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Resumo. A computação serverless é uma tendência de tecnologia destinada a for-
necer elasticidade transparente e preços em milissegundos. No entanto, esse modelo
de computação requer grandes mudanças tecnológicas, especialmente em SGBDs,
pois no ambiente serverless todas as funções têm duração máxima, quantidade fixa
de memória e ausência de armazenamento local persistente. Além disso, existe um
trade-off entre a latência e o custo que deve ser considerado no uso das plataformas
serverless. Para superar estas limitações, este trabalho propõe DMless, uma abor-
dagem para o gerenciamento de dados construı́da inteiramente sobre funções server-
less. Esta abordagem utiliza uma estratégia de endereçamento de funções e combina
diferentes tipos de armazenamento para melhorar a latência e reduzir os custos.

Palavras-chaves: Serverless, Armazenamento Efêmero, Modelo de Ator,
Endereçamento de Função.



1. Introducão
A computação serverless é uma tendência recente da tecnologia destinada a fornecer elasti-
cidade transparente e preços em milissegundos [Jonas et al. 2019]. Seu princı́pio de funcio-
namento consiste em escalonar recursos de computação para executar funções stateless for-
necidas por programadores e acionadas mediante eventos. As plataformas de Function as a
Service (FaaS) oferecem poder computacional capaz de escalonar para centenas ou até milha-
res de funções em segundos ou minutos, uma flexibilidade difı́cil de alcançar até mesmo por
modernos sistemas de gerenciamento de banco de dados (SGBDs) [Schleier-Smith 2019]. Tal
elasticidade resulta da estrita separação entre computação e armazenamento, um princı́pio de
design arquitetural cada vez mais popular na nuvem [Sreekanti et al. 2020]. Decorre, porém,
que as instâncias de execução das funções sejam stateless, isto é, sem persistência de dados,
exigindo o uso de serviços de armazenamento externo para a troca de estado em aplicações
stateful [Klimovic et al. 2018].

As cloud functions são efêmeras, com duração fixa de poucos minutos e não podem ser
endereçadas. A exigência de rapidez na execução e a localização arbitrária das funções dificul-
tam a concepção de um mecanismo de endereçamento de baixo overhead [Shafiei et al. 2019].
Como consequência, as aplicações se tornam mais sensı́veis à latência e mais dependentes de
serviços externos para sincronização. O uso da rede é ainda mais necessário quando se observa
que as plataformas serverless seguem uma arquitetura data-shipping, na qual os dados têm de
ser transportados até as funções para que ocorra o processamento, aumentando a latência, o
consumo de banda e os custos. Funções de nuvem, no entanto, contam com banda de rede bem
mais limitada se comparado com máquinas virtuais tradicionais [Hellerstein et al. 2018].

Embora existam opções para a persistência de dados, nenhuma delas apresenta todos
os requisitos ideais para uso com serverless: i) capacidade de armazenamento efêmero com
custo e desempenho satisfatórios; ii) transparentemente provisionado e acessı́vel às cloud func-
tions [Jonas et al. 2019]. As principais soluções de armazenamento oferecidas pelas platafor-
mas serverless são inadequadas para operações de granularidade fina [Hellerstein et al. 2018,
Jonas et al. 2019]. Aplicações interativas e que fazem uso intensivo de dados são prejudica-
das devido ao alto volume de operações de I/O [Klimovic et al. 2018]. Como consequência,
o uso da tecnologia serverless tem se limitado a contextos simples que contemplam tarefas
independentes com pouca ou nenhuma interação [Hellerstein et al. 2018].

Trabalhos recentes se empenharam direta ou indiretamente em oferecer soluções para o
gerenciamento de dados em contextos serverless [Klimovic et al. 2018, Sreekanti et al. 2020,
Barcelona-Pons et al. 2019, Shillaker and Pietzuch 2020, Zhang et al. 2019]. As propostas
vão desde extensões de linguagens de programação até novas plataformas de execução de
cloud functions. No entanto, embora existam trabalhos que tenham explorado os recursos das
funções como base para suas soluções, somente [Wang et al. 2020] investiu nelas como es-
tratégia de armazenamento, mas apenas como cache de objetos. Em parte, isso ocorre pelas
restrições das funções de nuvem das principais plataformas de mercado, a impossibilidade
de se fazer alterações na infraestrutura dos provedores e principalmente devido a falta de um
mecanismo de endereçamento [Schleier-Smith 2019].

