidade de atualização do 

modelo RDF a cada consulta. Embora esse questionamento seja desnecessário caso as 

plataformas ofertem canais de acesso similares ao CQM, fato que seria o ideal na 

utilização das técnicas apresentas nesse trabalho, foi realizada a avaliação do tempo de 

resposta das requisições submetidas ao CQM. 

Essa avaliação tem como objetivo averiguar se a utilização do CQM acarreta em 

perda significativa de processamento devido à necessidade de manipulação das 

consultas SPARQL e atualização do modelo RDF em detrimento das soluções atuais. 

Para isso, testes foram construidos para aferir o desempenho das soluções: JClouds, 

OCCI, CQM e Amazon EC2 quando executadas nas plataformas OpenStack, 

OpenNebula e Eucalyptus quanto ao tempo de resposta de suas requisições. 
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Tomando por base o trabalho publicado em [66] que definiu uma ferramenta para 

avaliar o desempenho de servidores web, através da mensuração do tempo médio de 

resposta a requisições efetuadas a um servidor web em um intervalo fixo de tempo. 

Construiu-se uma ferramenta que envia requisições simultâneas às plataformas, 

utilizando as soluções avaliadas, no acesso à mesma ação e variando a quantidade de 

requisições. 

O intuito de enviar requisições simultâneas é intensificar a preponderância do maior 

processamento do CQM em relação às outras soluções que são implementações próprias 

das plataformas. A utilização de requisições simultâneas tenta diminuir o impacto da 

rede onde os testes foram efetuados, uma vez que cria um carga direta sobre o serviço 

que implementa a solução. Esse cenário fica claro na comparação do CQM com a 

Amazon EC2 na plataforma Eucalyptus. Nesse caso é esperado que o CQM tenha um 

tempo de resposta maior, já que o próprio CQM faz uso da Amazon EC2 API para 

Eucalyptus em sua implementação. 

A ação selecionada para ser efetuada nos teste foi aquela que descreve às máquinas 

virtuais de uma plataforma. Isto é, a ação describeInstances para Amazon EC2,a 

compute/ (GET) para OCCI, listNodes para JClouds e select vm para CQM. A escolha 

dessa ação deve-se a mesma representar uma simples consulta não exigindo 

processamento posterior como em métodos que criam recursos. 

Para calcular o tempo de resposta das requisições foi construída uma classe 

denomiada Requisicao e implementada em Java. A classe Requisicao é uma Thread que 

representa as chamadas que serão efetuadas as soluções. Ela é definida através dos 

atributos necessários a conexão com a plataforma, execução da ação correspondente e 

valores utilizados no cálculo do tempo de resposta. Para isso, foi definido na classe 

Requisicao um método void requisicoes sem parâmetros que é invocado quando a 

Thread está em estado de execução. Esse método efetua as chamadas através de clientes 

das soluções desenvolvidos especificamente para essa avaliação.  

O código do método requisicoes é exibido na Figura 39. Basicamente, é verificada 

a solução que será utilizada na requisição através da comparação do atributo solution 

(linhas 02, 04, 14, 17 ou 20) com um valor textual que identifica a solução. Uma vez 

identificada a solução, o cliente correspondente é iniciado (linhas 05, 07, 15, 18, 21 ou 
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23). Posteriormente, a requisição é efetuada (linhas 10 ou 28) armazenando o instante 

de inicio da requisição no atributo inicio e o instante final no atrituto fim, ambos da 

classe Requisicao.  

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

private void requisicoes() throws MalformedURLException, IOException { 
  if(solution.equalsIgnoreCase("jclouds")){ 
 JClouds jc; 
 if(!plataforma.equalsIgnoreCase("openstack")){ 
  jc = new JClouds(plataforma, url, user, pass); 
 }else{ 
  jc = new JClouds(plataforma, url, user, pass,tenant); 
 } 
 inicio = System.currentTimeMillis(); 
 jc.getVMs(); 
 fim = System.currentTimeMillis(); 
  }else{ 
 HttpPlataformAPIClient cli = null; 
 if(solution.equalsIgnoreCase("CQM")){ 
  cli = new CQM(url, user, pass); 
 }else{ 
  if(solution.equalsIgnoreCase("amazonec2")) 
   cli = new AmazonEC2API(url, user, pass); 
  else{ 
   if(plataforma.equalsIgnoreCase("openstack")){ 
    cli = new OCCIOpenstack(url, user, pass, tenant); 
   }else{ 
    cli = new OCCIOpenNebula(url, user, pass); 
   } 
  } 
 } 
 inicio = System.currentTimeMillis(); 
 cli.execute(cli.getRequestTest(), action); 
 fim = System.currentTimeMillis(); 
} 

Figura 39.  Código do método requisicoes da Requisicao  

A classe Requisicao possui ainda um método denominado salve que persiste em 

uma base de dados os atributos de cada requisição ao fim de sua execução. A criação e 

execução de cada requisição é realizada por outra classe, executável, denominada 

EnviaRequisicoes. Essa classe lê um arquivo de configuração do teste que será realizado 

e através de uma estrutura de repetição cria quantas requisições forem necessárias. 

