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RESUMO 

Na era da informação, a computação em nuvem é apontada como um conceito 

revolucionário, uma vez que aumenta significativamente a relação custo-benefício em um 

ambiente de maior qualidade e flexibilidade. A demanda por serviços em nuvem é suprida por 

uma quantidade cada vez maior de cloud service providers (CSPs). Este cenário tem 

consolidado um ambiente de competição e pressão por preços, no qual a percepção do usuário 

sobre os serviços prestados vem ganhando destaque. Neste ambiente competitivo, a qualidade 

de experiência dos usuários (QoE) tornou-se fator chave não somente na escolha de 

provedores de serviços em nuvem, mas também na definição da forma de implementação dos 

serviços. 

Neste contexto, esta dissertação propõe uma metodologia para avaliação da qualidade 

da experiência de usuários de serviços em nuvem, com foco em aplicações web, através do 

MOS (Mean Opinion Score), em uma abordagem centrada no usuário. A metodologia leva em 

consideração aspectos de rede, de aplicação cliente e de aplicação servidor para a estimativa 

da QoE, além de permitir o ajuste do MOS de acordo com o contexto de avaliação, levando 

em conta a expectativa do usuário.  

A metodologia proposta foi aplicada ao desenvolvimento da plataforma para 

estimativa da QoE (PEQN – Plataforma de Estimativa de QoE de Serviços em Nuvem), 

considerando-se três provedores de serviços de nuvem, localizados no Brasil, Europa e EUA. 

Diversos estudos de caso, aplicados a diferentes contextos de avaliação, foram conduzidos. Os 

estudos de caso permitem avaliar diferentes implementações de aplicação cliente e de 

aplicação servidor, considerando-se as três localizações geográficas dos servidores. 

Os resultados demonstram significativa variabilidade no MOS dentro do período 

observado, tanto dentro do contexto de avaliação, como dentro dos casos avaliados. A QoE 

varia significativamente, mesmo quando os parâmetros de rede (latência, taxa de download, 

perda de pacotes, etc.) permanecem estáveis. Este resultado ressalta a importância da 

avaliação do QoE através da aplicação de uma metodologia que seja capaz de capturar as 

variações de desempenho não somente da rede, mas também das aplicações e do hardware dos 

CSPs.  



Por fim, são apresentadas recomendações a serem utilizadas na escolha de provedores 

de nuvem, baseadas na pesquisa bibliográfica, na metodologia desenvolvida e nos resultados 

obtidos. 

Palavras-chave: QoE, serviços em nuvem, computação em nuvem, aplicações web, 

qualidade da experiência, MOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In the information age, cloud computing has been touted as a revolutionary concept, 

since it enhances the quality of communication in a flexible environment, being highly cost-

effective. Cloud services demand is supplied by an increasing number of cloud service 

providers (CSPs). This scenario has consolidated an environment of competition and pressure 

on prices, in which the perception of the user of the provided services has been gaining 

attention. In this competitive environment, the quality of experience (QoE) became a key 

factor not only in selecting cloud service providers, but also in defining the way of 

deployment services. 

In this context, this thesis proposes a methodology to evaluate the user quality of 

experience in cloud services, with focus on web applications, using the MOS (Mean Opinion 

Score), in a user-centered approach. The methodology estimates the QoE considering 

network, client application and server aspects. Moreover, it allows adjusting the user 

expectation according to the evaluation context. 

The proposed methodology has been applied to the development of the QoE Estimated 

Platform (PEQN). The implemented platform considers three cloud service providers, located 

in Brazil, Europe and USA. Several case studies, applied to different contexts of evaluation 

have been conducted. Case studies allow assessing different client application and server 

deployments, considering three server geographical locations. 

The results show significant variability in the MOS within the observed period, not 

only in the evaluated contexts but also in the assessed cases. Estimated QoE varies 

significantly even when the network parameters (latency, download rate, packet loss, etc.) 

remain stable. This result highlights the importance of QoE assessment by applying a 

methodology that is able to capture the performance variations not only regarding the network 

but also regarding the CSPs application and hardware. 

Finally, recommendations are presented, based on extensive literature research, 

methodology developed and obtained results, which could help on selecting the most suitable 

cloud providers. 

Keywords: QoE, cloud services, cloud computing, web application, quality of 

experience, MOS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento do mercado global de tecnologia da informação (TI) em conjunto com 

a crescente dependência da sociedade moderna por serviços desta natureza tem gerado 

aumento na demanda por soluções com melhor relação custo/benefício. Surge então cloud 

computing (computação em nuvem) que é uma abordagem que utiliza o compartilhamento de 

recursos e visa o máximo benefício ao menor custo possível. 

 Com o advento da computação em nuvem, o modelo centrado em hardware, 

infraestrutura, softwares e licenças cedeu espaço para um modelo baseado em serviços que 

podem ser contratados sob demanda em pacotes que englobam o fornecimento de hardware, 

software e comunicação de dados. 

 O Instituto de Pesquisa Forrester Research elaborou um modelo que descreve os 

diferentes estágios de terceirização de TI [1], o qual pode ser observado sinteticamente na 

Figura 1. No estágio inicial, os ISPs (Internet Service Providers) forneciam simplesmente 

acesso à internet.  

 No segundo estágio, foi incluído o fornecimento de acesso a servidores de dados e 

programas (por exemplo em uma rede privativa Multi Protocol Label Switching - MPLS). 

 No terceiro estágio, com o surgimento dos primeiros datacenters, foi introduzido o 

conceito de colocation. Colocation é a modalidade de contratação de serviço onde o 

fornecedor garante a infraestrutura – luz, conectividade, segurança física, backup e 

climatização – disponibilizando o ambiente adequado para que o cliente instale seus 

equipamentos. 

 No quarto estágio, os equipamentos (servidores, storages, etc.) passam a ser do 

fornecedor de serviço e o cliente começa a hospedar seus aplicativos e dados no hardware do 

fornecedor. Neste estágio ainda há a característica física do servidor e mesmo que este seja 

virtualizado ele está localizado em um datacenter específico. 

 O mais avançado estágio de terceirização de TI é a nuvem ou cloud. Neste estágio, 

aplicações, infraestrutura e plataforma estão disponíveis para contratação como serviço, em 

um modelo onde há o desacoplamento do hardware e software (em máquinas virtuais) que 

podem estar em qualquer datacenter do cluster do fornecedor (ou em um conjunto de 
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datacenters). No modelo apresentado na Figura 1 fica claro que a computação em nuvem é 

apontada como o estágio mais avançado de terceirização de TI. 

Figura 1 – Evolução de terceirização de TI  

Acesso a Internet

Acesso a Servidores

Colocation

Local para instalar 

Servidor

Hospedagem de 

aplicativos em servidores

Nuvem: Estrutura 

Otimizada e Dinâmica 

para hospedar aplicativos 

e dados

 

Fonte: Adaptado de Staten [1] 

 Manoel Veras[2] descreve a evolução da arquitetura de TI, destacando que esta 

evoluiu de um modelo inicial centralizado (MainFrame) para um modelo descentralizado 

(cliente/servidor) e agora encaminha-se para um modelo centralizado na nuvem. A 

centralização na nuvem ocorre do ponto de vista lógico, uma vez que fisicamente os dados 

podem estar dispersos em diversos datacenters em diferentes repositórios. 

 A arquitetura MainFrame é centralizada e prioriza a melhor utilização de recursos 

computacionais. Com o surgimento dos sistemas operacionais (SOs), tais como Windows, 

Linux, OSX, entre outros, surgiu a arquitetura cliente/servidor, que é uma arquitetura 

distribuída que prioriza a flexibilidade em detrimento da utilização otimizada de recursos.  

 A migração para a nuvem ou cloud tem sido referenciada como uma grande 

oportunidade para as organizações reduzirem custos de armazenamento de dados e 

infraestrutura e, ao mesmo tempo, serem beneficiadas por um ambiente flexível e de alta 

disponibilidade. 

 Os serviços de nuvem frequentemente são disponibilizados como aplicações web e 

web services. Web services são utilizados como interface entre as soluções de serviços em 
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nuvem e os usuários[3] e web browsers disponibilizam uma interface amigável para interagir 

com os usuários em um ambiente flexível [4]. Desta forma, a resposta de aplicações web é de 

suma importância na percepção do usuário de serviços em nuvem. 

 A demanda por serviços em nuvem é suprida por uma quantidade cada vez maior de 

cloud service providers. Este cenário tem consolidado um ambiente de competição e pressão 

por preços. Enquanto os ambientes de TI e aplicações estavam sob gestão das organizações, e 

muitas vezes diretamente conectados à matriz das mesmas através de uma rede local, não 

havia competição, nem mesmo padrão de comparação de desempenho das aplicações em 

nuvem. A migração dos serviços para a nuvem estabeleceu o início de um mercado 

competitivo, no qual a percepção do usuário sobre os serviços prestados vem ganhando 

destaque.  

 Este cenário competitivo trouxe um interesse paralelo na qualidade de experiência do 

usuário [5]. Os provedores de serviços em nuvem precisam entender se o que usuários 

percebem de seus serviços é realmente o que é entregue [4], pois, na medida que aplicações 

pessoais e de negócios migram para a nuvem, a qualidade de serviço percebida torna-se um 

importante diferencial entre os provedores [6]. Neste novo cenário, a QoE dos usuários de 

serviços em nuvem é considerada fator de decisão quanto à migração para a nuvem, uma vez 

que ela permite comparar diversos provedores e soluções. 

 A avaliação da qualidade da experiência de serviços em nuvem, tema central deste 

trabalho, justifica-se pela relevância que a computação em nuvem tem no cenário atual, pois 

segundo Staten [1] e Gartner [7] a computação em nuvem é o estágio mais avançado de 

terceirização de TI e desponta como uma nova arquitetura que será tão influente quanto e-

business.  Diversos provedores estão competindo neste mercado e buscam compreender quais 

os fatores que influenciam a qualidade da experiência do usuário – QoE. Por outro lado, os 

usuários destes serviços têm dificuldade de comparar os diversos fornecedores levando em 

conta o cenário real de uso e as possibilidades de implementação de suas aplicações web. 

 Observado este contexto, surge a questão de pesquisa, considerada nesta dissertação: 

 “Como inferir a qualidade da experiência (QoE) de serviços em nuvem em um cenário 

comparativo que absorva questões de aplicações, rede e servidores de uma maneira acessível, 

flexível e de baixo custo?” 
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 Para abordar este problema é necessário explorar os conceitos que envolvem 

computação em nuvem, seus modelos de serviços, modelos de implementação e os fatores de 

influência da qualidade da experiência do usuário. A partir da compreensão deste contexto é 

proposta uma metodologia de avaliação da qualidade da experiência do usuário que é 

consolidada em uma plataforma de avaliação de QoE de serviços em nuvem e aplicada a 

cases de interesse. A plataforma de avaliação da qualidade da experiência de serviços em 

nuvem considera os principais parâmetros que influenciam na qualidade da experiência do 

usuário, e é aplicada sobre cenários de provedores de serviços em nuvem comerciais, ou seja, 

em ambientes virtualizados. A partir dos casos estudados são comparados os diferentes 

contextos de aplicações, assim como as variáveis de contexto consideradas. 

 O objetivo global deste trabalho é desenvolver uma metodologia para a estimativa da 

percepção da qualidade de serviços web em nuvem (web QoE) em um contexto de 

comparação de aplicações e de provedores de serviços em nuvem dispersos geograficamente. 

 Para atender este objetivo é desenvolvida uma metodologia para avaliação de QoE de 

serviços em nuvem, a qual é consolidada em uma plataforma. A metodologia objetiva estimar 

a qualidade percebida pelos usuários através da quantificação de parâmetros reconhecidos na 

literatura como relevantes na QoE do usuário. A metodologia proposta é aplicada a diferentes 

estudos de caso (cases de interesse) consolidando cenários comparativos onde a linguagen de 

programação, localização do provedor e o tipo de página web são as variáveis de contexto. 

 Para atingir o objetivo global, são definidos os seguintes objetivos específicos: 

(i) Identificar os parâmetros que influenciam na qualidade de experiência de um 

usuário de serviço em nuvem; 

(ii)  Propor uma metodologia para a estimativa da percepção da qualidade de 

experiência do usuário de serviços em nuvem (QoE); 

(iii) Desenvolver uma plataforma para estimar a QoE do usuário a partir dos 

parâmetros identificados previamente como relevantes na percepção do usuário; 

(iv) Aplicar a metodologia proposta a diferentes cenários (cases), nos quais o usuário 

está localizado em território brasileiro, utilizando serviços prestados por 

diferentes provedores de serviço em nuvem com datacenters localizados no país 

e no exterior; 

(v) Discutir aspectos relevantes para a escolha de fornecedores de serviços em 

nuvem. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Nesta seção são apresentados a fundamentação teórica de computação em nuvem, de 

QoE e os trabalhos relacionados ao proposto nesta dissertação. 

 

2.1  COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

Há divergências quanto ao criador do termo “computação em nuvem”. Entretanto, há 

indicação [8] de que o termo foi utilizado pela primeira vez em 2006, pelo CEO do Google, 

Eric Schmidt, para se referir à computação empregando os recursos da internet.   

  Segundo Taurion [9] a computação em nuvem pode ser entendida como um ambiente 

de computação formado por diversos servidores sejam esses virtuais ou físicos, ou um 

conjunto de serviços com capacidade de processamento, armazenamento, aplicações, 

plataformas e serviços disponibilizados através da internet. 

 O NIST– National Institute of Standards and Technology – entidade vinculada ao 

Governo Norte Americano definiu cloud computing como [10] (tradução nossa): 

 “A computação em nuvem é um modelo conveniente e onipresente para permitir o 

acesso sob demanda a um repositório compartilhado de recursos configuráveis de computação 

(por exemplo, redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços) que podem ser 

rapidamente provisionados e liberados com um esforço mínimo de gerenciamento ou 

interação com o provedor de serviços." 

 A computação em nuvem é uma tendência recente de tecnologia, cujo objetivo é 

proporcionar serviços de TI sob demanda com pagamento baseado no uso. Os usuários estão 

movendo seus dados e aplicações para a nuvem de modo a acessá-los de forma simplificada e 

de qualquer local. A computação em nuvem é um caso de utilização de processamento 

centralizado. O modelo de processamento centralizado ocorreu há 50 anos em um cenário 

semelhante, onde um servidor de tempo compartilhado era acessado por vários usuários. Nas 

últimas décadas, com o surgimento dos computadores pessoais, os dados e aplicações 

passaram a ser utilizados localmente [3], e recentemente deu-se início a um movimento 

pendular, com o retorno ao modelo de processamento centralizado, sob o ponto de vista 

lógico, na nuvem. 
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 A computação em nuvem ou simplesmente nuvem pode ser melhor compreendida 

pelas suas características essenciais, que segundo o NIST [10] são: 

 Autoatendimento sob demanda: o usuário pode usufruir das funcionalidades 

computacionais sem a necessidade de interação humana com o provedor de serviço, 

e qualquer alteração de hardware e software é transparente para o usuário. 

 Amplo acesso a serviços de rede: os recursos computacionais são acessados 

através da internet e por mecanismos padronizados como um navegador simples, 

sem a necessidade de adaptação do ambiente de trabalho do usuário como, por 

exemplo, a linguagem de programação e o sistema operacional. 

 Repositório de recursos: os recursos computacionais (físicos ou virtuais) do 

provedor são divididos em repositórios para que possam atender a múltiplos 

usuários simultaneamente. A alocação destes recursos é feita dinamicamente de 

acordo com a demanda. Os usuários por sua vez não precisam saber a localização 

física dos recursos computacionais. 

 Elasticidade rápida: as funcionalidades computacionais devem ser rapidamente 

liberadas e ajustadas, podendo em alguns casos ser ajustadas automaticamente. Esta 

rápida elasticidade dá ao usuário a impressão de ter à sua disposição recursos 

ilimitados que podem ser comprados em qualquer quantidade e a qualquer 

momento. A elasticidade deve ter três componentes: escalabilidade linear, 

utilização on-demand e pagamento por unidades consumidas. Um recurso que 

auxilia neste processo é a virtualização, que pode criar várias instâncias de recursos 

requisitados utilizando apenas um recurso físico. A virtualização torna possível 

abstrair características físicas de uma plataforma computacional, emulando vários 

ambientes que podem ser independentes ou não. 

 Serviços mensuráveis: os sistemas em nuvem automaticamente controlam e 

monitoram os recursos necessários para cada serviço. Parâmetros como 

armazenamento, processamento e largura de banda são monitorados e controlados 

de forma transparente para o usuário. 
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2.2 MODELOS DE SERVIÇOS EM NUVEM 

 O conceito de computação em nuvem (cloud computing) refere-se à utilização da 

capacidade de armazenamento e processamento de computadores e servidores através da 

internet.  

 O modelo de computação em nuvem expandiu-se com a virtualização que possibilitou 

desacoplar o ambiente de software do ambiente de hardware. Em um cenário virtualizado, um 

servidor é uma máquina virtual, que pode ser movida e copiada de um hardware para outro. 

 Através da virtualização, os datacenters tornaram-se mais disponíveis e eficientes por 

meio de recursos em pool, diversidade geográfica e conectividade universal, facilitando o 

fornecimento de softwares hospedados, de plataformas múltiplas e de infraestrutura como 

serviço. 

 A ideia de computação em nuvem é composta por modelos de serviços pagos 

conforme a necessidade e o uso dos mesmos (pay-per-use), dando ao cliente a possibilidade 

de usar recursos de acordo com sua necessidade.  

 Existem três principais modelos de serviços para nuvem ou cloud: 

 Infrastructure as a Service – IaaS: Consiste no fornecimento de uma infraestrutura 

de processamento e armazenamento de forma transparente ao usuário. O usuário 

não tem controle da infraestrutura física, mas possui controle sobre as máquinas 

virtuais, armazenamento, aplicativos instalados e um controle limitado dos recursos 

de rede [2]. Na infraestrutura como serviço, quando o usuário contrata o uso de um 

percentual de um servidor, ele fica responsável desde a gestão das máquinas 

virtuais até a aplicação. Um exemplo desta modalidade é o Amazon Elastic Cloud 

Computing (EC2) – http://aws.amazon.com/pt/ec2/. 

 Platform as a Service – PaaS: Consiste na disponibilização de serviços que 

possibilitam aos usuários executar aplicativos, utilizando linguagem de 

programação e ferramentas suportadas pela nuvem. Os usuários não gerenciam essa 

infraestrutura (redes, servidores, SO ou armazenamento), mas controlam os 

aplicativos e podem configurar o ambiente [10]. Um exemplo de plataforma como 

serviço é o Google AppEngine - https://cloud.google.com/appengine/. 