Para superar estas limitações, este trabalho propõe DMless, uma abordagem para o
gerenciamento de dados construı́da inteiramente sobre funções serverless. Esta abordagem
utiliza uma estratégia de endereçamento de funções e combina diferentes tipos de armaze-
namento para melhorar a latência e reduzir os custos. Assim, os principais objetivos deste
trabalho são:



• A abordagem DMless para o gerenciamento de dados construı́da inteiramente so-
bre funções serverless. Esta abordagem utiliza uma estratégia de endereçamento de
funções e combina diferentes tipos de armazenamento para melhorar a latência e redu-
zir os custos.

• Uma implementação da abordagem proposta e sua arquitetura.
• Uma avaliação experimental da abordagem proposta.

2. Fundamentação Teórica
Funções de nuvem não possuem persistência de dados local entre as execuções
[Sreekanti et al. 2020]. Estas funções têm capacidade limitada de memória RAM e contam
com espaço em disco para tarefas temporárias1, mas esses recursos podem ser reclamados a
qualquer momento pelo provedor. Também são efêmeras porque executam em contêineres
efêmeros relacionados apenas com a sessão em execução e que são destruı́dos tão logo se tor-
nam desnecessários. Por fim, são de curta duração porque têm limite de tempo de execução
(por exemplo, 15 minutos no Amazon Lambda) ao fim do qual a execução é encerrada, invia-
bilizando o uso de processos de longa duração.

Um dos grandes desafios atuais da computação serverless é o gerenciamento de dados.
Sem uma abordagem de armazenamento eficiente e com desempenho satisfatório, é quase
inviável construir aplicações de propósito geral que dependam de estado. A natureza e as
limitações das funções de nuvem, a arquitetura das plataformas data-shipping, gargalos de I/O
e a inexistência de serviços de armazenamento adequados restringem o alcance da computação
serverless a um número limitado de casos de uso.

Em contextos orientados a processamento, o modelo data-shipping é eficiente. Con-
tudo, não se pode dizer o mesmo acerca de aplicações orientadas a dados, cujo desempenho
acaba sendo prejudicado. Adicione-se o fato de que os provedores de FaaS trabalham para
maximizar o número de funções por máquina virtual [Wang et al. 2018], o que contribui para
aumentar a contenção de recursos, já que todas as funções dividem a largura de banda dis-
ponı́vel para a máquina [Sreekanti et al. 2020]. Assim, em aplicações stateful, a necessidade
do tráfego de dados é maior por conta do data-shipping, mas a largura de banda disponı́vel é
bem menor.

Vale destacar que mesmo SGBDs elásticos podem se tornar rapidamente gargalos em
face da velocidade superior de escalonamento das cloud functions visto que estas escalonam
para centenas de funções em segundos [Schleier-Smith 2019]. Um serviço de armazenamento
ideal para a computação serverless deve escalonar ao nı́vel das funções, responder com baixa
latência, apresentar um custo viável e ser tarifado conforme o uso [Schleier-Smith 2019]. As
opções atuais apresentam latência e custo médios que dificultam seu uso em cenários de intensa
manipulação de dados. Ao mesmo tempo, porém, podem ser opções altamente recomendadas
como armazenamento permanente, dadas as garantias de disponibilidade e tolerância a falhas
que oferecem [Klimovic et al. 2018].

3. DMless
Uma vez que auto escalonamento e pagamento conforme o uso são caraterı́sticas próprias da
computação serverless, é interessante investigar se é possı́vel construir um serviço de armaze-
namento ou uma abordagem que combine serviços atuais tendo como base as próprias funções

1No Amazon Lambda a capacidade de memória RAM das funções é definida pelo usuário e varia de 128MB
a 3GB em incrementos de 64MB. O processador é selecionado proporcionalmente a isso, alcançando até 1.7
núcleos, e o espaço em disco para tarefas temporárias é de 500MB.



de nuvem. Sendo assim, este trabalho propõe DMless, uma abordagem que utiliza funções de
nuvem para oferecer armazenamento efêmero, de baixa latência, transparentemente provisio-
nado e com pagamento baseado no uso. Efêmero e de baixa latência porque oferece armaze-
namento do tipo chave-valor em memória principal, sendo que o armazenamento permanente
fica com os serviços de nuvem que já oferecem garantias adequadas. Transparentemente pro-
visionado pois sua capacidade escala para mais ou para menos conforme a plataforma FaaS
utilizada e é tarifado de acordo com o uso.

Compreende-se que seja possı́vel explorar funções de nuvem para prover armazena-
mento ideal para a computação serverless, desde que sejam oferecidos: i) um mecanismo
de endereçamento de funções de baixo overhead; ii) uma estratégia para maximizar a trans-
ferência de dados reduzindo o gargalo de I/O e iii) uma abordagem para gerenciar e orquestrar
o estado efêmero das funções oferecendo garantias de consistência e tolerância a falhas. Para
tanto, DMless explora: i) um mecanismo de endereçamento baseado em filas de mensagens;
ii) uma técnica para maximizar a vazão que se baseia na alocação de instâncias por máquina
virtual e iii) uma estratégia para orquestrar as funções e oferecer garantias de consistência e
tolerância a falhas baseada no Modelo de Ator [Barcelona-Pons et al. 2018].