Os testes a que foram submetidas às soluções consitui em responder 1, 10 e 100 

requisições simultâneas que tiveram seu tempo de resposta armazenado na base de 
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dados para posterior cálculo de tempo de resposta médio. Os resultados obtidos são 

exibidos nos gráficos apresentados nas Figuras 40, 41e 42 por plataforma. 

 

Figura 40.  Gráfico de Tempo médio de Resposta para Eucalyptus. 

 

Figura 41.  Gráfico de Tempo médio de Resposta para OpenNebula. 

 

Figura 42.  Gráfico de Tempo médio de Resposta para Openstack. 

Os gráficos aprentados nas Figuras 40 a 42 explicitam o comportamento das 

soluções quanto ao tempo médio de resposta em milissegundos e as requisições 

simultâneas realizadas nos testes. De forma geral, as soluções se comportaram seguindo 
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um padrão. A solução que apresentou maior tempo de resposta médio foi a Jclouds. 

Esse comportamento pode ser explicado pelo fato da biblioteca Jclouds necessitar que 

as requisições sejam processadas completamente pelo servidor e pelo cliente, visto que 

ela oferta objetos genéricos já processados ao seu utilizador. 

Em seguinda, veio a Amazon EC2 API. Esse comportamento pode ser explicado 

pela maior carga de processamento gerada pelo esquema de segurança adotado pela 

solução. Isto é, cada requisição da Amazon EC2 API necessita ser desencriptada para 

ser processada. 

Logo após, observou-se a OCCI. Provavelmente isso ocorreu devido às requisições 

OCCI serem mais simples do ponto de vista de processamento que as da Amazon EC2. 

Por fim, obtendo o melhor desempenho, foi observada a solução CQM. 

Esse resultado embora não esperado diretamente pode ser explicado pelo fato do 

CQM efetuar as requisições de seus drivers diretamente as plataformas, pois o mesmo é 

executado no nó controlador da nuvem. Isto é, mesmo utilizando a Amazon EC2 API 

para se comunicar com a plataforma Eucalyptus, a comunicação ocorre dentro da 

arquitetura do próprio servidor. Aliado a isso, as requisições ao CQM são simples 

mensagens HTTP acrecidas de um parâmetro Query. 

Embora o CQM tenha apresentado melhor resultado, na plataforma OpenNebula 

observou-se que quando o número de requisições simultâneas se aproximou de 100 o 

tempo médio de resposta aumentou muito. Provavelmente isso foi observado, pois a 

implementação da OCA API que foi utilizada no driver OpenNebula, por fazer uso da 

tecnologia XML RPC, não ofereceu suporte necessário a uma carga maior de trabalho.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os avanços nas tecnologias de processamento, virtualização, rede de computadores 

computação distribuída possibilitaram o surgimento da computação em nuvem.  A 

computação em nuvem é um modelo computacional que permite a fácil 

alocação/desalocação de recursos no intuito de garantir uma utilização mais eficiente 

dos parques tecnológicos. Os recursos são compartilhados na forma de serviços que 

podem ser facilmente locados e gerenciados para os mais diversos usos. Atualmente, os 

serviços são ofertados tanto ao público em geral, por exemplo, serviços de 

armazenamento e aplicações acessadas através de web navegadores, assim como a 

grandes empresas, através de serviços de infraestrutura (máquinas virtuais, banco de 

dados, servidores de aplicações). 

O grande crescimento da computação em nuvem foi acompanhado por vários 

desafios impostos pela necessidade de fornecer serviços que fossem de rápida provisão, 

fácil gerenciamento e pronta intergração. Por exemplo, as plataformas de nuvem 

prometem uma alta disponibilidade, mas a única solução plausível para realmente 

prover uma alta disponibilidade é o uso de múltiplos provedores. A utilização de 

múltiplos provedores é impactada pela falta de padronização das interfaces de acesso 

aos serviços providos. Fato que inviabiliza a intergração de serviços de múltiplos 

provedores de forma automática. 