 Software as a Service – SaaS: Consiste no fornecimento de aplicativos hospedados 

na nuvem como uma alternativa ao processamento local. O acesso a estes 
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aplicativos ocorre usualmente via browser [2]. Os usuários não possuem 

gerenciamento sobre infraestrutura (redes, servidores, SO, áreas de armazenagem), 

nem mesmo controle sobre as funcionalidades dos aplicativos, tendo controle 

apenas sobre alguns parâmetros específicos [10]. Um exemplo de software como 

serviço é o Google docs-https://docs.google.com/. 

  

A Figura 2 ilustra os modelos de serviços em nuvem. Os quadros em azul claro 

indicam que a responsabilidade é do cliente, enquanto que os quadros em azul escuro são de 

responsabilidade do provedor. O hardware representa os servidores e a rede; a virtualização 

refere-se ao tratamento das máquinas virtuais em instâncias; o SO representa o sistema 

operacional necessário para a execução de aplicativos na máquina virtual; os dados 

representam o armazenamento de dados e o aplicativo representa o software final 

disponibilizado para o usuário. A evolução dos tipos de serviços em nuvem parte de um 

modelo inicial, representado na primeira coluna, onde o hardware, a virtualização, o sistema 

operacional, os dados e os aplicativos são de responsabilidade do cliente, e passa 

gradativamente para um modelo onde a responsabilidade passa a ser do provedor (azul 

escuro). Na IaaS, o hardware e a virtualização são fornecidos pelo provedor. Na PaaS, a 

camada do sistema operacional (SO) passa a ser responsabilidade do provedor e, finalmente 

na SaaS o provedor fornece desde o hardware até a camada de aplicativos, usualmente através 

de um browser. 

Figura 2 – Tipos de nuvem. 

 

Fonte: Adaptado de Veras [2] 
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 Nos modelos de serviços apresentados na Figura 2, percebe-se um aumento gradativo 

na responsabilidade do provedor, assim como um consequente aumento das funcionalidades 

administradas pelo mesmo, na medida que avançamos de IaaS, passando por PaaS até chegar 

à SaaS.  Sousa [3] apresenta esta relação entre serviços, provedores e usuários na Figura 3, 

onde é demonstrado que os modelos de serviços são complementados, ou seja, IaaS suporta 

PaaS que, por sua vez, suporta SaaS. 

Figura 3 – Papéis na computação em nuvem. 

 

Fonte: Adaptado de Sousa et al. [3] 

 

 Também é possível classificar os tipos de serviços em nuvem conforme o seu modelo 

de implantação [10]: 

 Nuvem Pública (Public Cloud): Diversos clientes compartilham os recursos de 

acordo com as premissas do provedor. A infraestrutura de cloud é provisionada 

para o uso do público em geral, e pode ser fornecida por instituições públicas, 

acadêmicas, empresariais ou por alguma combinação destas. 

 

 Nuvem Privada (Private Cloud): Os serviços e/ou recursos são dedicados para uma 

organização e não são partilhados. A infraestrutura de cloud é administrada e 

operada pela organização, por terceiros ou por qualquer combinação destes.  
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 Nuvem Comunitária (Community Cloud): Os serviços e/ou recursos são 

compartilhados por organizações de uma comunidade específica. A infraestrutura é 

provisionada para o uso exclusivo de uma comunidade específica de consumidores 

de organizações com preocupações comuns. Pode ser administrada por um ou mais 

membros da comunidade, por um terceiro, ou por qualquer combinação destes. 

 

 Nuvem Híbrida (Hybrid Cloud): Neste cenário são utilizadas nuvens privadas e 

públicas. A Nuvem Híbrida normalmente é utilizada em cenários onde situações de 

pico de carga são usuais. Neste modelo de implantação, as nuvens privada e pública 

continuam a existir separadamente, e são integradas através de tecnologia 

proprietária ou aberta. 

 

 A Figura 4 demonstra a característica principal da Nuvem Híbrida ilustrando a 

composição da utilização de uma nuvem privada com uma nuvem pública, e a existência das 

mesmas de forma independente. 

Figura 4 – Tipos de Nuvem (Privada, Pública e Híbrida). 

 

Fonte: O Autor 

 Provedores de serviços em nuvem (CSPs) oferecem múltiplas opções de preços para 

seus serviços. Em IaaS, por exemplo, máquinas virtuais (VM) podem ser ofertadas em 

instâncias sob demanda ou reservadas. A diversidade de modelos de serviço, provedores e 

preços desafia os usuários de serviços em nuvem a ajustar um orçamento limitado à qualidade 

da experiência necessária [11].  
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2.3 TECNOLOGIAS DE ACESSO 

 Os serviços de nuvem frequentemente são disponibilizados como aplicações web e 

web services. Web services são utilizados como interface entre as ofertas de nuvem e os 

usuários [12] e web browsers disponibilizam uma interface amigável e flexível. 

 Em aplicações web, os usuários estão interessados em respostas imediatas. Uma 

degradação de performance e um tempo de resposta elevado podem provocar o 

descontentamento do usuário, acarretando em prejuízos ao negócio envolvido. Por esta razão 

é importante a escolha de uma plataforma que oferte uma performance boa e consistente [13]. 

Desta forma, a resposta da aplicação web é de suma importância na percepção do usuário e, 

por consequência, na QoE. 

 Jensen et al. [14] propõem uma visão da relação entre os modelos de serviços de 

nuvem e a tecnologia empregada para viabilizar o acesso do terminal remoto, conforme 

mostra a Figura 5. As tecnologias de acesso consideradas neste caso compreendem os web 

browsers e os web services e suas interações com os modelos de serviço se dão da seguinte 

forma: 

 Web browsers suportam integralmente o modelo de SaaS e uma parcela do modelo 

PaaS. 

 Web services fazem parte da composição do modelo de IaaS e uma parcela do 

modelo PaaS. 

 

Figura 5 – Modelos de serviço em nuvem versus Tecnologia de acesso. 

 

Fonte: Adaptado de Jensen et al. [14] 
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 As aplicações utilizadas no cliente (web browser), como por exemplo Javascript e 

Flash ActionScript, disponibilizam dados do servidor remoto para o usuário. 

 Javascript é atualmente a principal linguagem de programação utilizada em páginas 

web. O Flash ActionScript (Flash) é uma linguagem de programação da plataforma Adobe 

Flash muito utilizada em sites com conteúdo multimídia. 

 A disponibilização dos dados nos servidores remotos HTTP pode se dar através de 

páginas estáticas e dinâmicas. Em páginas estáticas o conteúdo vem de um arquivo já 

existente no servidor e em páginas dinâmicas o conteúdo é criado por outro programa, script 

ou API chamado pelo servidor como, por exemplo, PhP e Phyton. 

 As páginas dinâmicas são especialmente úteis, pois com elas são criados programas 

que podem eventualmente acessar a base de dados e trazer o resultado deste acesso para o 

browser. 

 O PhP (Hypertext Preprocessor) [15], é uma linguagem interpretada livre, capaz de 

gerar conteúdo dinâmico e é utilizada em aplicações como o MediaWiki, Facebook, 

WordPress, Magento e Oscommerce.  

 Python é uma linguagem de programação de alto nível, de licença livre e está 

disponível como linguagem de script [16]. Alguns exemplos de uso são o site do YouTube e o 

cliente original do BitTorrent. 

  

2.4 PRINCIPAIS FORNECEDORES DE SERVIÇOS EM NUVEM 

Nos últimos anos a indústria de computação em nuvem tem recebido investimentos 

significativos. Muitos provedores investiram neste mercado formando um ambiente 

competitivo que tem sido referenciado como multi-user e multi-provider cloud market [17]. 

Gartner publicou em 2010 [18] a previsão de que a computação chegaria a 2014 como 

um mercado de $150 bilhões de dólares. Diversas empresas estão presentes neste mercado, 

inclusive as empresas provedoras de telecomunicações – ISPs. Uma pesquisa de mercado 

conduzida pela Ericsson [19] mostrou que a Verizon investiu em 2011 aproximadamente 2 

bilhões de dólares em computação em nuvem. A France Telecom investiu aproximadamente 

750 milhões de euros e a Telstra planeja investir 800 milhões de dólares australianos até 2016. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_interpretada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
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Outras empresas estão fazendo alianças para entrar no mercado de serviços em nuvem, 

como por exemplo, a Alcatel-Lucent e a Hewlett-Packard [20] ou a IBM e a AT&T [21]. 

O avanço dos provedores de internet – ISPs no Brasil é considerável. A Oi S/A 

anunciou o investimento de $30 millhões de reais [22] em sua plataforma de IaaS, e a 

Telefônica Vivo e Embratel também lançaram suas soluções em nuvem. 

O posicionamento de provedores internacionais pode ser observado no Quadrante 

Mágico para cloud IaaS 2014 [23] proposto pela Consultoria Gartner. O Quadrante Mágico 

proposto por Gartner é uma matriz onde no eixo horizontal é avaliada a visão da empresa em 

termos de inovação tecnológica e abrangência sobre as necessidades do mercado, enquanto 

que o eixo vertical apresenta o quanto as empresas têm habilidade de executar e implantar o 

que prometem. A partir destes eixos a matriz é dividida em quatro quadrantes conforme a 

Tabela 1. 

Tabela 1 – Quadrante Mágico Gartner. 

Challengers: são players importantes de mercado, 

provavelmente com uma boa participação de 

mercado proporcionada pela boa capacidade de 

execução, mas que estão atrás dos líderes em 

termos de abrangência e inovação. 

Leaders: as empresas que aparecem neste espaço 

são consideradas líderes de mercado por 

apresentarem a melhor visão tecnológica, com um 

portfolio mais completo e ampla capacidade de 

executar o que prometem. 

NichePlayers: aqui ficam as empresas que 

atendem nichos de mercado, por diversos motivos. 

As soluções não atendem a toda e qualquer 

empresa mas, provavelmente, em seus segmentos, 

são extremamente fortes e consistentes. 

Visionaries: neste quadrante aparecem as 

empresas que têm aspectos fortes de inovação e 

visão abrangente de mercado, mas que na prática 

as suas ferramentas ainda não conseguem entregar 

o que se propõem. 

Fonte: O Autor 

 

A Figura 6 apresenta a reprodução do Quadrante Mágico, onde os líderes em cloud 

IaaS apontados por Gartner são a Amazon e a Microsoft, destacando como visionários a 

Google, IBM, Verizon, CSC e CenturyLink. 
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Figura 6 – Quadrante Mágico para cloud IaaS. 

 

Fonte: Gartner[23] (Maio de 2014) 

A Tabela 2 apresenta a descrição dos líderes do Quadrante Mágico, assim como o 

posicionamento dos clusters dos mesmos. Pode-se observar que os líderes são provedores 

globais. 

Tabela 2 – Líderes Quadrante Mágico Gartner. 

Provedor Localização de datacenters 

Amazon Web Services: AWS é uma subsidiária 

da amazon.com. É um provedor de cloud com 

grande automação no provimento dos serviços, 

baixo custo e fornecimento de serviços de forma 

flexível e sob demanda. 

Possui clusters de datacenters nas regiões da costa 

Leste e Oeste americana, Irlanda, Japão, Singapura, 

Austrália e Brasil e em breve na China. Também tem 

um cluster específico para o governo americano. 

Microsoft: A Microsoft é um provedor focado em 

fornecer software através de cloud. O Azure 

(plataforma cloud da Microsoft que previamente 

era restrito a PaaS), foi lançado em IaaS em abril 

de 2013. 

Possui diversos datacenters nos Estados Unidos e em 

diversos países como Irlanda, Holanda, Japão, 

Singapura, China e em breve no Brasil. 

Fonte: Gartner[23] (Maio de 2014) 
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 Observa-se que os líderes entre os provedores internacionais indicados pela 

Consultoria Gartner (Amazon e Microsoft) possuem datacenters em diversos países, 

incluindo o Brasil, onde há o indício da preocupação de proporcionar o armazenamento de 

dados o mais próximo possível dos usuários. A existência de provedores globais com 

infraestrutura disponível em diversos países colabora com o acirramento do ambiente 

competitivo e de pressão por preços onde o mercado da nuvem passa a ser global. 

 

2.5 AS VANTAGENS E OS RISCOS INERENTES AOS SERVIÇOS EM NUVEM 

 A arquitetura em nuvem, que é baseada em grandes processadores e repositórios de 

dados (datacenters), promete a otimização do uso de recursos sem a perda da flexibilidade. 

Como benefícios desta nova arquitetura pode-se citar: 

 Maior disponibilidade: Através da replicação de dados em localidades diferentes. 

 Redução de custos: Os custos dos serviços são inferiores aos de uma operação 

própria. 

 Escalabilidade/elasticidade: A computação em nuvem permite que os recursos sejam 

ajustados dinamicamente para utilização imediata. 

 Substituição de investimento por custos operacionais: A computação em nuvem 

proporciona a adoção de serviços como OPEX (Operational Expenditure), 

desonerando o investimento em ativos CAPEX (Capital Expenditure). 

 A arquitetura de computação em nuvem, por outro lado, trouxe uma série de riscos que 

devem ser observados antes da adoção deste modelo de serviço. Collet [24] relacionou os 

principais riscos na adoção do cloud: 

 Risco à privacidade: O setor de saúde, por exemplo, impede que informações 

pessoais de pacientes sejam reveladas para terceiros.  A simples adoção do cloud, no 

rigor da lei, poderia ser interpretada como infração de regras regulatórias. Outros 

setores, como o financeiro, têm legislação similar e também poderiam se enquadrar 

nesta interpretação. 
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 Risco da não conformidade com múltiplas jurisdições: A grande flexibilidade de 

armazenamento dos dados em datacenters localizados em diferentes sites dificulta a 

identificação da jurisdição na qual os dados são alocados e quais os requisitos legais o 

cliente precisa atender. Por este motivo, o usuário de nuvem deve saber a localização 

do fornecedor e de seus servidores para determinar onde poderia sofrer com problemas 

jurídicos. 

  

 Risco de mandados de busca: Na otimização de recursos prevista no cloud em 

nuvem pública existem diversos clientes alocados em um mesmo servidor físico. Caso 

um dos clientes sofra um processo que gere um mandado de buscas naquele servidor, 

todos os dados podem acabar se tornando inacessíveis para os demais usuários uma 

vez que o servidor poderá ser apreendido. 

 

 Risco de questionamentos de informações legais: O detentor de uma informação 

tem a obrigação de preservar qualquer dado que possa ser relevante em litígios, 

mantendo-o armazenado para propósitos legais. Um exemplo são as informações 

trabalhistas: se não tiver registro de todos os dados de seus funcionários, a companhia 

pode ser acionada legalmente para prestar informações caso sofra ação neste sentido. 

Desta forma, as informações armazenadas na nuvem precisam estar disponíveis com 

grande agilidade e a qualquer tempo. 

 

 Riscos de segurança da informação: Os métodos para proteger dados na nuvem, 

como criptografia, estão bem documentados. Mas há também riscos associados com a 

manutenção de todos os registros da companhia em uma localização específica 

facilitando desta forma a ação de hackers. 

 

 Sidney Chaves [25] também consolidou os riscos envolvidos na computação em 

nuvem sob a óptica operacional, de negócios e estrutural: 

 Riscos operacionais: Privacidade (deficiências de isolamento no ambiente de nuvem), 

integridade (erros de agente de softwares) e suporte inadequado. 

 Riscos de negócios: Indisponibilidade ou até a interrupção definitiva. 

 Riscos estruturais: Não conformidade com padrões e legislação. 
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 Marks e Lozano [26] destacam que a preocupação com a segurança e a privacidade 

tem colocado organizações em dúvida quanto à adoção do cloud, enquanto que 

Vandenbroucke, De Moor e De Marez [27] demonstraram que a segurança e a privacidade são 

um tema considerado de grande importância pelos usuários. A segurança e a privacidade são 

quesitos competitivos das organizações e a simples possibilidade de se defrontar com falhas 

de segurança ou violação da privacidade têm levado consumidores a questionar a adoção da 

nuvem. Aplicações armazenadas na nuvem permitem o acesso de usuários em tempo real, 

entretanto este paradigma traz consigo riscos de segurança e privacidade [28]. 

 Onwudebelu e Chukuka [29] destacaram as principais fontes de risco classificando em 

riscos de fornecedor, técnicos, legais e riscos de força maior. Estes riscos são detalhados na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Fontes de riscos. 

Fonte de Risco Descrição 

Fornecedor Organizações podem ser impedidas de permanecer funcionando com o colapso do 

provedor. Isto já ocorreu, por exemplo, com a Amazon S (offline mais de 8 horas) e 

com a FlexiScale (offline por dois dias). 

Técnico Falhas na modelagem ou alocação de recursos podem degradar o serviço. Falhas nos 

mecanismos de separação de storage, memória e de roteamento podem tornar os 

recursos inacessíveis ou trazer problemas de privacidade e segurança ao ser 

disponibilizado para usuários indevidos. Dados podem ser interceptados ou perdidos 

quando em trânsito entre múltiplas máquinas físicas e não há garantias que arquivos 

apagados em recursos de provedores não deixem resquícios de dados mesmo com o 

encerramento dos serviços. Também há o risco de o provedor sofrer ataques. 

Legal Empresas podem não ser capazes de proteger ou preservar evidências na nuvem 

quando solicitado pelas autoridades. Os recursos compartilhados podem provocar a 

divulgação de dados sigilosos. Ainda existem as questões de jurisdição que podem ser 

uma dificuldade a ser identificada, uma vez que os recursos podem estar em diversos 

países. 

Força Maior O provedor pode interromper a prestação dos serviços durante desastres naturais 

como inundações, terremotos, etc. Os equipamentos do Cloud Service Provider e o 

backup podem ser roubados. 

Fonte: adaptado de Onwudebelu e Chukuka [29] 
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2.6 QUALIDADE DA EXPERIÊNCIA 

 Com o crescimento dos serviços baseados em nuvem como, por exemplo, DropBox, 

Youtube, Google Mail, entre outros, surgem desafios para os usuários e provedores que 

precisam ser solucionados para garantir a adoção deste novo paradigma que é a virtualização 

de serviços na nuvem [6]. Neste contexto, a competição dos provedores é galgada 

principalmente na redução dos custos prometida pelo ganho de escala destes serviços, e está 

pressionando as margens de lucro dos provedores deste tipo de solução. Desta forma, os 

provedores precisam considerar outro fator de diferenciação que não seja simplesmente o 

custo. Neste contexto, surge a avaliação da qualidade dos serviços prestados, sob a percepção 

dos usuários. A qualidade da experiência (QoE ou, do inglês, Quality of Experience) reflete o 

desempenho do sistema sob a perspectiva do usuário, e é uma ferramenta importante para o 

provedor do serviço avaliar a qualidade percebida pelos clientes [30; 31]. 

