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Áreas de interesse

Desempenho e
Disponibilidade

Ambientes
Virtuais de
Aprendizagem Proxy

Este trabalho

Disponibilidade
de sistemas web

Aprendizagem Proxy
Reverso



Motivação

Crescimento 
da EADda EAD

Eleva a 
importância do 
desempenho e 
disponibilidade 
em sistemas 

Popularização 
dos AVAs

em sistemas 
web.



Arquitetura de Integração



Arquitetura de integração

Sistema Web



Arquitetura de integração

Sistema Web com proxy reverso



Implementação



Implementação
Varnish

•O Varnish é uma 
implementação de implementação de 
proxy reverso ;

•Open-source, 
baseado e testado 
em GNU/Linux e 
FreeBSD;

•Flexibilidade ;

•Desempenho .



Implementação

Análise sobre o que manter em cache



Implementação

Moodle
Você acessou como Sérgio

Recursos

Atividades

Recursos

Sessão

Atividades



Implementação

Comportamento do usuários do Cefor/Ifes

Acessar a página 
principal do curso

Navegar entre 
recursos ou 
atividades



Implementação

Após analise realizada, foi decidido manterApós analise realizada, foi decidido manter
em cache :

� Página iniciais dos cursos;
� Páginas de recursos ;
� Arquivos pdf e doc .



Implementação

Duas situações foram contempladas:Duas situações foram contempladas:

� Cache comum para todos os usuários;
� Cache por usuário .







• A política de cache completa está 

Implementação

• A política de cache completa está 
disponível em:
– https://github.com/sergiosantanna/varnish



Testes



Testes

1.Analisar os acessos dos usuários no 1.Analisar os acessos dos usuários no 
Moodle;

2.Criar o plano de testes;

3.Executar os testes;

4.Avaliar os resultados.



Testes

Acessos dos usuários

Amostra: 2 salas de cada nível de ensino
(técnico, graduação e pós-graduação)



Testes

� O plano de testes foi criado com a

Testes

� O plano de testes foi criado com a
ferramenta Jmeter baseado nos acessos
dos usuários do Moodle do Cefor/Ifes;

� A quantidade de repetições são
aleatórias , assim como as páginas a
serem acessadas;serem acessadas;

� Pesos foram definidos para simular a
quantidade de acessos das páginas .



Testes

Plano de testes no JMeter



Testes

Plano de testes no JMeter

Configuração das páginasConfiguração das páginas
que devem ser acessadas
e a quantidade de usuários.



Testes

Plano de testes no JMeter

Acessa o Moodle e
faz login.



Testes

Plano de testes no JMeter

Acessa os recursos eAcessa os recursos e
atividades de forma
aleatória.



• O plano de teste completo está disponível 

Testes

• O plano de teste completo está disponível 
em:
– https://github.com/sergiosantanna/jmeter



Casos de Teste



Testes

Sem Proxy



Testes

Com Proxy



Testes

� Ambos os casos de testes foram

Execução dos testes

� Ambos os casos de testes foram
executados com 50, 100, 150 e 200
usuários simultâneos ;

� A quantidade de usuários foi baseada nos
dados do Google Analytics.



Implementação da Arquitetura



Testes

Cluster de alta disponibilidade :

� 160GB de RAM;

� 6 processadores físicos somando 72 cores
e 6.80Ghz;

� 1 storage de 12TB;

Monitor de máquina virtual VMware ESXi;� Monitor de máquina virtual VMware ESXi;

� Link de acesso à Internet de 100Mbps.



Testes

Hardware

Moodle (VM) Varnish (VM) Cliente

32GB de RAM 16GB de RAM 8GB de RAM

1 vCPU 1 vCPU 1 CPU

50 GB de HD 50 GB de HD 750 GB de HD

Ubuntu Server 12.04 Ubuntu Server 12.04 Ubuntu Desktop 10.04

Internet 100Mpbs Internet 100Mpbs Internet 10MpbsInternet 100Mpbs Internet 100Mpbs Internet 10Mpbs



Resultados



Resultados

59,81% 25,41%76,13% 23,65% 26,58% 28,60%



Resultados

60,31% 20,81%78,15% 13,84% 14,51% 14,68%



Resultados

58,72% 10,62%80,87% 2,78% 3,77% 2,82%



Resultados

49,99% -8,40%65,08% 1,91% 1,95% -6,16%



Resultados

• É possível observar que a latência média • É possível observar que a latência média 
das páginas configuradas para serem 
armazenadas em cache foram menores
em todos os cenários;

• A hipótese que a presença do proxy
reverso poderia influenciar reverso poderia influenciar 
negativamente em um contexto de cache
miss pode ser considerada falsa .



Considerações



Considerações

• Os objetos do cache eram válidos pois foram • Os objetos do cache eram válidos pois foram 
configurados para permanecer armazenados em 
cache por 12 horas;

• A economia de recursos do servidor pode ser 
expressiva devido a grande quantidade de 
alunos que a EAD atende;

• O Moodle possui um processo de auditoria que 
contempla todo o sistema ;

• O Moodle possui um processo de auditoria que 
contempla todo o sistema ;

• Por fim, o servidor de proxy reverso pode ser um 
ponto único de falha .



Conclusões



Conclusões

• É possível observar uma redução significativa • É possível observar uma redução significativa 
na latência média das requisições das páginas 
configuradas para serem armazenadas no cache
do proxy reverso;

• Pode proporcionar um melhor desempenho
nos acessos simultâneos ao servidor web do 
Moodle, e assim;Moodle, e assim;

• Os usuários podem ter um menor tempo de 
resposta ao acessar o ambiente.



Conclusões

• Balanceamento de carga;

Trabalhos futuros

• Balanceamento de carga;

• Definir outros elementos do Moodle para 
o cache;

• Implementar a arquitetura em um 
ambiente de produção . 



Obrigado !
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