O desafio do aprisionamento (do inglês, Cloud Lock-In), enfoque deste trabalho, 

busca, justamente, criar formas padrões de acesso aos serviços providos por vários 

provedores. Nesse caminho podemos destacar algums conceitos relevantes que foram 

abordados nesse trabalho: 

I. Avaliação do nível de aprisionamento: mesmo sendo o aprisionamento um 

grande desafio no crescimento da computação em nuvem não havia 

processos ou ferramentas que quantificassem o nível de aprisionamento entre 

uma aplicação e um provedor de serviços. 

II. Modelo de recursos padrão: A grande varidade de serviços e provedores de 

nuvem incentiva o surgimento de vários modelos de um mesmo recurso. Por 

exemplo, um recurso no provedor da Amazon possui caracterisiticas 
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especificas relevante apenas à plataforma da Amazon, quando na plataforma 

OpenStack essas características são irrelevantes.  

III. Interface de acesso padrão: As plataformas ofertam APIs próprias de acesso 

aos serviços não se preocupando criar APIs padronizadas para acesso 

multiplataforma. 

Cada um desses conceitos foi abordado e estudado nesse trabalho, cuminando na 

construção de um processo avaliativo do aprisionamento, na proposição do uso de RDF 

e SPARQL para descrição e acesso aos recuros e na implementação do Cloud Query 

Manager (CQM). A seção 7.1 apresenta as principais contribuições dessa dissertação, 

destacando o desenvolvimento do CQM e a proposição do processo avaliativo do 

aprisionamento. Apesar de vários benefícios, o Cloud Query Manager ainda possui 

algumas limitações que são apresentadas na seção 7.2 juntamente com os trabalhos 

futuros com o objetivo de sanar as limitações e realizar novas avaliações. 

7.1 Contribuições 

O trabalho aqui desenvolvido teve como objetivo: (i) avaliar as estratégias e 

soluções atuais ao aprisionamento; (ii) propor, modelar, especificar, implementar e 

avaliar uma tecnologia de acesso multiplataforma para nuvens que ofertam serviços de 

infraestrutura. 

O primeiro objetivo foi alcançado na proposição de um processo baseado em teste 

de compatibilidade que avalia o aprisionamento entre plataformas de nuvens com 

relação a um canal de acesso. Para isso, foi adotado que a mensuração do nível de 

aprisionamento seria realizada através da aferição do nível de compatibilidade, de forma 

que quanto maior a compatibilidade entre plataformas menor seria o nível de 

aprisionamento. O processo foi instanciado e validado através de uma avaliação entre as 

soluções API da Amazon EC2, Jclouds e OCCI em relação aos acessos das plataformas 

OpenStack, Eucalyptus e OpenNebula. 

Como segunda contribuição, observou-se que apesar de vários artigos [39, 35, 43] 

concluírem que as plataformas OpenStack, Eucalyptus e OpenNebula fornecem 

compatibilidade com a API da Amazon EC2, foi apresentado, de forma sistemática, que 

a compatibilidade foi de apenas 23,01% na OpenStack, 30,09% na Eucalyptus e 8,85% 
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na OpenNebula. Esses resultados indicaram que aplicações que usam extensivamente a 

API do EC2 sofrem aprisionamento (cloud lock-in) na Amazon. 

Ao reaplicarmos o processo avaliativo sobre as abordagens como OCCI e Jclouds, 

outras possíveis soluções para evitar o aprisionamento, fez-se uso das mesmas 

plataformas anteriores. Os resultados obtidos na segunda análise foram: (i) OCCI: 56% 

na Openstack, 18% na OpenNebula e sem suporte a Eucalyptus; (ii) JClouds genérico: 

na Eucalyptus 55%, 100% na Openstack e sem suporte a OpenNebula. Os valores dos 

níveis de compatibilidade aferidos constataram e corroboraram que mesmo no pequeno 

universo de três plataformas avaliadas o desafio do aprisionamento persistiu. 

A escolha da Jclouds, da Amazon EC2 API e da OCCI deveu-se a cada uma delas 

representar um exemplar das três estratégias mais comumente utilizadas na resolução 

aprisionamento, a saber: E1 – uma camada intermediaria, E2 - uma interface padrão de 

acesso e E3 – uma interface de especificação aberta. Dessa forma, ao observar-se que as 

soluções mostraram-se infrutíferas na construção de uma solução ao aprisionamento, foi 

evidenciada a necessidade de se propor uma nova abordagem mais eficaz em solucionar 

o desafio do aprisionamento.  