 A qualidade dos serviços precisa atender às expectativas dos usuários pois, caso 

contrário, os usuários rejeitarão o serviço. Caso a performance exceda as expectativas, o 

provedor de serviço terá um aumento de sua reputação perante o mercado, atraindo novos 

clientes. 

 Os provedores de serviços precisam garantir que a qualidade da experiência do usuário 

seja semelhante ao que era antes da adoção da nuvem, pois este é o fator chave para o sucesso 

e para a adoção e promoção de novos serviços em nuvem. Desta forma, o conceito de QoE é 

peça fundamental neste cenário competitivo.  

A avaliação da percepção do usuário e sua tradução na qualidade da experiência não é 

tarefa simples. Alguns estudos demonstram [32; 33; 34; 35] que em serviços de interações 

simples, há uma relação logarítmica entre o tempo de espera e a escala de satisfação dos 

usuários, ou seja, a satisfação dos usuários não está linearmente relacionada com o tempo de 

espera [36; 37].  

 A QoE relaciona a percepção e as expectativas do usuário a uma aplicação e ao 

desempenho da rede, tipicamente expressos por parâmetros de QoS [38]. Pesquisas avaliaram 

quais parâmetros de rede são os mais sensíveis e como estes parâmetros afetam a QoE do 

usuário [36; 37; 38]. A QoE pode ser expressa através do Mean Opinion Score (MOS), que é 

uma indicação numérica da qualidade percebida, sendo amplamente escolhido como resultado 
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de testes subjetivos para a modelagem objetiva da qualidade [39], ou seja, fornece uma 

pontuação numérica (objetiva) que infere a experiência do usuário (subjetiva). 

 O Mean Opinion Score é uma escala de avaliação subjetiva que envolve cinco valores 

possíveis, de acordo com a recomendação ITU-T P.800[40], conforme demonstrado na 

Tabela 4. O MOS é amplamente utilizado como referência para a modelagem de algoritmos 

de avaliação objetiva [39; 41] através de uma pontuação numérica. O MOS é obtido através 

de opiniões individuias de usuários em testes, que são agregadas de forma a refletir a opinião 

de um usuário médio [6].  

 A qualidade percebida pelo usuário identificada através do MOS pode ser quantificada 

de forma direta ou indireta.  

 A forma direta utiliza os questionários MOS especificados pela ITU-T P.800. Os 

formulários são aplicados aos usuários, os quais atribuem um valor da satisfação, conforme 

escala MOS, de acordo com a qualidade percebida. A forma direta é um método para a 

determinação subjetiva da qualidade e como resultado apresenta um score estabelecido 

diretamente pelo usuário. Esta abordagem tem como prerrogativa a aplicação de questionários 

a uma população acarretando em uma grande complexidade e custo nos casos de múltiplos 

cenários de avaliação e/ou em grandes períodos de avaliação. 

 A forma indireta utiliza algoritmos que relacionam fatores de QoS com o MOS, a 

partir um equacionamento prévio proposto de acordo com determinada hipótese. 

 

 

Tabela 4 – Escala de Classificação MOS 

MOS Percepção 

5 EXCELENTE 

4 BOA 

3 RAZOÁVEL 

2 POBRE 

1 RUIM 

Fonte: ITU-T[40] 
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 Diversos estudos de avaliação de QoE foram conduzidos sob diferentes abordagens, 

indicando duas hipótesis principais para a relação entre QoE e o QoS da rede.  

A primeira hipótese é a IQX, a qual indica que a relação entre o parâmetro de QoS e a QoE 

é exponencial. Normalmente esta hipótese é utilizada quando a QoE é modelada com 

parâmetros de rede (por exemplo, perda de pacotes). Esta equação indica que o aumento da 

degradação de um sistema provocado, por exemplo, através da perda de pacotes, reduz a 

qualidade percebida pelo usuário de forma exponencial. 

 Conforme Fiedler et al. [38], a equação genérica da hipótese IQX é dada por  

𝑄𝑜𝐸 𝑥 = 𝑎 ∗ 𝑒−𝑏∗𝑥 + 𝑐            (1) 

 Na Equação 1, 𝑎, 𝑏, e 𝑐  são coeficientes obtidos através de regressões não lineares em 

dados coletados em pesquisas sob diferentes contextos de avaliações, e 𝑥 é o parâmetro de 

rede utilizado nesta regressão.  

 A segunda hipótese é baseada na lei de Weber-Fechner da psicofísica, a qual indica 

que a relação entre o parâmetro de performance e a QoE é logarítmica. Normalmente esta 

hipótese é utilizada quando a QoE é modelada com o tempo de carregamento de página ou de 

sessão. Esta equação indica que a qualidada da experiência é reduzida pelo termo 𝑎 ∗

ln 𝑏 ∗ 𝑥  à medida que a percepção do estímulo (tempo de carregamento de página) aumenta. 

 Segundo Reichl et al. [42], a equação genérica segundo a lei Weber-Fechner é dada 

por 

𝑄𝑜𝐸 𝑥 = 𝑐 − 𝑎 ∗ ln 𝑏 ∗ 𝑥             (2) 

 Assim como na Equação 1, na Equação 2, 𝑎, 𝑏 𝑒 𝑐 são coeficientes obtidos através de 

regressões não lineares em dados coletados em pesquisas sob diferentes contextos de 

avaliações, e 𝑥 é o tempo de carregamento de página utilizado nesta regressão.  

  A partir das hipóteses 1 e 2, diversos equacionamentos de QoE foram concebidos para 

tráfego web. 

 Liberal, Ferro e Fajardo [43] propuseram a Equação 3 para relacionar o MOS com o 

tempo total de download. Entretanto, não avaliaram em seu trabalho em qual contexto esta 

equação manteria a validade, desta forma, deixaram de considerar o contexto da expectativa 



36 
 

do usuário frente a um tempo máximo esperado. A Equação 3 apresenta o equacionamento 

proposto pelos autores. 

𝑀𝑂𝑆 = 6 − 𝑙𝑜𝑔2 𝑡  ,        (3) 

onde 𝑡 é o tempo total de download em segundos. A equação 3 é válida a partir de t=2, onde o 

MOS calculado é a pontuação máxima 5. 

Kooij, Mei e Yang [44] propuserama Equação 4, a qual relaciona o tempo total de 

download com o MOS, e consideraram o contexto da expectativa do usuário frente a um 

tempo máximo esperado de 100 segundos. Entretanto, o equacionamento é rígido, sem a 

flexibilidade de adaptar-se a diferentes contextos. Segundo os autores, a equação para o MOS 

é dada por 

𝑀𝑂𝑆 = 4,75 − 0,81 ∗ 𝑙𝑜𝑔 𝑡 ,      (4) 

onde 𝑡 é o tempo total de download em segundos. 

A Equação 4 é definida a partir de um MOS máximo de 4,75 que é reduzido pelo termo 

0,81 ∗ log(𝑡) o qual indica a percepção do estímulo tempo.        

 Shaikh, Fiedler e Collange [45] propuseram duas equações que relacionam a QoE do 

usuário com a largura de banda e perda de pacote com o MOS.  

A Equação 5 determina o MOS em função da largura de banda disponível (𝐵, em 

Mbps), onde o MOS é ajustado pelo termo  1,50 ∗ 𝑙𝑛 𝐵  na medida da percepção do 

estímulo.      

𝑀𝑂𝑆 = 1,15 + 1,50 ∗ 𝑙𝑛 𝐵         (5) 

Já a Equação 6 determina o MOS em função da perda de pacotes através de uma 

relação exponencial, conforme 

𝑀𝑂𝑆 = 5,50 ∗ 𝑒−0,2∗𝐿        (6) 

Na Equação 6,  𝐿 é a taxa de perda de pacotes, em porcentagem. 

As Equações 5 e 6 foram obtidas através da aplicação a um cenário específico, e 

portanto não possuem a flexibilidade de se adaptar a diferentes expectativas do usuário. É 

importante destacar que estes parâmetros de QoS estão ligados diretamente a questões de 

rede e não capturam o tempo de resposta de todo o cenário de nuvem, uma vez que a 

resposta de aplicações hospedadas nos servidores não são observadas por estes parâmetros. 
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 A ITU-T G.1030 [46] propõe a Equação 7, a qual relaciona tempo de sessão com o 

MOS.  

𝑀𝑂𝑆𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 _𝑇𝑖𝑚𝑒 _𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 =
4

ln 
0,003𝑀𝑎𝑥 +0,12

𝑀𝑎𝑥
 
∗  ln 𝑡 − ln 0,003𝑀𝑎𝑥 + 0,12  + 5        (7) 

onde “𝑡” é o tempo de sessão, e “𝑀𝑎𝑥” é o máximo tempo de sessão do contexto de 

avaliação, ambos medidos em segundos. 

 A Equação 7 é bastante flexível, com capacidade de se adaptar ao contexto das 

expectativas do usuário. O ajuste do contexto é realizado através da definição da variável 

𝑀𝑎𝑥, a qual representa o máximo tempo de sessão esperado dentro do contexto de avaliação, 

que acarretará no mínimo MOS (score 1). O máximo MOS (score 5) é obtido para tempos de 

sessão percebidos pelo usuário como instantâneos. A Equação 7 considera o tempo de 0,12 

segundos como instantâneo na percepção do usuário [43], ou seja, o usuário percebe estímulos 

de tempo iguais ou menores a 0,12 como instantâneo, o que é razoável quando aplicado à 

contextos comparativos na ordem de dezenas de segundos.  

As equações apresentadas nesta seção utilizam os parâmetros tempo total de 

download, largura de banda disponível, perda de pacotes e tempo de sessão para estimar o 

MOS. Os parâmetros relacionados diretamente com o estado da rede (tempo total de 

download, largura de banda disponível e perda de pacotes) utilizados nas Equações 3, 4, 5 e 6 

têm condição limitada para a captura do impacto das aplicações cliente e servidor, quando 

comparado ao parâmentro tempo de sessão. O tempo de sessão captura indiretamente o estado 

da rede e contabiliza o tempo de resposta das aplicações, contemplando uma cobertura mais 

ampla dos fatores de influência da qualidade da experiência do usuário. Desta forma, a 

Equação 7 proposta pela ITU-T proporciona uma estimativa de QoE mais adequada para 

serviços web em nuvem, além de possuir a flexibilidade de adaptar-se a diversos contextos de 

expectativas do usuário. 

 

2.7 PRINCIPAIS FATORES DE INFLUÊNCIA NA QoE 

 Após anos de domínio de tráfego peer-to-peer, o tráfego HTTP interativo tornou-se o 

mais relevante tráfego em internet residencial, com mais de 50 % de participação conforme 

estudos recentes [47], demonstrando a sua importância no contexto da internet. 
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 Alguns estudos descreveram as relações entre o QoS da rede e o QoE, como por 

exemplo Shaikh, Fieldler e Collange [45] que quantificaram a relação de QoE com perda de 

pacotes, tempo de download e throughput de rede, e Andrews, Jin e MGowan [48] que 

demostraram a relação entre QoE e largura de banda. 

 Hosfeld et al. [49] sintetizaram os principais fatores de influência em web QoE, 

dividindo em fatores de nível técnico, psicológico, de conteúdo e de contexto. Tal 

classificação pode ser observada na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Fatores de influência em web QoE. 

Nível Descrição 

Técnico Largura de banda, tempo de carregamento de página, perda de pacotes e tipo de 

browser 

Psicológico Expectativas, tipo de usuário, efeitos de memória 

Conteúdo Tipo de website, design ou implementação 

Contexto Localização física ou contexto social 

Fonte: Adaptado de Hosfeld et al. [49] 

 Seufert et al. avaliaram a Qualidade da Experiência em HTTP Adaptive Streaming 

(HAS) [50] consolidando os principais fatores de influência de QoS. HAS é a tecnologia 

empregada por muitos serviços de vídeo que adaptam o streaming de acordo com as 

condições de rede.  Na Tabela 6 é possível verificar os fatores elencados por Seufert et al., 

onde há uma classificação entre a dimensão de percepção e dimensão técnica, com seus 

fatores de influência. 

Tabela 6 – Fatores de influência em HAS QoE. 

Dimensão Fator de Influência Descrição 

Percepção Tempos de espera Delay inicial, frequência e duração de tempos de espera 

Percepção Adaptação do Vídeo Frequência de adaptações, amplitude e tempos 

Percepção Qualidade do Vídeo Resolução espacial e qualidade de imagem 

Percepção Contexto Equipamento, conteúdo e uso 

Técnico Lado do Servidor Codec de vídeo 

Técnico Lado do Cliente Vídeo player, adaptação, buffer 

Técnico Lógica de adaptação Monitoração de QoS e estimativa de bit rate 

Técnico Interações Múltiplos clientes HAS, HAS & TCP e HAS & outras 

aplicações 

Fonte: Adaptado de Seufert et al. [50] 
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Vandenbroucke et al. [27] avaliaram a QoE através de um questionário online aplicado em 

uma amostra de 349 usuários de serviços de nuvem pessoais. Neste questionário foram 

avaliadas as principais preocupações dos usuários, que se constituem em possíveis fatores de 

influência de QoE. A disponibilidade que está associada ao contexto de uso (por exemplo, o 

acesso a aplicações em nuvem através de serviços móveis) foi citada por 80,3% dos usuários 

como um fator de frustração, um outro fator citado no estudo é a compatibilidade (associada à 

acessibilidade) indicando que os serviços de nuvem devem suportar todas as extensões de 

arquivos.  A Figura 7 mostra o ranking de importância de fatores de aplicações em nuvem sob 

o ponto de vista de usuários. Disponibilidade, acessibilidade, compatibilidade e 

privacidade/segurança despontam como fatores de maior importância. 

Figura 7 – Fatores de maior importância em aplicações em nuvem. 

 
Fonte: Adaptado de Vandenbroucke, De Moor e De Marez [27] 

 Os esforços atuais de pesquisa focam principalmente na avaliação de QoE de 

aplicações multimídias em nuvem, particularmente em video streaming, como na Qualinet 

Community (www.qualinet.eu). Entretanto, o impacto do tempo de resposta e sua relação com 

o QoE (qualidade percebida) não estão limitados a estas aplicações, e devem ser pesquisados 

tanto em aplicações web como nos diversos serviços em nuvem. 

 Diversos fatores podem afetar a qualidade da experiência percebida pelos usuários em 

mais de uma dimensão (percepção e técnica). Este trabalho irá focar seus esforços nos fatores 

ligados à performance de rede e de aplicação. 
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2.8 TRABALHOS RELACIONADOS 

A busca da compreenção da qualidade da experência e a melhoria da percepção de usuários 

de serviços disponibilizados na nuvem são dois aspectos desta dissertação que podem ser 

comparados a outros trabalhos.  

Wang et al. [5] propuseram a construção de um modelo de predição de melhora de QoS, 

sob o ponto de vista de infraestrutura, através da alocação eficiente de clusters de datacenter 

distribuídos, mas não avaliaram o papel das aplicações (tanto aplicações usuário quanto 

aplicações servidor) neste modelo. 

 Jarschel et al. [51] foram adiante e conduziu estudos da virtualização de console de 

games através de um simulador de WAN, e avaliaram a relevância da perda de pacotes na 

qualidade percebida pelo usuário. 

 Yao e Xiaojun [4] criaram uma plataforma para a avaliação de performance e QoS, 

levando em conta a camada de aplicação (aplicações web), mas a avaliação não levou em 

consideração a percepção do usuário. Além disso, os autores avaliaram apenas um servidor 

real, sem testar sua abordagem em situações comerciais, ou seja, em máquinas virtuais, e em 

serviços e cenários de operação de provedores em nuvem. 

 Casas et al. [52; 53] conduziram uma avaliação detalhada da QoE de usuários, baseada 

em aplicações de Personal Cloud Storage and File Synchronization (CSFS) como o dropbox 

[52] e Remote Virtual Desktop [53], mas não avaliaram aplicações web em servidores 

comerciais e com diferentes aplicações, restringindo as suas avaliações a estes serviços 

específicos sem avaliar a melhor forma de implementação ou disponibilização de tais 

serviços. 

A comparação dos principais estudos relacionados com o estudo proposto nesta 

dissertação é sumarizada na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Comparação de Trabalhos relacionados 

Autor Resumo 
Comparação com o 

estudo proposto 

Wang et al. [5] 

Modelo de predição de 

melhora de QoS sob o 

ponto de vista de 

infraestrutura 

Não avalia o papel das 

aplicações e é limitado à 

avaliação de QoS. 

Jarschel et al. [51] 
Estudos da virtualização de 

console de games através 

de um simulador de WAN 

Focado apenas na 

identificação de fatores de 

influência e não propõe 

como estimar QoE. 

Yao e Xiaojun [4] 

Criaram uma plataforma 

para a avaliação de 

performance e QoS, 

levando em conta a 

camada de aplicação 

(aplicações web) 

Não estimaram a QoE e 

apenas avaliaram 

situações simuladas (não 

utilizaram ambientes 

comerciais) 

Casas et al. [52; 53] 

Avaliação detalhada da 

QoE de usuários de 

CSFS 

Não avaliou aplicações 

web, não avaliou 

situações comerciais e não 

avaliou diversas formas de 

implementações. 

Casas et al. [52; 53] 

Avaliação detalhada da 

QoE de usuários de 

Remote Virtual Desktop 

Não avaliou aplicações 

web, não avaliou 

situações comerciais e não 

avaliou diversas formas de 

implementações. 

Fonte: O Autor 

Este trabalho propõe uma metodologia para avaliação de QoE de serviços em nuvem, 

através de parâmetros de performance que contemplam rede, aplicação cliente e aplicação 

servidor em um cenário comercial e de aplicações web. 
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3 METODOLOGIA PROPOSTA 

 

 Neste capítulo é apresentada a metodologia para a estimativa da QoE de serviços em 

nuvem proposta neste trabalho. Esta metodologia foi concebida a partir da definição das 

etapas descritas na Figura 8. A definição da metodologia, em conjunto com a concepção da 

Plataforma de Estimativa de QoE de Serviços em Nuvem – PEQN, e com a coleta de dados 

resultam na estimativa da QoE de serviços em nuvem, quantificada através do MOS. Cada 

etapa indicada na Figura 8 é descrita detalhadamente em uma seção deste capítulo.   

