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Resumo da Dissertação: 
 

A  área de pesquisa em Computação nas Nuvens tem obtido destaque recentemente devido sua crescente popularização 

no mercado de Tecnologia da Informação nos últimos anos. Há uma grande expectativa de que, em pouco tempo, não 

haverão desktops como hoje, mas simplesmente terminais conectados à nuvem, mudando completamente o paradigma 

atual de computação. Embora ainda haja entraves para esta tecnologia, principalmente no tocante à privacidade. A 

computação nas nuvens tem aberto portas para muitas possibilidades, não só comercialmente, mas cientificamente. 

Paralelamente, o conceito de dependabilidade se tornou um importante indicador da viabilidade de um sistema, pois 

agrupa várias das qualidades necessárias para um sistema prover serviços de forma satisfatória tanto para o cliente 

quanto para o provedor destes serviços. Sendo assim, é natural inferir que para que haja uma maior aceitação da 

tecnologia de computação nas nuvens, é necessário que hajam análises e estimativas dos atributos de dependabilidade, 

dentre outros aspectos. No entanto, embora existam vários estudos teóricos, as técnicas para estimativas e previsões de 

alguns dos atributos de dependabilidade para sistemas de software ainda não estão consolidadas, o que gera uma certa 

desconfiança de tais estimativas. Sendo assim, Esta pesquisa traz uma medição empírica dos atributos de dependabilidade 

disponibilidade, confiabilidade e manutenabilidade de uma plataforma de computação nas nuvens privada baseada no 

sistema Eucalyptus com o intuito de: (i) Prover dados empíricos sobre os atributos de dependabilidade de uma plataforma 

de nuvem; (ii) Analisar os dados obtidos de forma a comprovar a viabilidade destas plataformas do ponto de vista de 

confiabilidade, disponibilidade e manutenabilidade. A principal contribuição deste trabalho está nas medidas empíricas 

obtidas da plataforma Eucalyptus, que nos permitiram executar uma análise dos atributos de dependabilidade de forma a 

prover uma estimativa dos mesmos mais próxima da realidade. 

 

 