O presente trabalho propôs, assim, o uso de conceitos de web semântica no acesso e 

gerência dos recursos de nuvem para a resolução desse dilema. Na proposta, as 

requisições aos recursos devem ser feitas utilizando-se consultas SPARQL e para que 

isso seja possível os recursos devem ser descritos em modelos RDF. Logo, mais uma 

contribuição foi à utilização de consultas SPARQL, bem como, a definição de modelos 

RDF genéricos para o acesso e gerência a recursos de nuvem com o proposito de evitar 

o cloud lock-in. Para isso foi proposto e apresentado o Cloud Query Manager, um 

servidor SPARQL que oferta um modelo de cinco recursos: Virtual Machine, Image, 

Instance-Type, Internet Address e KeyPair para uma nuvem que oferta serviços de 

infraestrutura. 

Para avaliar o CQM, foi reaplicado o processo de avaliação do aprisionamento e  um 

processo de avaliação de desempenho do tempo de resposta para que se comparasse o 

CQM com as outras soluções avaliadas anteriormente.  Ao fim da análise ficou claro 

que os diferenciais apresentados pelo CQM são: (i) a vinculação entre a descrição dos 

recursos e o acesso a eles; (ii) A simplicidade da requisição de acesso aos recursos que 
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compõem-se basicamente de requisições HTTP com um parâmetro query; (iii) suporte a 

todos os recursos avaliados nas plataformas OpenStack, OpenNebula e Eucalyptus 

desde que suportado pela arquitetura da plataforma. 

7.2 Limitações e Trabalhos Futuros 

O Cloud Quey Manager (CQM) mostrou-se como uma plausível solução ao 

aprisionamento avançando o estado da arte na construção de modelos padronizados de 

acesso descrito em RDF para acesso através de consultas SPARQL. Entretanto, alguns 

pontos ainda precisam ser observados para o aperfeiçoamento dessa proposta, a saber: 

I. Suporte: Atualmente o CQM oferece suporte a três plataformas de nuvem. 

Embora seja um universo relevante para esta dissertação ainda se configura 

um pequeno número dentro da grande variadade de plataformas. O suporte a 

plataforma de infraestutura da Amazon não foi testado embora 

provavelmente seja de fácil desenvolvimento a partir do driver Eucalyptus. 

II. Evolução: A evolução dos modelos de recursos é uma preocupação de alta 

relevância principalmente na inclusão de suporte a novas plataformas. Não 

foi abordado nesse estudo o impacto da evolução dos modelos RDF nas 

consultas SPARQL anteriores, nem como, ocorre a compatibilidade entre 

eles.  

III. Adaptação: Atualmente o CQM não oferece suporte automático a mudanças 

nos modelos RDF que descrevem os recursos. Isto é, quando um modelo é 

atualizado faz-se necessário reinicializar o CQM. A disponibilidade na 

computação em nuvem é altamente relevante de forma que a automática 

adaptação do CQM há mudanças nos modelos de recursos deve ser 

disponibilizada. 

IV. Integração: As consultas SPARQL permitem a criação de consultas do tipo 

UNION. Isto é, seria possível acessar em uma mesma consulta recursos de 

mais de um provedor. Essa característica não está suportada ainda pelo 

CQM. Atualmente, é possível acessar um único provedor a cada consulta. 

Outra possibilidade seria utilizar os modelos RDF padronizados para 
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combinar recursos de variados provedores, por exemplo, uma Máquina 

Virtual de uma plataforma utilizar uma Image de outra plataforma. 

V. Segurança: A segurança é um ponto crucial na computação em nuvem. É 

garantindo ela que as empresas podem ter confiança em utilizar os serviços 

de nuvem para seus processos mais importantes. A implementação atual do 

CQM não focou nesse requisito, fazendo uso das soluções ofertadas 

nativamente pelas plataformas. 

Essas limitações apresentadas podem ser prontamente dirrimidas através dos 

possíveis trabalhos futuros: 

I. Aumentar o suporte do CQM a outras plataformas de Nuvens de 

Infraestrutura, tendo em vista direta a plataforma CloudStack [63] da apache 

que vem sendo utilizada recentemente em vários estudos na área de 

computação em nuvem. 

II. Efetuar mais testes comparativos para identificar ainda mais fragilidades e 

limitações do CQM, como por exemplo, testes de carga. Assim como, o 

impacto comparativo de evolução dos modelos RDF em contraponto a 

evolução de APIs no modelo de acesso atual. 

III. Desenvolver o suporte a mudança automática dos modelos RDF, permitindo 

uma auto-adaptação do CQM e visabilizar a integração de recursos de vários 

provedores de nuvem. 

IV. Definir um modelo de segurança a ser utilizado pelo CQM, possibilitando a 

auditoria e melhor controle de permissões de acesso e execução dos recursos. 
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