Figura 8 – Metodologia proposta para estimativa de QoE de serviços em nuvem 

 

Fonte: O Autor 

Início

Definição da abordagem de obtenção do QoE

Definição dos parâmetros de rede e de aplicação 
relevantes ao QoE

Definição da heurística para o equacionamento de 
parâmetros de rede e de aplicação para estimar o 

QoE

Definição do contexto de avaliação (tempo máximo 
esperado e variáveis de contexto)

Concepção  e desenvolvimento da Plataforma de 
avaliação de QoE de serviços em nuvem

Coleta de parâmetros de rede e aplicação 

Estimativa de QoE

Validação do 
status da 

rede (QoS)

SIM
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3.1 DEFINIÇÃO DA ABORDAGEM DE OBTENÇÃO DA QoE 

 A metodologia proposta foi concebida para avaliar serviços em nuvem a partir de 

aplicações web e web browsing, uma vez que serviços em nuvem frequentemente são 

disponibilizados para serem acessados através de browsers. 

 A qualidade da experiência do usuário é uma medida com relação a um determinado 

serviço, e conceitualmente foca toda a experiência do usuário em uma avaliação holística, que 

transcende a simples avaliação de aspectos de rede. A avaliação da qualidade da experiência 

de serviços em nuvem requer uma visão multidisciplinar que integre tecnologia e aspectos de 

negócios, sob o ponto de vista do usuário [6]. A abordagem utilizada nesta metodologia é a da 

estimativa do MOS de forma indireta, através do equacionamento de parâmetros de QoS, 

conforme apresentado no Capítulo 2. 

 Estudos desenvolvidos em laboratório demonstraram que métricas centradas em 

parâmentros de QoS apresentam uma correlação direta com o QoE [46; 54], indicando que 

parâmetros de QoS são suficientes para estimar web QoE [35]. Neste contexto, a abordagem 

utilizada na definição da metodologia proposta é baseada em parâmetros de rede e parâmetros 

de aplicação, o que torna a metodologia aplicável a diferentes cenários. 

 

3.2 DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS DE REDE E DE APLICAÇÃO 

RELEVANTES À QoE 

 Hosfeld et al. [49] indicaram os fatores técnicos que influenciam na web QoE, que são: 

a largura de banda, o tempo de carregamento de página, a perda de pacotes e tipo de browser. 

Estes fatores são relacionados a parâmetros de rede e parâmetros de aplicação. O tempo de 

sessão, quando aplicado ao contexto da nuvem, destaca-se entre os demais parâmetros 

relacionados, pois captura tanto os fatores de rede, quanto os fatores de aplicação cliente e os 

fatores de aplicação de servidores. O tempo de sessão representa o tempo de resposta end-to-

end, conforme apresenta a Figura 9, e é capaz de quantificar o tempo de resposta do conjunto 

aplicação cliente, rede e aplicação servidor, o que representa o tempo transcorrido para 

acessar aplicações hospedadas em provedores de serviços em nuvem, sob o ponto de vista do 

usuário. 
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Figura 9 – Tempo de resposta end-to-end. 

 

Fonte: O Autor 

 Desta forma, a metodologia proposta utiliza o parâmetro tempo de sessão para a 

estimativa da QoE. O tempo de sessão é obtido através do tempo de resposta end-to-end para 

o carregamento de uma página web, e contabiliza parâmetros de QoS de rede de forma 

indireta (como latência, largura de banda e perda de pacotes), tempo de resposta de aplicações 

cliente (aplicações disponíveis em browsers) e tempo de resposta de aplicações servidores 

hospedados na nuvem (como servidores web). 

 

3.3 DEFINIÇÃO DA HEURÍSTICA PARA O EQUACIONAMENTO DE 

PARÂMETROS DE REDE E DE APLICAÇÃO PARA ESTIMAR A QoE 

 O equacionamento da estimativa da QoE precisa ser generalizável o suficiente para se 

adequar a diversos cenários de aplicação. O cenário de aplicação, o qual determina o contexto 

para as expectativas do usuário, deve ser considerado de modo a adequar a estimativa da 

percepção do usuário ao contexto. Estudos indicam que a modelagem da qualidade percebida 

é dominada pelo máximo tempo de sessão [46]. Deste modo, é necessário que o 

equacionamento da QoE permita o ajuste do máximo tempo de sessão de acordo com o 

cenário de aplicação. 

 Conforme descrito no Capítulo 2, a ITU-T G.1030 [46] propõe o equacionamento para 

eventos de tempo simples de forma logarítmica. Os parâmetros considerados no 

equacionamento permitem adaptá-lo ao contexto das expectativas do usuário. A equação 

proposta foi concebida para estimar o MOS ajustando o score 5 (score máximo) a eventos 

simples de tempo percebidos pelo usuário como instantâneos, enquanto que o score 1 

representa o pior caso, ou seja, o tempo máximo de sessão observado no contexto de 

avaliação. O MOS que quantifica a QoE é definido por 
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 𝑀𝑂𝑆𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 _𝑇𝑖𝑚𝑒 _𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 =
4

ln 
0,003𝑀𝑎𝑥 +0,12

𝑀𝑎𝑥
 
∗  ln 𝑡 − ln 0,003𝑀𝑎𝑥 + 0,12  + 5        (7) 

onde  𝑡  é o tempo de sessão, e 𝑀𝑎𝑥 é o máximo tempo de sessão do contexto de avaliação, 

ambos medidos em segundos. 

 A equação proposta pela recomendação ITU-T P.1030 considera a performance end-

to-end, permitindo o ajuste do contexto para as expectativas do usuário através da definição 

do tempo máximo de sessão. 

 O tempo de sessão “𝑡” (tempo de resposta end-to-end) é o parâmetro de rede e de 

aplicação utilizado para mapear a QoE, o qual engloba: 

• O tempo de resposta da aplicação cliente,  

• O tempo para a disponibilização do conteúdo pelo servidor remoto e 

• O tempo de resposta da rede.  

 O ajuste do tempo máximo de sessão “𝑀𝑎𝑥” de acordo com o contexto de avaliação é 

fundamental uma vez que a modelagem da qualidade percebida em web browsing é dominada 

pelo máximo tempo de sessão. Por exemplo, a qualidade percebida em uma sessão de 

5 segundos será muito mais alta se o tempo máximo de sessão esperado for de 50 segundos, 

do que no caso onde este tempo esperado seja, por exemplo, 4 segundos [46]. 

 

3.4 DEFINIÇÃO DO CONTEXTO DE AVALIAÇÃO 

 A definição do contexto de avaliação é de suma importância na estimativa da 

qualidade percebida pelo usuário, uma vez que ajusta a expectativa de percepção. Hosfeld et 

al. [49] e Seufert et al. [50] indicaram a importância do contexto de avaliação na qualidade 

percebida pelos usuários.  

 O contexto de avaliação é o contexto comparativo sobre o qual a avaliação da 

qualidade da experiência é estimada. Na metodologia proposta, para cada contexto de 

avaliação são esperadas alterações no tempo máximo de sessão. 

 O contexto de avaliação é definido a partir de um cenário inicial. No âmbito da 

metodologia proposta, este cenário é uma aplicação web hospedada em um servidor em 

nuvem, de forma a ser acessada através da internet por um browser. A partir deste cenário 
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inicial são definidas as variáveis de contexto, ou seja, as variáveis que induzem alterações no 

cenário inicial, definindo desta forma o contexto comparativo para a estimativa da QoE. 

 As variáveis de contexto podem ser relacionadas direta ou indiretamente a qualquer 

fator de influência no QoE e não precisam ser necessariamente associadas a questões de rede 

e aplicação. Entretanto, esta metodologia estima o QoE a partir de parâmetros de rede e de 

aplicação, restringindo as variáveis de contexto a este universo. 

 A metodologia proposta neste trabalho visa fornecer subsídios a usuários e provedores 

de serviços em nuvem para a escolha da forma de implementação e disponibilização de seus 

serviços aos usuários. Deste modo, são definidas como variáveis de contexto: 

 A linguagem utilizada na implementação da aplicação no cliente: Javascript e 

Flash ActionScript; 

 O tipo de implementação de página web no servidor: páginas estáticas html, 

página dinâmica PhP e página dinâmica Python; 

 A localização geográfica do provedor de serviços em nuvem. 

 A Figura 10 ilustra as variáveis de contexto consideradas nesta metodologia. A partir 

destas variáveis, o tempo máximo de sessão esperado (worst case) é definido. 

Figura 10 – Variáveis de contexto 

 

Fonte: O Autor 

 O período de coleta de dados também influencia no contexto de avaliação. O 

desempenho da internet varia ao longo das horas do dia e dos dias da semana. Esta variação 

de desempenho pode ser demonstrada pela variação do tráfego nos PTT (ponto de troca de 

tráfego) entre os diferentes AS (sistemas autônomos) conforme ilustra a Figura 11.  

 Para evitar distorções provocadas por momentos de maior tráfego, que podem ocorrer 

em um horário espefício do dia ou em um dia da semana, é necessário que a observação da 

Contexto 
de 
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Geográfica

Implementação 
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performance seja executada por períodos de tempo relevantes. A metodologia proposta 

estabelece que o período de observação do tempo de sessão e da coleta de dados seja flexível 

e ajustável conforme a necessidade do cliente. Além disso, o usuário também é responsável 

por definir o intervalo entre cada medição. 

Figura 11 – Tráfego agregado PTTs - diário 

 

Fonte: http://ptt.br/intro 

 As medições executadas pela plataforma ocorrem ao longo do período especificado 

pelo usuário, assim como a coleta de dados é executada em intervalos determinados pelo 

usuário, fornecendo, assim, a base para o cálculo da estimativa da QoE para aquele usuário.  

 

3.5 CONCEPÇÃO DA PLATAFORMA DE ESTIMATIVA DE QoE DE 

SERVIÇOS EM NUVEM – PEQN 

 O uso de browsers está aumentando cada vez mais em aplicações interativas, como 

jogos online e streaming de vídeo, além de serem amplamente utilizados para a 

disponibilização e acesso de serviços em nuvem. Este amplo uso de browsers é motivado pela 

disponibilidade dos mesmos nos vários equipamentos que possuem acesso à internet, tais 

como tablets, smartphones e computadores. Desenvolvedores buscam melhorar a qualidade 

de suas aplicações hospedadas na nuvem, enquanto usuários buscam estimar a qualidade dos 

http://ptt.br/intro
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serviços em nuvem oferecidos. Ambos estão interessados em estimar a qualidade da 

experiência do usuário, e necessitam de métodos e ferramentas simples, que forneçam a 

estimativa da performance percebida. Neste contexto, uma plataforma desenvolvida para ser 

acessada através de um web bronwser torna possível estimar a QoE de forma simples, e com 

acessibilidade. 

 A concepção da Plataforma PEQN, proposta neste trabalho, é baseada nas 

considerações que seguem:  

 Servidores http em conjunto com aplicações web têm grande relevância no tráfego 

da internet e na forma de disponibilização de serviços em nuvem. 

 A Equação 7 proposta pela ITU-T para eventos simples foi concebida de forma a 

ser generalizada para adaptar-se ao contexto de avaliação em diferentes cenários, 

uma vez que permite adequar o tempo máximo de sessão observado. 

 A metodologia proposta visa fornecer subsídios para que os usuários e provedores 

de serviços em nuvem compreendam de que forma a escolha de aplicações 

utilizadas em serviços web podem afetar a percepção do usuário. 

 A metodologia proposta visa fornecer subsídios para que os usuários e provedores 

de serviços em nuvem compeeendam de que forma a escolha da localização 

geográfica de servidores pode afetar a percepção do usuário. 

 A arquitetura da Plataforma PEQN é concebida de forma a permitir sua utilização em 

servidores virtualizados de diferentes provedores e é constituída por quatro módulos distintos:  

 Módulo de Aplicações Cliente: Implementa as aplicações executadas no browser 

(Javascript e Flash ActionScript) e contabiliza o tempo de sessão ao acessar páginas 

disponíveis nos servidores de serviços em nuvem. 

 

 Módulo de QoS: Implementa os procedimentos para contabilizar a latência RTT, a 

perda de pacotes e a taxa de download disponível entre o cliente e os servidores de 

serviço em nuvem. 

 

 Módulo de Aplicações Servidor: Composto por um servidor HTTP e um servidor 

FTP. O servidor HTTP disponibiliza páginas HTTP em diferentes implementações 

(estática, dinâmica desenvolvida em PhP e dinâmica desenvolvida em Python) para 

as requisições do Módulo de Aplicações Cliente. O servidor FTP disponibiliza 
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arquivos ao Módulo de QoS, com a finalidade de contabilizar a taxa de download 

efetiva. 

 

 Módulo de Armazenamento: O Módulo de Armazenamento é responsável pelo 

armazenamento das informações contabilizadas pelo Módulo de Aplicações 

Cliente. As informações contabilizadas pelo módulo de QoS são armazenadas na 

própria estação de trabalho. 

 

A plataforma foi concebida de forma a ser acessada por um browser. O usuário da 

plataforma acessa a aplicação disponível no browser (através do Módulo de Aplicações 

Cliente), e solicita uma página ao servidor em nuvem. O servidor recebe a solicitação e 

disponibiliza a página solicitada ao cliente. O tempo desde a solicitação da página até a  

completa disponibilização no browser (tempo de resposta end-to-end) é contabilizado pelo 

Módulo de Aplicações Cliente e armazenado no Módulo de Armazenamento.  

 

3.6 COLETA DE PARÂMETROS DE REDE E APLICAÇÃO 

 A estimativa da QoE ocorre a partir dos parâmentros contabilizados pelo Módulo de 

Aplicações Cliente (tempo de resposta end-to-end ou tempo de sessão), os quais são 

armazenados pelo Módulo de Armazenamento.  

 O módulo de QoS disponibiliza os parâmetros de QoS para observar alterações da rede 

durante o período de coleta. Deste modo, possibilita identificar períodos de anormalidade da 

rede que possam mascarar os resultados da QoE, compromentendo a avaliação. Dentre os 

parâmetros de rede citados anteriormente como relevantes ao QoE (perda de pacotes, tempo 

de download e throughput de rede) serão coletados pelo Módulo de QoS e armazenados no 

computador do cliente os seguintes parâmetros: 

 Taxa de download disponível entre o servidor e o cliente; 

 Latência RTT entre o cliente e o servidor na nuvem; 

 Perda de pacotes entre o cliente e o servidor na nuvem. 
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3.7  VALIDAÇÃO DO STATUS DA REDE (QoS) 

 O status da rede precisa ser avaliado para que o tempo de sessão coletado seja 

utilizado para a estimativa da QoE do serviço em nuvem, uma vez que anomalias de rede 

podem distorcer os dados coletados durante o período de observação. 

 A validação dos dados coletados é conduzida através da determinação de limites de 

desempenho aceitáveis nos parâmetros de rede coletados pelo Módulo de QoS. 

 Os principais parâmentros de rede de influência na web QoE são a perda de pacotes, 

tempo de download e throughput de rede. Estes parâmetros são contabilizados de forma 

indireta pelo tempo de sessão, entretanto, é necessário garantir que a rede esteja em status 

normal de operação. Para avaliar o status de operação esta metodologia definiu por utilizar a 

latência, a perda de pacotes e a taxa de download. 

 O Módulo de QoS executa medidas de desempenho da rede de forma a verificar se o 

comportamento da rede está dentro dos limites estabelecidos como aceitáveis, uma vez que a 

QoE deve ser avaliada sob condições normais de operação e não em momentos de falha. 

Desta forma, faz parte da metodologia a validação dos dados coletados pelo Módulo de 

Aplicações Cliente (tempo de sessão) de acordo com a definição dos limites de máxima perda 

de pacote, máxima latência RTT e mínima taxa de download aceitável para o período de 

observação. As coletas validadas são utilizadas para estimar a QoE do usuário e as não 

validadas são descartadas. 

 

3.8 ESTIMATIVA DA QoE 

 Os dados coletados através da plataforma de avaliação são utilizados para estimar a 

QoE através do equacionamento definido na Seção 3.3, o qual relaciona o MOS ao tempo de 

sessão, de acordo com o contexto de avaliação. 

 A estimativa da qualidade da experiência do usuário através do MOS é fundamental 

para a tomada de decisão e para a comparação das diferentes opções de provedores e 

implementações, uma vez que disponibiliza a sensibilidade da variação da percepção do 

usuário ajustada ao contexto das possibilidades avaliadas. 
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 As definições deste capítulo que se concatenam na concepção da plaforma e na 

consequente coleta de dados para a estimativa de MOS buscam fornecer subsídios de 

comparação na escolha de um fornecedor de serviços em nuvem.  
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4 IMPLEMENTAÇÃO DA PLATAFORMA PARA AVALIAÇÃO DE QoE DE 

SERVIÇOS EM NUVEM – PEQN 

 

 A Plataforma de Estimativa de QoE de Serviços em Nuvem, concebida na Seção 3.5, 

permite a coleta dos dados considerados na avaliação da QoE de acordo com a metodologia 

proposta. As próximas seções detalham a implementação dos módulos que compõem a 

plataforma e as relações entre os mesmos, conforme sumarizado na Figura 12. 

Figura 12 – Módulos da Ferramenta de avaliação da QoE 

 

Fonte: O Autor 

 O Módulo de Aplicações Cliente (Javascript e Flash ActionScript) acessa páginas 

estáticas e dinâmicas disponíveis no servidor HTTP (web) em nuvem (Módulo Aplicações 

servidor) com o objetivo de calcular o tempo de sessão que é armazenado no Módulo de 

Armazenamento para a avaliação da QoE. O Módulo de QoS acessa o servidor em nuvem 

com o objetivo de calcular a taxa de download disponível, a latência e a perda de pacotes para 

identificar anomalias na rede. 
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4.1 MÓDULO DE APLICAÇÕES CLIENTE 

 O Módulo de Aplicações Cliente compreende as aplicações executadas no browser e é 

implementado em duas linguagens distintas: Javascript e Flash ActionScript. As aplicações 

desenvolvidas em Javascript e Flash ActionScript solicitam páginas estáticas e dinâmicas 

(PhP e Python) ao Módulo de Aplicações Servidor e contabilizam o tempo de sessão (tempo 

de resposta end-to-end) para o posterior envio ao módulo de armazenamento, conforme 

sumarizado na Figura 13.  

Figura 13 – Implementação dos Módulos Javascript e Flash ActionScript 

 

Fonte: O Autor   

 

 O processo de mensuração do tempo de sessão (end-to-end) consiste na tomada do 

tempo t0 em uma aplicação carregada no browser Google Chrome (Flash ActionScript e 

Javascript) no momento exato da conexão e requisição de conteúdo de página HTTP (HTTP 

GET). Após a resposta e o download de informações é tomado o tempo final t1, 

disponibilizando desta forma o tempo de sessão (tsessão = t1 – t0) para a estimativa do MOS, 

conforme ilustra a Figura 14. 

 O browser selecionado para o desenvolvimento do Módulo Aplicação Cliente é o 

Google Chrome pois, conforme dados da shareaholic [55], o Chrome detinha uma 

participação de 34,65% no uso de browser em abril de 2014, seguido, em segundo lugar, pelo 

Safari com 25,95% divididos entre suas versões. A participação dos principais browsers pode 

ser observada na Figura 15. 

INÍCIO

MÓDULO DE APLICAÇÕES CLIENTE

BROWSER 
Javascript / Flash Actionscript

MÓDULO DE APLICAÇÕES SERVIDOR

SERVIDOR (NUVEM)
(ESTÁTICA / DINÂMICAS)

MÓDULO DE ARMAZENAMENTO

SERVIDOR ARMAZENAMENTO

Transferência
Página
HTTP

Tempo de 
Sessão



54 
 

Figura 14 – Tempo de resposta – Plataforma de Estimativa de QoE de Serviços em Nuvem  

 

Fonte: O Autor 

  

Figura 15 – Participação no uso de web browser (abril de 2014) 

 

Fonte: Wong [55]  
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4.1.1 Implementação da aplicação cliente Javascript 

 Javascript é uma linguagem de programação que pode ser incluída em páginas web 

para proporcionar maior interatividade. 

 A aplicação cliente Javascript executa uma solicitação (HTTP GET) ao servidor em 

nuvem e contabiliza o intervalo de tempo desde a solicitação até a completa disponibilização 

do conteúdo, conforme demonstrado no trecho de código da célula básica de medição do 

JavaScript, apresentado na Figura 16. Para o teste das diferentes páginas disponibilizadas pelo 

Módulo de Aplicações de Servidor (estático, PhP e Python) é ajustado o endereço da página 

onde é aplicado o comando get conforme destacado na Figura 20. 

Figura 16 – Célula básica de Medição Javascript. 

Fonte: O Autor 

 O Módulo de Aplicação Cliente Javascript foi implementado de forma a ter uma 

interface amigável e de simples compreensão. Desta forma, o usuário apenas necessita 

informar o intervalo de execução entre as medidas (em segundos) e iniciar a coleta de dados 

de tempo de sessão, conforme apresentado na Figura 17. As medidas são executadas até 

serem interrompidas de acordo com o intervalo de avaliação. 

Este Módulo foi amplamente testado e ajustado de forma a garantir que nenhuma 

página fosse carregada em cache pelo browser ou pelo Javascript. 

A primeira abordagem foi desenvolver os testes de acesso às páginas disponibilizadas 

pelo Módulo de Aplicações Servidor de maneira automatizada, de forma sequencial, em uma 

única Tab ou aba do navegador. Nos primeiros testes desenvolvidos observou-se que as 

medições de diferentes páginas do servidor remoto sofriam influência umas das outras. O 
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Javascript, uma vez iniciado, rodava sua sequência de comandos compartilhando recursos e 

conexões, distorcendo os resultados encontrados. Adotou-se então a abordagem de múltiplos 

processos disponíveis no Chrome, onde cada Tab ou aba do navegador é um processo isolado 

com sua própria memória e execução. Desta forma, cada teste de cada combinação de 

Javascript com páginas estáticas ou dinâmicas é executado de maneira isolada em uma Tab do 

navegador, garantindo assim o isolamento de processos. 

Figura 17 – Página de Avaliação Javascript. 

 

Fonte: O Autor 

 

4.1.2 Implementação das aplicações cliente Flash ActionScript 

  O Flash ActionScript ou simplesmente Flash é um software originalmente concebido 

para o desenvolvimento de animações para páginas web. O Flash suporta streaming 

bidirecional de áudio e vídeo, e pode capturar entradas do usuário via mouse, teclado, 

microfone e câmera. 

 A aplicação cliente Flash executa um script de solicitação de carregamento de página 

(HTTP GET). Imediatamente antes do envio da mensagem do browser em direção ao servidor 

em nuvem onde está a página HTTP, é iniciada a marcação de tempo t0 que é finalizada com a 

recepção do retorno do servidor t1. O Módulo Flash em teste de calibração com PhP é 

apresentado na Figura 18. 

 Os browsers atuais podem armazenar informações de páginas carregadas 

anteriormente (cache) com o objetivo de proporcionar menores tempos de carregamento e 
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download de páginas.  A ferramenta foi implementada de forma a garantir que não ocorra 

cache na aplicação cliente para garantir que em todas as avaliações ocorra o download 

completo da página remota.  

Figura 18 – Módulo de Medição Flash em calibração. 

 

Fonte: O Autor 

Para o caso do Flash ActionScript foi utilizada a abordagem de múltiplos processos 

disponíveis no Chrome, onde cada Tab ou aba do navegador é um processo isolado com sua 

própria memória e execução, ou seja, cada teste de cada combinação de Flash com páginas 

estáticas ou dinâmicas foi executado de maneira isolada em uma Tab do navegador, 

garantindo assim o isolamento de processos. 

 

4.2 MÓDULO DE QoS 

 O Módulo de QoS é composto por um script em VB que executa comandos em série 

para a contabilização da latência RTT e perda de pacotes, e por um arquivo batch que 

automatiza a transferência de arquivo através de FTP para contabilizar a taxa de download 
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disponível entre o cliente e os servidores em nuvem. Os dados coletados por este módulo são 

armazenados na própria estação cliente. 

 O Módulo de QoS é de fundamental importância para benchmark dos demais módulos 

da ferramenta, uma vez que disponibiliza as condições básicas da rede (taxa de download e 

perda de pacotes) e tempo de resposta (latência RTT), que é o tempo mínimo do cenário de 

teste, além de fornecer informações relevantes sobre o cenário de rede utilizadas para avaliar 

o tempo de coleta e para identificar anomalia de rede que esteja comprometendo a avaliação 

da QoE. 

 Para a avaliação da latência de rede e perda de pacotes é iniciado o comando ping 

através de um VBS. Os dados de latência são registrados em um arquivo no computador onde 

ele é executado. 

 O ping é um utilitário que utiliza o ICMP (Internet Control Message Protocol) 

disponível em praticamente todos os sistemas operacionais (SO). A única maneira de avaliar o 

delay entre dois usuários independentes (assíncronos) é através do RTT, que pode ser 

avaliado por qualquer lado. 

 O comando ping (packet internet workgroper) utiliza uma série de mensagens de eco 

de ICMP para determinar se o host remoto está ativo, se há perda de pacotes e o RTT (delay) 

na comunicação com este host. 

 O VBS, responsável pela avaliação da latência RTT e da perda de pacotes, foi 

desenvolvido de forma a enviar uma rajada de 5 requisições ping para cada provedor sob 

análise de forma sequencial, a fim de garantir o mesmo cenário de rede e evitar distorções 

entre as medições. 

 Para a avaliação da taxa de transferência sustentável foi utilizado um batch que 

automatiza a transferência de arquivos e armazena a taxa média de transferência do arquivo. 

O arquivo utilizado na transferência é de 20 MB. 

 Batch ou arquivo de lote, comumente chamado de “.bat”, é um arquivo de computador 

utilizado para automatizar tarefas através de um conjunto de comandos executados 

sequencialmente. 

 A célula básica de medição de latência e perda de pacotes é demonstrada na Figura 19 

e a célula básica de medição de taxa de transferência é demonstrada na Figura 20. 
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Figura 19 – Célula básica de medição de latência e perda de pacotes. 

 

Fonte: O Autor 

Figura 20 – Célula básica de medição de taxa de transferência. 

 

Fonte: O Autor  

 O Módulo de QoS que contempla o VBS e o batch, permite armazenar dados de 

latência RTT, perda de pacotes e taxa de transferência de arquivos em intervalos 

programáveis durante o período de avaliação. 

 

4.3 MÓDULO DE APLICAÇÕES SERVIDOR 

 O Módulo de Aplicações Servidor é composto por um servidor HTTP e um servidor 

FTP utilizados para suportar as atividades dos Módulos de Aplicações Cliente e de QoS. O 

servidor HTTP disponibiliza página estática, página dinâmica desenvolvida em PhP e página 

dinâmica desenvolvida em Python para o levantamento do tempo de sessão. O servidor FTP 

disponibiliza arquivo para o Módulo de Rede executar uma transferência automatizada e 

contabilizar a taxa de download disponível. 
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 Os servidores implementados nesta plataforma são VPS alocados em provedores de 

nuvem, com sistema operacional Linux Debian e NGINX (servidor HTTP) instalado e com 

conexão à internet simétrica de 10 Mbps. 

 O sistema operacional Linux mostra-se bastante estável para utilização em servidores 

web e possui licença aberta, sendo desta forma amplamente utilizado e ofertado por 

provedores de serviços em nuvem. 

 Nginx (engine x) é um servidor proxy HTTP e reverso. Segundo a Netcraft [56] em 

seu websurvey, o Nginx é responsável por 14,15% do marketshare de todos os sites e vem 

ganhando participação considerável nos últimos anos nos TOP 1.000.000 sites mais 

utilizados, conforme pode ser observado na Figura 21. É um servidor concebido com foco em 

performance e baixo consumo de recursos. Este servidor foi escolhido para ser utilizado na 

plataforma por ser uma solução que vem ganhando popularidade na web. 

Figura 21 – Market Share dos TOP 1.000.000 sites mais utilizados. 

 

Fonte: NetCraft[56] 

 

4.4 MÓDULO DE ARMAZENAMENTO 

 O Módulo de Armazenamento provê o local para o armazenamento das informações 

contabilizadas pelo Módulo de Aplicações. As informações são armazenadas em um banco de 

dados com o detalhamento de data e hora da coleta, identificador do servidor em nuvem, 

identificador do tipo de página http e identificador da aplicação cliente. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/HTTP
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5 ESTUDOS DE CASO  

 

 A Plataforma PEQN, implementada de acordo com a metodologia proposta no 

Capítulo 3, foi aplicada a diversos casos de estudo, cujos resultados são apresentados neste 

Capítulo. Para os estudos de caso avaliados, foram consideradas as seguintes variáveis de 

contexto: 

(1) A linguagem utilizada para a implementação do Módulo Aplicação Cliente: 

a. Javascript, 

b. Flash ActionScript. 

(2) O tipo de página web implementada no Módulo Aplicação Servidor:  

a. Estática, 

b. Dinâmica PhP, 

c. Dinâmica Python. 

(3) A localização geográfica do provedor de serviços em nuvem: 

a. Servidor localizado nos Estados Unidos, na região do Kansas (EUA), 

b. Servidor localizado na Holanda, na região de Amsterdam (Europa), 

c. Servidor localizado no Brasil, na região de São Paulo (Brasil). 

Conforme detalhado no Capítulo 3, a metodologia proposta nesta dissertação é capaz 

de estimar a QoE de serviços em nuvem, levando em consideração o contexto de avaliação. 

Desta forma, os estudos de caso apresentados neste Capítulo são agrupados em quatro 

contextos de avaliação sumarizados na Tabela 8:  

 

Tabela 8 – Contextos de Avaliação 

Contexto 
Módulo Aplicações 

Cliente 

Módulo Aplicações 

Servidor 

Localização do 

provedor 

1 
Javascript e Flash 

ActionScript 

Estática, dinâmica PhP 

e dinâmica Python 
EUA 

2 Javascript 
Estática, dinâmica PhP 

e dinâmica Python 
Brasil, EUA e Europa 

3 Flash ActionScript 
Estática, dinâmica PhP 

e dinâmica Python 
Brasil, EUA e Europa 

4 
Javascript e Flash 

ActionScript 

Estática, dinâmica PhP 

e dinâmica Python 
Brasil, EUA e Europa 

Fonte: O Autor 
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 Cada contexto apresentado na Tabela 8 é formado por um conjunto de casos, os quais 

são determinados a partir da combinação das variáveis de contexto. A Tabela 9 apresenta os 

casos avaliados. 

 Conforme definido na metodologia, antes da estimativa do QoE é realizada a 

validação dos dados de tempo de sessão coletados, através da avaliação dos parâmetros de 

rede previamente definidos. Para as coletas de dados realizadas neste trabalho, a rede é 

considerada sem anomalia quando os parâmetros de QoS coletados estão dentro dos seguintes 

limites estabelecidos, que são:  

 Máxima perda de pacotes para o período de avaliação de 2 %,  

 Máxima latência RTT durante o período de avaliação de 500 ms, 

 Mínima taxa de download de 100 Kbps.  

 O período de avaliação de cada caso apresentado foi de uma semana, com intervalo de 

uma hora entre as coletas. 

 Todos os provedores foram contratados com uma disponibilização de banda de 10 

Mbps e o acesso do cliente à internet é proporcionado através de um ADSL de 10 Mbps, onde 

o cliente está localizado no Brasil. 

 Desta forma, para qualquer coleta em que um dos três parâmetros (perda de pacotes, 

latência RTT e taxa de download) esteja fora do limite estabelecido, é considerado que a rede 

apresenta anomalia. Coletas em que a rede apresenta condições de operação anormais são 

descartadas, conforme definido pela metodologia apresentada no Capítulo 3. 

 Nas próximas seções, os resultados dos casos definidos na Tabela 9 são apresentados 

individualmente, a fim de demonstrar o comportamento de cada caso ao longo do período de 

avaliação. Em seguida são apresentados os resultados dos casos aglutinados aos contextos 

definidos na Tabela 8, onde é apresentada a estimativa da QoE para cada contexto de 

avaliação. 
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Tabela 9 – Casos Avaliados 

CASO 
APLICAÇÃO 

CLIENTE 

APLICAÇÃO 

SERVIDOR 

LOCALIZAÇÃO 

GEOGRÁFICA 

1 Javascript Estático Brasil 

2 Javascript PhP Brasil 

3 Javascript Python Brasil 

4 Flash Estático Brasil 

5 Flash PhP Brasil 

6 Flash Python Brasil 

7 Javascript Estático EUA 

8 Javascript PhP EUA 

9 Javascript Python EUA 

10 Flash Estático EUA 

11 Flash PhP EUA 

12 Flash Python EUA 

13 Javascript Estático Europa 

14 Javascript PhP Europa 

15 Javascript Python Europa 

16 Flash Estático Europa 

17 Flash PhP Europa 

18 Flash Python Europa 

Fonte: O Autor 
  

 

5.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DOS ESTUDOS DE CASOS 

 Nesta seção são apresentados os resultados das coletas dos parâmetros de rede e 

aplicação para os casos definidos na Tabela 9, ao longo do período de avaliação.  

 

 

5.1.1 Caso 1 - Brasil/Javascript/Estático 

O Caso 1 é caracterizado pela implementação do Módulo de Aplicações Cliente em 

Javascript, onde é acessada uma página estática hospedada em um provedor localizado no 

Brasil.  

 A Figura 22 apresenta a taxa de download e o tempo de sessão durante o intervalo de 

avaliação, onde observa-se que a taxa de download (área em cinza – eixo vertical da 
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esquerda) ficou acima do limite definido para a validação da coleta (mínimo de 100 kbps). 

Ainda é possível observar que, para a maioria das coletas realizadas, a taxa de download é 

correlacionada ao tempo de sessão de maneira inversa como, por exemplo, no domingo às 8 

horas, onde o tempo de sessão é 0,828s e a taxa de download é 9300 Kbps. Este 

comportamento é o esperado. Porém, em alguns períodos, mesmo mantendo alta taxa de 

download, houve um aumento considerável no tempo de sessão como, por exemplo, na 

segunda-feira às 13 horas, onde o tempo de sessão é 4,754s e a taxa de download é 9537 

Kbps. Esta descorrelação pode ser explicada pelo fato de que o tempo de sessão captura 

questões relacionadas às aplicações e servidores, como, por exemplo, a qualidade e tipo de 

disco rígido do provedor, a forma de compartilhamento de recursos no provedor, o tipo e 

estado do hardware do provedor e cliente, a estabilidade da plataforma de virtualização, a 

ocupação dos recursos compartilhados, entre outros fatores. O comportamento observado 

neste caso, onde a taxa de download não é capaz de capturar todas as variações de 

desempenho observadas no tempo de sessão, ratifica a importância da abordagem fim-a-fim 

na estimativa da QoE de serviços em nuvem, adotada na metodologia proposta. 

Figura 22 – Taxa de Download versus Tempo de Sessão – Caso 1 

 
Fonte: O Autor 
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A Figura 23 apresenta a latência RTT e o tempo de sessão durante o intervalo de 

avaliação, onde é demostrado que o limite definido para este parâmetro (500ms) não foi 

atingido em nenhuma das coletas. Ainda é possível observar na Figura 23 que a simples 

monitoração da latência RTT não é capaz de identificar todas as variações do tempo de 

sessão, como, por exemplo, no sábado às 12 horas, onde o tempo de sessão é de 895ms e a 

latência de 35ms, e no sábado às 14 horas, onde o tempo de sessão é de 4,134s e a latência de 

36ms. Este comportamento é esperado, uma vez que a latência é um parâmetro de rede que 

não captura questões relativas à implementação das aplicações cliente/servidor e ratifica a 

necessidade da abordagem fim-a-fim para a estimativa da QoE de serviços em nuvem. 

 

 

Figura 23 – Latência RTT versus Tempo de Sessão – Caso 1 

 

 
Fonte: O Autor 

 

 A perda de pacotes foi inferior a 1% durante todas as coletas. Desta forma, o Módulo 

de QoS validou status da rede e os dados de tempo de sessão foram armazenados para o 

Caso 1. 
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 Para o Caso 1 foram obtidos os seguintes valores para os parâmetros de QoS 

observados durante todo o período de coleta: 

 Taxa de download média = 8172,48 Kbps, 

 Latência RTT média = 41,62 ms, 

 Perda de pacotes inferior < 1%. 

 Para este caso, o tempo de sessão medido variou de 814 ms a 6527 ms, sendo 1566 ms 

o tempo de sessão médio. 

5.1.2 Caso 2 - Brasil/Javascript/PhP 

 O Caso 2 é caracterizado pela implementação do Módulo de Aplicações Cliente em 

Javascript, onde é acessada uma página dinâmica PhP hospedada em um provedor localizado 

no Brasil. Os parâmentros de QoS são os mesmos obtidos para o Caso 1, uma vez que o 

provedor de serviços e o servidor são os mesmos para cada localização geográfica. 

 A Figura 24 apresenta a taxa de download do servidor localizado no Brasil e o tempo 

de sessão para o Caso 2, onde observa-se  que a taxa de download não é capaz de capturar 

todas as variações de tempo de sessão, assim como verificado no Caso 1.  

Figura 24 – Taxa de Download versus Tempo de Sessão – Caso 2 

 

Fonte: O Autor 

Da mesma forma que para o Caso 1, a latência RTT observada para o Caso 2, Figura 25, 

não é capaz de capturar as variações de tempo de sessão ligadas à aplicação e servidor, e 

apresenta valores inferiores ao limite de 500 ms.  

Para este caso, o tempo de sessão medido variou de 815 ms a 10102 ms, sendo 1644 ms o 

tempo de sessão médio. 
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Figura 25 – Latência RTT versus Tempo de Sessão – Caso 2 

 
Fonte: O Autor 

 

5.1.3  Caso 3 - Brasil/Javascript/Python  

 O Caso 3 é caracterizado pela implementação do Módulo de Aplicações Cliente em 

Javascript, onde é acessada uma página dinâmica Python hospedada em um provedor 

localizado no Brasil. Os parâmentros de QoS são os mesmos obtidos para o Caso 1, uma vez 

que o provedor de serviços e o servidor são os mesmos para cada localização geográfica. 

 A análise da Figura 26 permite concluir que a taxa de download ficou acima do limite 

definido para este parâmetro e que a correlação entre a taxa de download e o tempo de sessão 

apresenta o mesmo comportamento verificado nos Casos 1 e 2.  

 Da mesma forma que para os Casos 1 e 2, a latência RTT observada para o Caso 3, 

Figura 27, apresenta valores inferiores ao limite de 500 ms e é incapaz de capturar as 

variações de tempo de sessão ligadas à aplicação ou servidor.  

Figura 26 – Taxa de Download versus Tempo de Sessão – Caso 3 

 
Fonte: O Autor 
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Figura 27 – Latência RTT versus Tempo de Sessão – Caso 3 

 

Fonte: O Autor 

 Para este caso, o tempo de sessão medido variou de 998 ms a 7258 ms, sendo 1708 ms 

o tempo de sessão médio. 

5.1.4 Caso 4 - Brasil/Flash/Estático  

 O Caso 4 é caracterizado pela implementação do Módulo de Aplicações Cliente em 

Flash ActionScript, onde é acessada uma página estática hospedada em um provedor 

localizado no Brasil. Os parâmentros de QoS são os mesmos obtidos para o Caso 1, uma vez 

que o provedor de serviços e o servidor são os mesmos para cada localização geográfica. 

 A análise da Figura 28 permite concluir que a correlação entre a taxa de download e o 

tempo de sessão apresenta o mesmo comportamento verificado nos Casos 1 a 3, assim como a 

latência RTT, Figura 29, não é capaz de capturar as variações de tempo de sessão provocadas 

pela aplicação ou servidor. 

Figura 28 – Taxa de Download versus Tempo de Sessão – Caso 4 

 

Fonte: O Autor 
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Figura 29 – Latência RTT versus Tempo de Sessão – Caso 4 

 

Fonte: O Autor 

 Para este caso, o tempo de sessão medido variou de 817 ms a 5643 ms, sendo 1358 ms 

o tempo de sessão médio. 

5.1.5 Caso 5 - Brasil/Flash/PhP 

 O Caso 5 é caracterizado pela implementação do Módulo de Aplicações Cliente em 

Flash ActionScript, onde é acessada uma página dinâmica em PhP hospedada em um 

provedor localizado no Brasil. Os parâmentros de QoS são os mesmos obtidos para o Caso 1, 

uma vez que o provedor de serviços e o servidor são os mesmos para cada localização 

geográfica. 

 A análise das Figuras 30 e 31 permite concluir que o comportamento observado nos 

Casos 1 a 4 são ratificados no Caso 5, ou seja, a taxa de download e a latência RTT não 

capturam as variações de tempo de sessão relacionadas à aplicação e servidor.  

Figura 30 – Taxa de Download versus Tempo de Sessão – Caso 5 

 

Fonte: O Autor 
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Figura 31 – Latência RTT versus Tempo de Sessão – Caso 5 

 

Fonte: O Autor 

 Para este caso, o tempo de sessão medido variou de 814 ms a 6203 ms, sendo 1495 ms 

o tempo de sessão médio. 

5.1.6 Caso 6 -  Brasil/Flash/Python 

 O Caso 6 é caracterizado pela implementação do Módulo de Aplicações Cliente em 

Flash ActionScript, onde é acessada uma página dinâmica em Python hospedada em um 

provedor localizado no Brasil. Os parâmentros de QoS são os mesmos obtidos para o Caso 1, 

uma vez que o provedor de serviços e o servidor são os mesmos para cada localização 

geográfica. 

 A análise da Figura 32 permite concluir que a taxa de download ficou acima do limite 

definido para este parâmetro, e que a correlação entre a taxa de download e o tempo de sessão 

apresenta o mesmo comportamento verificado nos Casos 1 a 5.  

Figura 32 – Taxa de Download versus Tempo de Sessão – Caso 6 

 
Fonte: O Autor 
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 Da mesma forma que para os Casos 1 a 5, a latência RTT observada para o Caso 6, 

Figura 33, não é capaz de capturar as variações de tempo de sessão ligadas à aplicação e 

servidor.  

Figura 33 – Latência RTT versus Tempo de Sessão – Caso 6 

 

Fonte: O Autor 

 Para este caso, o tempo de sessão medido variou de 804 ms a 10462 ms, sendo 1457 

ms o tempo de sessão médio. 

5.1.7 Caso 7 - EUA/Javascript/Estático  

 O Caso 7 é caracterizado pela implementação do Módulo de Aplicações Cliente em 

Javascript, onde é acessada uma página estática hospedada em um provedor localizado nos 

EUA. 

 A Figura 34 apresenta a taxa de download e o tempo de sessão durante o intervalo de 

avaliação, onde observa-se que a taxa de download ficou acima do limite definido para a 

validação da coleta (mínimo de 100 kbps). Ainda é possível observar que para a maioria das 

coletas realizadas, a taxa de download é correlacionada ao tempo de sessão de maneira 

inversa. Porém, em alguns períodos, mesmo mantendo alta taxa de download, houve um 

aumento considerável no tempo de sessão como, por exemplo, na quinta-feira às 11 horas. 

 A Figura 35 apresenta a latência RTT e o tempo de sessão durante o intervalo de 

avaliação, onde é demostrado que o limite definido para este parâmetro (500ms) não foi 

atingido em nenhuma das coletas. Ainda é possível observar na Figura 35 que a simples 

monitoração da latência RTT não é capaz de identificar todas as variações do tempo de 

sessão, como, por exemplo, na quinta-feira às 11 horas, onde há um pico de tempo de sessão 

de 4670 ms  e uma latência de 180 ms.  
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Figura 34 – Taxa de Download versus Tempo de Sessão – Caso 7 

 
Fonte: O Autor 

Figura 35 – Latência RTT versus Tempo de Sessão – Caso 7 

 
Fonte: O Autor 

 A perda de pacotes foi de 1,4% durante todas as coletas. Desta forma, o Módulo de 

QoS validou status da rede e os dados de tempo de sessão foram armazenados para o Caso 7. 

 Para o Caso 7 (servidor localizado nos EUA) foram obtidos os seguintes valores para 

os parâmetros observados: 

 Taxa de download média = 6452,23 Kbps, 

 Latência RTT média = 181,57 ms, 

 Perda de pacotes igual a 1,4 %. 

 Para este caso, o tempo de sessão medido variou de 1864 ms a 11920 ms, sendo 3353 

ms o tempo de sessão médio. 

5.1.8 Caso 8 - EUA/Javascript/PhP  

 O Caso 8 é caracterizado pela implementação do Módulo de Aplicações Cliente em 

Javascript, onde é acessada uma página dinâmica em PhP hospedada em um provedor 
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localizado nos EUA. Os parâmentros de QoS são os mesmos obtidos para o Caso 7, uma vez 

que o provedor de serviços e o servidor são os mesmos para cada localização geográfica. 

 A Figura 36 apresenta a taxa de download do servidor localizado nos EUA e o tempo 

de sessão para o Caso 8, onde observa-se que a taxa de download não é capaz de capturar 

todas as variações de tempo de sessão, ratificando a necessidade da abordagem fim-a-fim 

através do tempo de sessão assim como observado no Caso 7.  

Figura 36 – Taxa de Download versus Tempo de Sessão – Caso 8 

 
Fonte: O Autor 

 Da mesma forma que para o Caso 7, a latência RTT observada para o Caso 8, 

Figura 37, não é capaz de capturar as variações de tempo de sessão ligadas à aplicação e 

servidor.  

 

Figura 37 – Latência RTT versus Tempo de Sessão – Caso 8 

 
Fonte: O Autor 
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 Para este caso, o tempo de sessão medido variou de 1803 ms a 13977 ms, sendo 

3357 ms o tempo de sessão médio. 

5.1.9 Caso 9 -EUA/Javascript/Python  

 O Caso 9 é caracterizado pela implementação do Módulo de Aplicações Cliente em 

Javascript, onde é acessada uma página dinâmica em Python hospedada em um provedor 

localizado nos EUA. Os parâmentros de QoS são os mesmos obtidos para o Caso 7, uma vez 

que o provedor de serviços e o servidor são os mesmos para cada localização geográfica. 

 A análise das Figuras 38 e 39 permite concluir que o comportamento observado nos 

Casos 7 e 8 é confirmado no Caso 9. 

Figura 38 – Taxa de Download versus Tempo de Sessão – Caso 9 

 
Fonte: O Autor 

Figura 39 – Latência RTT versus Tempo de Sessão – Caso 9 

 
Fonte: O Autor 

 Para este caso, o tempo de sessão medido variou de 2487 ms a 30525 ms, sendo 

4441 ms o tempo de sessão médio. 
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5.1.10 Caso 10 - EUA/Flash/Estático  

 O Caso 10 é caracterizado pela implementação do Módulo de Aplicações Cliente em 

Flash ActionScript, onde é acessada uma página estática hospedada em um provedor 

localizado nos EUA. Os parâmentros de QoS são os mesmos obtidos para o Caso 7, uma vez 

que o provedor de serviços e o servidor são os mesmos para cada localização geográfica. 

 A Figura 40 apresenta a taxa de download do servidor localizado nos EUA e o tempo 

de sessão para o Caso 10, onde observa-se que a taxa de download não é capaz de capturar 

todas as variações de tempo de sessão conforme destacado nos Casos 7 a 9. 

Figura 40 – Taxa de Download versus tempo de Sessão – caso 10 

 
Fonte: O Autor 

 Da mesma forma que para os Casos de 7 a 9, a latência RTT observada para o Caso 

10, Figura 41, não é capaz de capturar as variações de tempo de sessão ligadas à aplicação e 

servidor.  

Figura 41 – Latência RTT versus tempo de Sessão – caso 10 

 
Fonte: O Autor 

 Para este caso, o tempo de sessão medido variou de 1379 ms a 14185 ms, sendo 

3265 ms o tempo de sessão médio. 
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5.1.11 Caso 11 - EUA/Flash/PhP  

 O Caso 11 é caracterizado pela implementação do Módulo de Aplicações Cliente em 

Flash ActionScript, onde é acessada uma página dinâmica PhP hospedada em um provedor 

localizado nos EUA. Os parâmentros de QoS são os mesmos obtidos para o Caso 7, uma vez 

que o provedor de serviços e o servidor são os mesmos para cada localização geográfica. 

 É possível concluir, a partir da observação das Figuras 42 e 43, que tanto a taxa de 

download como a latência RTT respectivamente, apesar de possuírem correlação inversa e 

direta com o tempo de sessão para a maior parte do período de observação, não são capazes 

de capturar questões relativas à aplicação e ao servidor que são contempladas no tempo de 

sessão. Este comportamento confirma o observado nos Casos de 7 a 10. 

Figura 42 – Taxa de Download versus Tempo de Sessão – Caso 11 

 

Fonte: O Autor 

Figura 43 – Latência RTT versus Tempo de Sessão – Caso 11 

 

Fonte: O Autor 

 Para este caso, o tempo de sessão medido variou de 1740 ms a 12127 ms, sendo 3317 

ms o tempo de sessão médio. 
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5.1.12 Caso 12 -EUA/Flash/Python  

 O Caso 12 é caracterizado pela implementação do Módulo de Aplicações Cliente em 

Flash ActionScript, onde é acessada uma página dinâmica Python hospedada em um provedor 

localizado nos EUA. Os parâmetros de QoS são os mesmos obtidos para o Caso 7, uma vez 

que o provedor de serviços e o servidor são os mesmos para cada localização geográfica. 

 A análise da Figura 44 permite concluir que a taxa de download ficou acima do limite 

definido para este parâmetro e que a correlação entre a taxa de download e o tempo de sessão 

apresenta o mesmo comportamento verificado nos Casos de 7 a 11.  

 Da mesma forma que para os Casos de 7 a 11, a latência RTT observada para o 

Caso 12, Figura 45, apresenta valores inferiores ao limite de 500 ms e é incapaz de capturar as 

variações de tempo de sessão ligadas à aplicação ou servidor.  

Figura 44 – Taxa de Download versus Tempo de Sessão – Caso 12 

 
Fonte: O Autor 

Figura 45 – Latência RTT versus Tempo de Sessão – Caso 12 

 
Fonte: O Autor 
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 Para este caso, o tempo de sessão medido variou de 1813 ms a 21729 ms, sendo 3305 

ms o tempo de sessão médio. 

5.1.13 Caso 13 - EUROPA/Javascript/Estático  

 O Caso 13 é caracterizado pela implementação do Módulo de Aplicações Cliente em 

Javascript, onde é acessada uma página estática hospedada em um provedor localizado na 

Europa. 

 A Figura 46 apresenta a taxa de download e o tempo de sessão durante o intervalo de 

avaliação, onde observa-se que a taxa de download (área em cinza – eixo vertical da 

esquerda) ficou acima de 100 Kbps que é o limite definido para a validação da coleta. Ainda é 

possível observar que, para a maioria das coletas realizadas, a taxa de download é 

correlacionada ao tempo de sessão de maneira inversa como, por exemplo, na terça-feira às 21 

horas, onde há um pico de tempo de sessão de 13,1 segundos e uma queda da taxa de 

download para 650 Kbps.  

Figura 46 – Taxa de Download versus Tempo de Sessão – Caso 13 

 

Fonte: O Autor 

 A Figura 47 apresenta a latência RTT e o tempo de sessão durante o intervalo de 

avaliação, onde é demostrado que o limite de 500ms para este parâmetro não foi atingido em 

nenhuma das coletas. Ainda é possível observar que a simples monitoração da latência RTT 

não é capaz de identificar todas as variações do tempo de sessão, como por exemplo no pico 

de 9230ms no tempo de sessão que ocorreu na segunda-feira 11 horas conforme destacado na 

Figura 47.  
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Figura 47 – Latência RTT versus Tempo de Sessão – Caso 13 

 

Fonte: O Autor 

 A perda de pacotes foi inferior a 1% durante todas as coletas. Desta forma, o Módulo 

de QoS validou status da rede e os dados de tempo de sessão foram armazenados para o 

Caso 13. 

 Para o Caso 13 foram obtidos os seguintes valores para os parâmetros de QoS 

observados durante todo o período de coleta: 

 Taxa de download média = 5944,34 Kbps, 

 Latência RTT média = 248,49 ms, 

 Perda de pacotes inferior a 1%. 

 Para este caso, o tempo de sessão medido variou de 2372ms a 19464ms, sendo 

3926ms o tempo de sessão médio. 

5.1.14 Caso 14 - EUROPA/Javascript/PhP  

 O Caso 14 é caracterizado pela implementação do Módulo de Aplicações Cliente em 

Javascript, onde é acessada uma página dinâmica PhP hospedada em um provedor localizado 

na Europa. Os parâmentros de QoS são os mesmos obtidos para o Caso 13, uma vez que o 

provedor de serviços e o servidor são os mesmos para cada localização geográfica. 

 A Figura 48 apresenta a taxa de download e o tempo de sessão durante o intervalo de 

avaliação, onde observa-se que a taxa de download ficou acima do limite mínimo definido 

para este parâmetro (100 Kbps) e apresenta correlação inversa com o tempo de sessão na 

maioria das coletas, como observado no Caso 13.  
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Figura 48 – Taxa de Download versus Tempo de Sessão – Caso 14 

 

Fonte: O Autor 

 Da mesma forma que para o Caso 13, a latência RTT observada para o Caso 14, 

Figura 49, não é capaz de capturar as variações de tempo de sessão ligadas à aplicação e 

servidor.  

Figura 49 – Latência RTT versus Tempo de Sessão – Caso 14 

 

Fonte: O Autor 

 Para este caso, o tempo de sessão medido variou de 2443ms a 26955ms, sendo 

4082ms o tempo de sessão médio. 

5.1.15 Caso 15 - EUROPA/Javascript/Python  

 O Caso 15 é caracterizado pela implementação do Módulo de Aplicações Cliente em 

Javascript, onde é acessada uma dinâmica Python hospedada em um provedor localizado na 

Europa. Os parâmentros de QoS são os mesmos obtidos para o Caso 13, uma vez que o 

provedor de serviços e o servidor são os mesmos para cada localização geográfica. 
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 A partir da observação das Figuras 50 e 51 é possível concluir que, tanto a taxa de 

download como a latência RTT apresentam o mesmo comportamento observado nos Casos 13 

e 14. 

Figura 50 – Taxa de Download versus Tempo de Sessão – Caso 15 

 

Fonte: O Autor 

Figura 51 – Latência RTT versus Tempo de Sessão – Caso 15 

 

Fonte: O Autor 

 Para este caso, o tempo de sessão medido variou de 3445ms a 21192ms, sendo 

5101ms o tempo de sessão médio. 

5.1.16 Caso 16 - EUROPA/Flash/Estático  

 O Caso 16 é caracterizado pela implementação do Módulo de Aplicações Cliente em 

Flash ActionScript, onde é acessada uma estática hospedada em um provedor localizado na 

Europa. Os parâmentros de QoS são os mesmos obtidos para o Caso 13, uma vez que o 

provedor de serviços e o servidor são os mesmos para cada localização geográfica. 
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 A Figura 52 apresenta a taxa de download e o tempo de sessão durante o intervalo de 

avaliação, onde é possível observar que, na maioria das coletas, a taxa de download apresenta 

correlação inversa com o tempo de sessão, conforme observado nos Casos de 13 a 15. 

Figura 52 – Taxa de Download versus Tempo de Sessão – Caso 16 

 

Fonte: O Autor 

 Da mesma forma que para os Casos de 13 a 15, a latência RTT observada para o 

Caso 16, Figura 53, não é capaz de capturar as variações de tempo de sessão ligadas à 

aplicação e servidor. 

Figura 53 – Latência RTT versus Tempo de Sessão – Caso 16 

 

Fonte: O Autor 

 Para este caso, o tempo de sessão medido variou de 2380ms a 19884ms, sendo 

3783ms o tempo de sessão médio. 
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5.1.17 Caso 17 - EUROPA/Flash/PhP 

 O Caso 17 é caracterizado pela implementação do Módulo de Aplicações Cliente em 

Flash ActionScript, onde é acessada uma dinâmica PhP hospedada em um provedor 

localizado na Europa. Os parâmentros de QoS são os mesmos obtidos para o Caso 13, uma 

vez que o provedor de serviços e o servidor são os mesmos para cada localização geográfica. 

 A análise da Figura 54 permite concluir que a taxa de download ficou acima do limite 

definido para este parâmetro e que a correlação entre a taxa de download e o tempo de sessão 

apresenta o mesmo comportamento verificado nos Casos de 13 a 16.  

Figura 54 – Taxa de Download versus Tempo de Sessão – Caso 17 

 
Fonte: O Autor 

 Da mesma forma que para os Casos de 13 a 16, a latência RTT observada para o 

Caso 17, Figura 55, apresenta valores inferiores ao limite de 500ms e é incapaz de capturar as 

variações de tempo de sessão ligadas à aplicação ou servidor.  

Figura 55 – Latência RTT versus Tempo de Sessão – Caso 18 

 
Fonte: O Autor 

 Para este caso, o tempo de sessão medido variou de 2492ms a 20100ms, sendo 

3875ms o tempo de sessão médio. 
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5.1.18 Caso 18 - EUROPA/Flash/Python 

 O Caso 18 é caracterizado pela implementação do Módulo de Aplicações Cliente em 

Flash ActionScript, onde é acessada uma página dinâmica Python hospedada em um provedor 

localizado na Europa. Os parâmentros de QoS são os mesmos obtidos para o Caso 13, uma 

vez que o provedor de serviços e o servidor são os mesmos para cada localização geográfica. 

 A análise da Figura 56 permite concluir que a taxa de download ficou acima do limite 

definido para este parâmetro e que a correlação entre a taxa de download e o tempo de sessão 

apresenta o mesmo comportamento verificado nos Casos de 13 a 17.  

 Da mesma forma que para os Casos de 13 a 17, a latência RTT observada para o 

Caso 18, Figura 57, apresenta valores inferiores ao limite de 500ms e é incapaz de capturar as 

variações de tempo de sessão ligadas à aplicação ou servidor.  

Figura 56 – Taxa de Download versus Tempo de Sessão – Caso 18 

 

Fonte: O Autor 

 

Figura 57 – Latência RTT versus Tempo de Sessão – Caso 18 

 

Fonte: O Autor 
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 Para este caso, o tempo de sessão medido variou de 2400ms a 19788ms, sendo 

3799ms o tempo de sessão médio. 

 Os tempos médios de sessão, a perda de pacotes, a taxa média de download e a 

latência RTT média de cada caso apresentado nesta seção são sumarizados na Tabela 10. 

Tabela 10 – Sumário Casos 

CASO 
APLICAÇÃO 

CLIENTE 

APLICAÇÃO 

SERVIDOR 

LOCALIZAÇÃO 

GEOGRÁFICA 

TEMPO 

MÉDIO DE 

SESSÃO (ms) 

PERDA 

DE 

PACOTES 

(%) 

TAXA 

MÉDIA DE 

DOWNLOAD 

(Kbps) 

LATÊNCIA 

RTT 

MÉDIA 

(ms) 

1 Javascript Estático Brasil 1566,63 0,95 8172,48 41,62 

2 Javascript PhP Brasil 1644,75 0,95 8172,48 41,62 

3 Javascript Python Brasil 1708,49 0,95 8172,48 41,62 

4 Flash Estático Brasil 1358,37 0,95 8172,48 41,62 

5 Flash PhP Brasil 1495,99 0,95 8172,48 41,62 

6 Flash Python Brasil 1457,32 0,95 8172,48 41,62 

7 Javascript Estático EUA 3353,97 1,4 6452,23 181,57 

8 Javascript PhP EUA 3357,23 1,4 6452,23 181,57 

9 Javascript Python EUA 4441,92 1,4 6452,23 181,57 

10 Flash Estático EUA 3265,76 1,4 6452,23 181,57 

11 Flash PhP EUA 3317,73 1,4 6452,23 181,57 

12 Flash Python EUA 3305,42 1,4 6452,23 181,57 

13 Javascript Estático Europa 3926,67 0,71 5944,34 248,49 

14 Javascript PhP Europa 4082,84 0,71 5944,34 248,49 

15 Javascript Python Europa 5101,98 0,71 5944,34 248,49 

16 Flash Estático Europa 3783,55 0,71 5944,34 248,49 

17 Flash PhP Europa 3875,34 0,71 5944,34 248,49 

18 Flash Python Europa 3799,77 0,71 5944,34 248,49 

Fonte: O Autor 

A Tabela 10 permite observar que a taxa de download média contabilizada sofreu redução 

importante para os provedores localizados fora do país apesar de estar dentro de limites 

aceitáveis. Esta redução indica a precaridade da infraestrutura interconexões internacionais. 

Os demais parâmetros de rede (perda de pacotes e latência rtt média) permaneceram dentro de 

limites esperados e aceitáveis.  A discussão dos resultados de tempos de sessão será 

apresentada nas próximas seções de acordo com o contexto de comparação conforme definido 

na metodologia. 
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5.2  ESTIMATIVA DE QoE PARA O CONTEXTO 1  

 O Contexto 1 busca comparar as diferentes implementações do Módulo de Aplicações 

Cliente e os diferentes tipos de páginas em um único servidor, considerando as seguintes 

variáveis de contexto: 

 Aplicações avaliadas no Módulo Aplicações Cliente: Javascript e Flash ActionScript; 

 Tipo de página no Módulo Aplicações Servidor: Estática, Dinâmica (PhP), Dinâmica 

(Python); 

 Localização do usuário (cliente): Brasil (acesso ADSL); 

 Localização do provedor de serviço em nuvem: EUA. 

 

 Os Casos que compõem este contexto são: 

 Caso 7: EUA/Javascript/Estático, 

 Caso 8: EUA/Javascript/PhP, 

 Caso 9: EUA/Javascript/Python, 

 Caso 10: EUA/Flash/Estático, 

 Caso 11: EUA/Flash/PhP, 

 Caso 12: EUA/Flash/Python. 

 O equacionamento para a estimativa do MOS através do tempo de sessão conforme a 

Equação 7 é ajustado ao Contexto 1 por meio do máximo tempo de sessão observado, que 

para este contexto é de 4441,92ms. 

 A expressão analítica para a estimativa do MOS ajustada ao Contexto 1 é apresentada 

na Equação 8. 

𝑀𝑂𝑆𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡𝑜 1 = −1,396435887 ∗  ln 𝑡 − ln 0,253257679  + 5        (8) 

 As Figuras 58 e 59 apresentam a estimativa da QoE instantânea para cada Caso do 

Contexto 1 estimado a partir do tempo de sessão com a aplicação da Equação 8. 

  

 

 

 

 

 

 



87 
 

Figura 58 – MOS Contexto 1 – Casos 7, 8 e 9 

 
Fonte: O Autor 
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Figura 59 – MOS Contexto 1 – Casos 10, 11 e 12 

 

Fonte: O Autor 

 As Figuras 58 e 59 demonstram a variação do MOS ao longo do período de 

observação, para os casos que compõem este contexto. Os resultados demonstram que o MOS 

variou do valor mínimo de 1 ao valor máximo de 2,33345. Através dos resultados, é possível 

observar que o MOS varia não somente entre os diversos casos, mas também dentro do 

mesmo caso, como pode ser observado, por exemplo, no Caso 12 onde, na sexta-feira às 

12 horas, tem-se um MOS estimado de 2,02 e, no sábado às 5 horas, um MOS estimado de 1. 

Esta variação do MOS dificulta a comparação da QoE de provedores e soluções de serviços 

em nuvem através da aplicação de questionários a uma população de usuários. 

 A Tabela 11 apresenta o MOS mínimo, máximo e médio estimados para cada Caso 

que compõe o Contexto 1. 
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Tabela 11 – Sumarização da QoE para os Casos do Contexto 1 

CASO 
MOS 

MÍNIMO 

MOS 

MÁXIMO 

MOS 

MÉDIO 

TEMPO 

MÉDIO DE 

SESSÃO (s) 

7 1 1,9907 1,3205 3,3540 

8 1 2,0287 1,3194 3,3572 

9 1 1,6617 1,0000 4,4419 

10 1 2,3345 1,3509 3,2658 

11 1 2,0692 1,3329 3,3177 

12 1 2,0223 1,3372 3,3054 

Fonte: O Autor 

Os scores MOS médios estimados para os casos relacionados ao Contexto 1 ficaram 

abaixo de 1,5, o que equivale a uma avaliação entre Pobre e Ruim. Esta avaliação é coerente 

para um tempo de sessão entre 3 e 4 segundos, quando comparado ao tempo de percepção 

instantâneo. 

No entanto, é importante salientar que a escolha de uma determinada solução de 

serviço em nuvem não deve ser baseada exclusivamente no MOS médio, visto que o MOS 

varia significativamente de acordo com as condições de operação da rede (parâmetros de 

QoS), com o desempenho das aplicações cliente e servidor, e com o desempenho do hardware 

do cliente e do provedor, conforme ilustram os resultados apresentados nas Figuras 58 e 59. 

Desta forma, é fundamental a observação do comportamento do MOS estimado durante todo 

o período de avaliação, e em especial no período de interesse do usuário. 

Os resultados apresentados na Tabela 11 demonstram que a aplicação cliente em Flash 

ActionScript (Casos 10, 11 e 12 – MOS médio 1,3403) apresenta desempenho levemente 

superior quando comparada à aplicação em Javascript (Casos 7, 8 e 9 – MOS médio 1,2133). 

Com relação ao tipo de página no servidor, páginas estáticas (Casos 7 e 10 – MOS médio 

1,3357) apresentaram o melhor desempenho, seguidas por páginas dinâmicas PhP (Casos 8 e 

11 – MOS médio 1,3261) e por páginas dinâmicas em Python (Casos 9 e 12 – MOS médio 

1,1685). 

Este contexto permitiu comparar as aplicações cliente e servidor em um único 

provedor, onde destaca-se a variação do MOS ao longo do período de avaliação e a melhor 

QoE para o caso que contempla a aplicação cliente implementada em Flash, que acessa 

páginas estáticas hospedadas no provedor de serviços em nuvem.  
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5.3 ESTIMATIVA DA QoE PARA O CONTEXTO 2 

 O Contexto 2 objetiva comparar os diferentes tipos de páginas em servidores 

localizados no BRASIL, EUA e EUROPA a partir do acesso da aplicação cliente Javascript, 

considerando as seguintes variáveis de contexto: 

 Aplicação avaliada no Módulo de Aplicações Cliente: Javascript; 

 Tipo de página no Módulo Aplicações Servidor: Estática, Dinâmica (PhP), Dinâmica 

(Python); 

 Localização do usuário (cliente): Brasil (acesso ADSL). 

 Os Casos que compõem este contexto são: 

 Caso 1: Brasil/Javascript/Estático, 

 Caso 2: Brasil/Javascript/PhP, 

 Caso 3: Brasil/Javascript/Python, 

 Caso 7: EUA/Javascript/Estático, 

 Caso 8: EUA/Javascript/PhP, 

 Caso 9: EUA/Javascript/Python, 

 Caso 13: EUROPA/Javascript/Estático, 

 Caso 14: EUROPA/Javascript/PhP, 

 Caso 15: EUROPA/Javascript/Python. 

 O equacionamento da estimativa do MOS definido na equação 7 é ajustado ao 

Contexto 2 por meio do máximo tempo de sessão observado, o qual para este contexto é de 

5101,98 ms. 

 A expressão analítica para a estimativa do MOS ajustada ao Contexto 2 é apresentada 

na Equação 9. 

𝑀𝑂𝑆𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡𝑜 2 = −1,366262627 ∗  ln 𝑡 − ln 0,273059464  + 5       (9) 

 

 As Figuras 60 e 61 apresentam a estimativa da QoE instantânea ao longo do período 

de avaliação estimado a partir do tempo de sessão com a aplicação da Equação 9. 
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Figura 60 – MOS Contexto 2 – Casos 1, 2, 3 e 7 

 

Fonte: O Autor 
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Figura 61 – MOS Contexto 2 – Casos 8, 9, 13, 14 e 15 

 

Fonte: O Autor 

 As Figuras 60 e 61 demonstram a variação do MOS ao longo do período de 

observação. Da mesma forma que no Contexto 1, observa-se grande variação do score ao 

longo do período de observação como, por exemplo, no Caso 1, onde o MOS mínimo foi de 1 

e o máximo de 3,0226.  

 A Tabela 12 apresenta o MOS mínimo, o MOS máximo e o MOS médio (obtido a 

partir do tempo médio de sessão) estimado para cada Caso que compõe o Contexto 2. 
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Tabela 12 – Sumarização da QoE para os Casos do Contexto 2 

CASO 
MOS 

MÍNIMO 

MOS 

MÁXIMO 

MOS 

MÉDIO 

TEMPO 

MÉDIO DE 

SESSÃO (s) 

1 1 3,0226 2,3011 1,5666 

2 1 3,0225 2,2475 1,6448 

3 1 2,7980 2,2056 1,7085 

7 1 2,1096 1,4623 3,3540 

8 1 2,1462 1,4612 3,3572 

9 1 1,7918 1,1527 4,4419 

13 1 1,8440 1,2885 3,9267 

14 1 1,8115 1,2456 4,0828 

15 1 1,4327 1,0000 5,1020 

Fonte: O Autor 

Através dos resultados apresentados na Tabela 12, é possível observar que, com 

relação à localização geográfica do CSP, o provedor localizado no Brazil (Casos de 1 a 3 – 

MOS médio 2,2514) apresentou um melhor desempenho quando comparado ao provedor 

localizado nos USA (casos 7, 8 e 9 – MOS médio 1,3587), seguido pelo provedor localizado 

na Europa (Casos 13, 14 e 15 – MOS médio 1,1780). Com relação ao tipo de página no 

servidor, páginas estáticas (Casos 1, 7 e 13 – MOS médio 1,6840) apresentaram melhor 

desempenho, seguidas por páginas dinâmicas PhP (Casos 2, 8 e 14 – MOS médio 1,6514) e 

por páginas dinâmicas em Python (Casos 3, 9 e 15 – MOS médio 1,4528). Com relação ao 

período de observação e à variação do MOS instantâneo, destaca-se o Caso 1 que variou 

2,0226 pontos entre o MOS mínimo e o MOS máximo observado.  

Este contexto permitiu comparar servidores em diferentes localizações geográficas e o 

tipo de página no servidor com a aplicação cliente Javascript, onde destaca-se o Caso 1 que 

implementa págna estática em servidor localizado no Brasil, com um MOS médio de 2,3011. 

Os dados apresentados neste Contexto comparativo apontam para a necessidade da 

observação do MOS durante todo o período de avaliação, uma vez que o MOS apresenta um 

comportamento dinâmico influenciado pela aplicação, hardware e rede. 

5.4 ESTIMATIVA DA QoE PARA O CONTEXTO 3 

 O Contexto 3 objetiva comparar os diferentes tipos de páginas em servidores 

localizados no BRASIL, EUA e EUROPA para a aplicação Flash ActionScript, considerando 

as seguintes variáveis de contexto: 

 Aplicação avaliada no Módulo Aplicações Cliente: Flash ActionScript; 
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 Tipo de página avaliada no Módulo de Aplicações Servidor: Estática, Dinâmica (PhP), 

Dinâmica (Python); 

 Localização do usuário (cliente): Brasil (acesso ADSL). 

Os Casos que compõem este contexto são: 

 Caso 4: Brasil/Flash/Estático 

 Caso 5: Brasil/Flash/PhP 

 Caso 6: Brasil/Flash/Python 

 Caso 10: EUA/Flash/Estático 

 Caso 11: EUA/Flash/PhP 

 Caso 12: EUA/Flash/Python 

 Caso 16: EUROPA/Flash/Estático 

 Caso 17: EUROPA/Flash/PhP 

 Caso 18: EUROPA/Flash/Python 

 O equacionamento da estimativa do MOS definido na equação 7 é ajustado ao 

Contexto 3 por meio do máximo tempo de sessão observado, que para este contexto é de 

3875,34 ms. 

 A expressão analítica para a estimativa do MOS ajustada ao Contexto 3 é apresentada 

na Equação 10. 

𝑀𝑂𝑆𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡𝑜 3 = −1,429871158 ∗  ln 𝑡 − ln 0,236260179  + 5      (10) 

 As Figuras 62 e 63 apresentam a estimativa da QoE instantânea ao longo do período 

de avaliação estimado a partir do tempo de sessão com a aplicação da Equação 10. 

 As Figuras 62 e 63 demonstram a variação da qualidade da experiência ao longo do 

período de avaliação e, assim como no Contexto 1 e 2, indicam não só a complexidade de 

conduzir avaliações da QoE de serviços em nuvem através da aplicação de questionários 

MOS, como também a necessidade de uma atenta observação do comportamento do MOS ao 

longo dos dias da semana e horas do dia. Por exemplo, para um site de e-commerce que tenha 

o volume de acesso concentrado no final de semana, certamente o comportamento do MOS 

durante este período terá maior relevância na avaliação do que em períodos de menor volume 

de acesso.  
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Figura 62 – MOS Contexto 3 – Casos 4, 5, 6 e 10 

 

 

Fonte: O Autor  
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Figura 63 – MOS Contexto 3 – Casos 11, 12, 16, 17 e 18 

 

Fonte: O Autor 

   

 A Tabela 13 apresenta os casos avaliados neste contexto, indicando o MOS mínimo, o 

MOS máximo e o MOS médio. 
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Tabela 13 – Sumarização da QoE para os Casos do Contexto 3 

CASO 
MOS 

MÍNIMO 

MOS 

MÁXIMO 

MOS 

MÉDIO 

TEMPO 

MÉDIO DE 

SESSÃO (s) 

4 1 2,8454 2,2398 1,3584 

5 1 2,8453 2,1256 1,4960 

6 1 2,8599 2,1566 1,4573 

10 1 2,2219 1,2024 3,2658 

11 1 1,9469 1,1837 3,3177 

12 1 1,8983 1,1881 3,3054 

16 1 1,5765 1,0283 3,7836 

17 1 1,5221 1,0000 3,8753 

18 1 1,5666 1,0233 3,7998 

Fonte: O Autor 

Avaliando os resultados dos Casos do Contexto 3 observa-se que, com relação à 

localização geográfica do CSP, o provedor localizado no Brazil (Casos de 4 a 6 – MOS médio 

2,1740) apresentou melhor desempenho quando comparado ao provedor localizado nos USA 

(Casos 10, 11 e 12 – MOS médio 1,1914), seguido pelo provedor localizado na Europa (Casos 

16, 17 e 18 – MOS médio 1,0172), demonstrando a relevância da localização geográfica na 

percepção da qualidade. Com relação ao tipo de página no servidor, páginas estáticas (Casos 

4, 10 e 16 – MOS médio 1,4902) apresentaram o melhor resultado, seguidas por páginas 

dinâmicas Python (Casos 6, 12 e 18 – MOS médio 1,4560) e páginas dinâmicas em PhP 

(Casos 5, 11 e 17 – MOS médio 1,4365). 

Assim como no Contexto 2, o Contexto 3 destacou o papel da variável de contexto 

“localização geográfica do CSP” como fator de relevante impacto na comparação do MOS 

médio. Entretanto, é importante destacar o comportamento dinâmico do MOS ao longo do 

período de avaliação que, neste contexto, teve como destaque o Caso 6, onde a diferença entre 

o MOS mínimo e máximo foi de 1,8599. 

5.5 ESTIMATIVA DA QoE PARA O CONTEXTO 4 

 O Contexto 4 é proposto a fim de comparar todas as variáveis de contexto indicadas 

neste estudo em um único contexto de comparação, onde os diferentes tipos de páginas são 

hospedadas em servidores localizados no BRASIL, EUA e EUROPA, para serem acessadas 

através de aplicações Javascript e Flash ActionScript. Desta forma, são as seguintes as 

variáveis de contexto consideradas: 

 Aplicação avaliada no Módulo de Aplicações Cliente: Javascrit e Flash ActionScript; 
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 Tipo de página avaliada no Módulo Aplicações Servidor: Estática, Dinâmica (PhP), 

Dinâmica (Python); 

 Localização do usuário (cliente): Brasil (acesso ADSL). 

Os Casos que compõem este Contexto são: 

 Caso 1: Brasil/Javascript/Estático 

 Caso 2: Brasil/Javascript/PhP 

 Caso 3: Brasil/Javascript/Python 

 Caso 4: Brasil/Flash/Estático 

 Caso 5: Brasil/Flash/PhP 

 Caso 6: Brasil/Flash/Python 

 Caso 7: EUA/Javascript/Estático 

 Caso 8: EUA/Javascript/PhP 

 Caso 9: EUA/Javascript/Python 

 Caso 10: EUA/Flash/Estático 

 Caso 11: EUA/Flash/PhP 

 Caso 12: EUA/Flash/Python 

 Caso 13: EUROPA/Javascript/Estático 

 Caso 14: EUROPA/Javascript/PhP 

 Caso 15: EUROPA/Javascript/Python 

 Caso 16: EUROPA/Flash/Estático 

 Caso 17: EUROPA/Flash/PhP 

 Caso 18: EUROPA/Flash/Python 

 O equacionamento da estimativa do MOS proposto na equação 7 é ajustado ao 

Contexto 4 por meio do máximo tempo de sessão observado, o qual, para este contexto, é de 

5101,98 ms. 

 A expressão analítica para a estimativa do MOS ajustada ao Contexto 4 é apresentada 

na Equação 11. 

𝑀𝑂𝑆𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡𝑜 4 = −1,366262627 ∗  ln 𝑡 − ln 0,273059464  + 5      (11) 

 As Figuras 64, 65 e 66 apresentam a estimativa da QoE instantânea ao longo do 

período de avaliação estimado a partir do tempo de sessão com a aplicação da Equação 11. 
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Figura 64 – MOS Contexto 4 – Provedor Brasil 

 

Fonte: O Autor 

 

Figura 65 – MOS Contexto 4 – Provedor EUA 

 

Fonte: O Autor 
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Figura 66 – MOS Contexto 4 – Provedor Europa 

 

Fonte: O Autor 

 

 As Figuras 64, 65 e 66 apresentam a QoE instantânea para cada caso avaliado neste 

contexto, onde é observada a variação do MOS estimado durante o período de avaliação, 

indicando a importância da observação da QoE em um período aderente à necessidade do 

usuário. 

 Os resultados obtidos para os casos avaliados neste contexto são apresentados na 

Tabela 14 através do MOS mínimo, MOS máximo e do MOS médio e demonstram que, com 

relação à localização geográfica do CSP, o provedor localizado no Brazil (Casos de 1 a 6 – 

MOS médio 2,3242) apresentou melhor desempenho quando comparado ao provedor 

localizado nos USA (Casos de 7 a 12 - MOS médio 1,4200), seguido pelo provedor localizado 

na Europa (casos de 13 a 18 – MOS médio 1,2485), destacando a importância da localização 

geográficado CSP na qualidade da experiência do usuário. A aplicação cliente Flash 

ActionScript (casos 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18 – MOS médio 1,7325) apresentou melhor 

desempenho, seguida da aplicação cliente Javascript (casos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15 –MOS 

médio 1,5960). 

Com relação ao tipo de página no servidor, páginas estáticas (casos 1, 4, 7, 10, 13, 16 

– MOS médio 1,7218) apresentaram o melhor resultado, seguidas por páginas dinâmicas PhP 

(casos 2, 5, 8, 11, 14, 17 – MOS médio 1,6805), e páginas dinâmicas em Python (casos 3, 6, 

9, 12, 15, 18 – MOS médio 1,5903).  
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Tabela 14 – Sumarização da QoE para os Casos do Contexto 4 

CASO 
MOS 

MÍNIMO 

MOS 

MÁXIMO 

MOS 

MÉDIO 

TEMPO 

MÉDIO DE 

SESSÃO (s) 

1 1 3,0226 2,3011 1,5666 

2 1 3,0225 2,2475 1,6448 

3 1 2,7980 2,2056 1,7085 

4 1 3,0226 2,4583 1,3584 

5 1 3,0225 2,3519 1,4960 

6 1 3,0362 2,3808 1,4573 

7 1 2,1096 1,4623 3,3540 

8 1 2,1462 1,4612 3,3572 

9 1 1,7918 1,1527 4,4419 

10 1 2,4417 1,4916 3,2658 

11 1 2,1864 1,4742 3,3177 

12 1 2,1401 1,4783 3,3054 

13 1 1,8440 1,2885 3,9267 

14 1 1,8115 1,2456 4,0828 

15 1 1,4327 1,0000 5,1020 

16 1 1,8403 1,3295 3,7836 

17 1 1,7896 1,3030 3,8753 

18 1 1,8310 1,3247 3,7998 

Fonte: O Autor 

A partir dos dados apresentados no Contexto 4 é possível concluir que a localização 

geográfica do CSP, o tipo de página no provedor e a aplicação cliente impactaram no MOS 

médio dos casos avaliados.  Entretanto, é importante salientar que o MOS médio não deve ser 

utilizado sem a observação do comportamento do MOS ao longo do período de observação, 

uma vez que este apresenta um comportamento dinâmico. 

Este Contexto permitiu avaliar todas as variáveis de contexto indicadas neste estudo 

em um único cenário comparativo, onde destacam-se os resultados de MOS médio do Caso 4 

(Brasil/Flash/Estático – MOS médio 2,4583) e de MOS máximo do Caso 6 

(Brasil/Flash/Python – MOS máximo 3,0362), indicando a importância da observação do 

comportamento do MOS instantâneo durante o período de avaliação e o destacado impacto 

das variáveis de contexto localização geográfica do CSP e aplicação cliente. 
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6 RECOMENDAÇÕES EM ESCOLHA DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS 

EM NUVEM 

 

 A escolha de um fornecedor de serviços em nuvem não é tarefa trivial. Para subsidiar 

esta escolha este trabalho abordou diversos fatores que devem ser considerados.  

 Há fatores ligados ao desempenho de aplicação e ao desempenho da rede, fatores de 

segurança da informação, e fatores legais. Estes fatores terão maior ou menor impacto 

conforme a criticidade da informação armazenada no provedor e a expectativa dos usuários. 

Por outro lado, os fatores de desempenho podem ter seu impacto reduzido na QoE do usuário 

através de melhores escolhas de aplicações no servidor e no cliente, conforme demonstraram 

os estudos de caso apresentados neste trabalho. 

 A localização onde os dados e aplicações são armazenados é uma dimensão que deve 

ser observada atentamente. Nos estudos de casos apresentados, a localização do provedor 

influenciou significativamente a QoE estimada, sendo a variável de contexto de maior 

impacto nos resultados. Provedores localizados no Brasil apresentaram melhores resultados, 

demonstrando que a proximidade dos dados aos usuários traz benefícios com relação à 

performance percebida. A escolha da localização geográfica do CSP deverá ser observada em 

conjunto com aspectos legais, uma vez que os dados estarão sob a jurisdição desta região, 

colocando em pauta os riscos e regras a serem observados, assim como questões relacionadas 

à neutralidade de rede. Recentemente ocorreu a disputa [57] entre o Netflix (provedor de 

videostreaming) e a Verizon (ISP) sob a quantidade de tráfego transportado sem a cobrança 

de taxas adicionais. 

 A QoE deve ser avaliada de acordo com os horários de maior utilização do serviço a 

ser disponibilizado através da nuvem pois, conforme foi demonstrado nos casos avaliados, o 

tempo de resposta end-to-end, e por consequência a QoE, variou significativamente ao longo 

do período de avaliação. Desta forma, a escolha de provedores de nuvem deve ser conduzida a 

partir de testes que simulem as aplicações utilizadas pelas organizações, considerando-se 

períodos de avaliação significativos e aderentes à necessidade do usuário. Neste contexto, a 

metodologia proposta nesta dissertação e a Plataforma PEQN desenvolvida demonstraram ser 

ferramentas de grande valia para esta avaliação, uma vez que a plataforma disponibiliza dados 

de tempo de resposta sob o ponto de vista do usuário, e estima a percepção do usuário dentro 
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do contexto das alternativas avaliadas, disponibilizando, desta forma, dados para uma 

comparação objetiva. 

 Por fim, comparações baseadas na metodologia para avaliação de QoE proposta neste 

trabalho apresentam o diferencial de considerarem fatores de aplicação cliente e aplicação 

servidor, os quais apresentam influência relevante na qualidade de experiência percebida pelo 

usuário, destacando-se a aplicação cliente Flash e a utilização de páginas estáticas. Por outro 

lado, comparações pautadas apenas em indicadores de QoS podem ser observadas com a 

consciência da limitação apresentada pelos parâmetros de rede, tais como taxa de download e 

latência, uma vez que estes parâmetros são incapazes de capturar as variações de tempo de 

sessão ligadas à aplicação cliente e servidor, não sendo recomendados, consequentemente, 

para estimar a QoE percebida em determinadas condições de operação. 
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7 CONCLUSÕES 

 

  Neste trabalho foi proposta uma metodologia para a avaliação da qualidade de 

experiência dos usuários de serviços em nuvem, em uma abordagem focada em aplicações 

web. A computação em nuvem é um tema atual e de grande importância em TIC, e de fato 

apresenta-se como uma alternativa capaz de revolucionar a estrutura das corporações, 

negócios e até a concepção de novos produtos. À medida que este mercado promissor 

conquista organizações e usuários, surge a competição e a diferenciação dos serviços em 

nuvem pela qualidade percebida pelo usuário. Neste cenário competitivo, o nível de satisfação 

do usuário emerge como fator decisivo para a escolha das diferentes soluções providas por 

diferentes CSPs.  

 Para que seja possível a comparação da QoE de soluções distintas, é necessário que a 

estimativa seja baseada em fatores preponderantes, ou seja, em fatores capazes de diferenciar 

de fato os provedores sob o ponto de vista do usuário final.  

 Diversos trabalhos existentes na literatura propõem a estimativa da QoE através de 

parâmetros de QoS, tais como taxa de download, a latência RTT, perda de pacotes, dentre 

outros. No entanto, esta abordagem possui limitações, uma vez que considera somente 

aspectos de rede, desconsiderando aspectos de hardware e software do cliente e do servidor. 

Para solucionar este problema, a metodologia proposta utiliza uma abordagem que engloba 

não só os fatores técnicos, como também fatores de conteúdo, de contexto e psicológicos, 

utilizando uma abordagem fim-a-fim. A metodologia para estimativa da QoE de serviços em 

nuvem concebida é capaz de capturar aspectos de rede (QoS) e aplicação (lado cliente e lado 

servidor), com base na utilização do tempo de sessão. Além disso, a metodologia proposta é 

capaz de ajustar o MOS de acordo com o contexto de avaliação, levando em conta a 

expectativa do usuário. Deste modo, a metodologia proposta é capaz de fornecer a pontuação 

ajustada ao cenário comparativo. 

 A Plataforma PEQN, desenvolvida sob a luz da metodologia proposta, foi concebida 

para ser acessada através de web browser de maneira simples e flexível. A PEQN foi aplicada 

a diversos casos de interesse, a partir da definição das variáveis de contexto, as quais levam 

em consideração o tipo de aplicação cliente, o tipo de página no servidor e a localização 

geográfica do CSP. 
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 Os resultados demonstram grande variabilidade no MOS, no período observado (uma 

semana), tanto dentro do contexto de avaliação, como nos casos avaliados. Os resultados 

comprovam que os parâmetros de rede são incapazes de capturar as variações da QoE, como 

apresentado na discussão do Caso 1, o qual apresenta períodos em que os parâmetros de rede 

(taxa de download, latência RTT e perda de pacotes) se mantêm estáveis e, no entanto, há 

variação significativa no tempo de resposta fim-a-fim, ocasionando alteração significativa na 

QoE. 

 A partir dos resultados observa-se a importância de estimar a QoE através de uma 

metodologia que seja capaz de capturar as variações de desempenho, não somente da rede, 

como também as relacionadas ao desempenho da aplicação cliente e ao desempenho dos 

CSPs. 

 A Plataforma PEQN permite estimar a QoE durante um período tão longo quanto 

necessário, podendo gerar uma base de informação que possibilita a comparação, de modo 

adequado, da performance percebida através das diferentes opções de serviços e provedores. 

Esta facilidade é de grande valia na tomada de decisão da contratação de serviços em nuvem, 

uma vez que o desempenho das soluções varia ao longo das horas do dia, dos dias da semana, 

dos meses, etc. O comportamento dinâmico do MOS indica que sua observação deve ser 

adequada ao período de interesse do usuário para que, em conjunto com o comportamento 

médio deste indicador, seja possível comparar o desempenho de diversas soluções e/ou 

provedores. 

 Quanto às variáveis de contexto avaliadas nos casos apresentados, observa-se que a 

localização geográfica do provedor dos serviços em nuvem impacta significativamente na 

experiência do usuário. A metodologia proposta foi capaz de fornecer uma pontuação objetiva 

para quantificar este impacto. Para o Contexto 4, os resultados mostram que a diferença do 

MOS médio entre o melhor caso (CSP localizado no Brasil, MOS = 2,3242) e o pior caso 

(CSP localizado na Europa, MOS = 1,2485) foi de 1,0757.   

Com relação à implementação do Módulo Aplicação Cliente, os resultados 

demonstram que a aplicação Flash ActionScript apresenta melhor resultado quando 

comparada ao Javascript, como por exemplo no Contexto 4, onde a aplicação Flash 

ActionScript apresentou um MOS médio de 1,7325 e a aplicação cliente Javascript apresentou 

um MOS médio de 1,5960. 
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Quanto à implementação do Módulo Aplicação Servidor, páginas estáticas apresentaram 

melhor resultado quando comparadas a páginas dinâmicas conforme demonstrado nos 

contextos de avaliação. No Contexto 4, por exemplo, páginas estáticas apresentaram um MOS 

médio de 1,7218,  páginas dinâmicas PhP apresentaram um MOS médio de 1,6805 e páginas 

dinâmicas em Python apresentaram um MOS médio de 1,5903. 

 Com base nos resultados obtidos através da Plataforma PEQN aplicada à avaliação de 

diferentes contextos, a partir da metodologia proposta, e também com base na pesquisa 

bibliográfica realizada, foram elaboradas recomendações para a avaliação e escolha de 

provedores de serviços em nuvem e modos de implementação. A compreensão do cenário 

multidisciplinar, o qual envolve a alocação de dados e aplicações de corporações em 

infraestrutura de terceiros, é de extrema relevância pois, além dos custos a serem 

considerados, existem aspectos legais, de segurança da informação, de backup, de 

recuperação de dados, de neutralidade da rede, de disponibilidade e de qualidade da 

experiência do usuário, onde este último pode ser avaliado através da metodologia proposta e 

da plataforma desenvolvida. 

A Metodologia desenvolvida nesta dissertação que foi implementada na plataforma PEQN 

disponibiliza uma forma de inferir a qualidade da experiência (QoE) de serviços em nuvem 

em um cenário comparativo que absorve questões de aplicações, rede e servidores de uma 

maneira acessível, flexível e de baixo custo, respondendo desta forma a questão de pesquisa 

proposta nesta dissertação.  

 Como trabalho futuro, espera-se aprimorar o equacionamento da estimativa da QoE 

através da combinação outros parâmetros (por exemplo, taxa de download, latência, etc.) ou 

através de fatores que sejam capazes de capturar situações não determinísticas da rede, que 

possam eventualmente afetar a infraestrutura compartilhada (por exemplo: picos 

momentâneos causados por outros clientes em momentos atípicos de utilização, limitações de 

elasticidade do provedor causadas por má administração de recursos pelo provedor, etc.). 

Além disso, o equacionamento pode ser adaptado para atender grupos populacionais assim 

como para atender tipos de dados específicos. 

 O novo modelo de serviços, agora centrado na nuvem, trará diversas oportunidades 

para as organizações, provendo menor tempo de implantação de novos projetos, através da 

possibilidade de contratar a infraestrutura necessária sob demanda, sem a necessidade de 

imobilizar recursos. A utilização de serviços em nuvem segue avançando em outras 



107 
 

aplicações como, por exemplo, na substituição de desktops por computadores virtualizados 

acessados através de terminais simples (DaaS – Desktop as a Service), onde certamente a 

qualidade da experiência do usuário será um fator chave para o sucesso. Além disso, este 

novo modelo possibilita a ascensão de novos empreendedores, uma vez que nunca foi tão fácil 

começar um negócio pequeno e aumentar a escala rapidamente, com custo controlado e com 

acesso a um mercado global. 

 Por fim, como principais contribuições deste trabalho destacam-se a definição de uma 

metodologia para avaliação de serviços em nuvem, o desenvolvimento da Plataforma PEQN e 

um conjunto de recomendações úteis e oportunas a serem consideradas na escolha de 

provedores de serviços em nuvem. 
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