3.1. Funções Endereçadas e com Maior Largura de Banda

Como as funções não são identificáveis, DMless utiliza filas de mensagens para tratar o
endereçamento delas [Barcelona-Pons et al. 2018]. As mensagens são os eventos que dis-
param a execução da instância, necessitando apenas garantir que a mesma instância atenderá
cada requisição. Sendo assim, DMless reduz a concorrência das funções, obrigando o provedor
a utilizar a mesma instância para toda execução de uma mesma função.

Para aumentar a transferência de dados e reduzir os gargalos de rede, DMless utiliza
uma abordagem similar ao trabalho [Wang et al. 2020] como forma de diminuir a retenção de
recursos. Quanto maior o número de funções em uma mesma máquina, menor será a largura
de rede associada com cada função [Hellerstein et al. 2018].

3.2. Estratégia de Orquestração

Como estratégia para orquestrar as funções e oferecer garantias de consistência, con-
trole de concorrência e tolerância a falhas, DMless utiliza o Modelo de Ator
[Barcelona-Pons et al. 2018]. O modelo é um paradigma de computação comum em sistemas
distribuı́dos com foco em controle de concorrência e consistência. O estado é encapsulado em
cada ator (unidade computacional básica do modelo) com o objetivo de garantir a consistência.

O Modelo de Ator é interessante por facilitar a construção de aplicações distribuı́das
e por oferecer as garantias de concorrência e consistência exigidas para o armazenamento de
dados mesmo que efêmero. Este modelo já foi utilizado em combinação com serverless por
[Barcelona-Pons et al. 2018] na construção de uma arquitetura utilizando funções, filas e um
SGBD para persistir o estado dos atores e tratar tolerância a falhas. Vale ressaltar que não é o
foco desta pesquisa identificar qual é a melhor estratégia para orquestrar funções de nuvem.

3.3. Pagamento Conforme o Uso

DMless permite pagamento conforme o uso por uma caracterı́stica peculiar do FaaS. Uma
instância não é automaticamente destruı́da tão logo termine de atender uma requisição. Sabe-se
que os provedores mantém instâncias em execução durante certo tempo para mitigar o impacto



dos cold starts2 [Jonas et al. 2019]. Se durante esse intervalo não houver novas requisições os
recursos alocados são reclamados, caso contrário são mantidos. Assim, pode-se recuperar
dados armazenados em memória por execuções anteriores; e como os provedores tarifam por
execuções, a memória usada para guardar dados não é tarifada até que estes sejam requisitados.
Esta possibilidade também foi explorada no serviço de cache com pagamento conforme o uso
Infinicache [Wang et al. 2020].

3.4. Arquitetura

A arquitetura do DMless é dividida em três partes principais: Controlador, Pool de funções
e Camada de Persistência. Através de uma biblioteca de código na aplicação cliente pode-
se interagir com o serviço por meio de funcionalidades básicas de persistência de dados, tais
como PUT, GET e DELETE. O Controlador concentra as funcionalidades necessárias para
gerenciar e orquestrar as funções de nuvem. O Pool de Funções é o conjunto de instâncias
de função que são exploradas como abordagem de armazenamento e que escalam de forma
horizontal pela plataforma FaaS. Por fim, a Camada de Persistência consiste em um serviço de
persistência de nuvem, por exemplo um banco de dados chave-valor, para que o estado interno
das funções seja persistido. Uma visão geral da arquitetura é apresentada na Figura 1.

Figura 1. Arquitetura da Abordagem DMless

Como exemplo de uso, suponha que uma função serverless necessite guardar o retorno
do seu processamento para que outras funções (em um encadeamento de funções) possam re-
cuperá-lo. A função cliente usará a operação PUT que será atendida pelo Controlador. Este por
sua vez decidirá qual instância do Pool de Funções deverá armazenar o valor. É nesta etapa de
Mapeamento que se gerencia a relação chave-valor e a localização das instâncias usadas como
armazenamento, levando em consideração dados do serviço de Monitoramento. Decidido onde
o valor será armazenado, uma solicitação é encaminhada para a fila que representa a função e
que, por fim, processará a mensagem guardando o valor em memória. Este dado, por sua vez,
será sincronizado periodicamente com um serviço de persistência (como um banco de dados
chave-valor, por exemplo). O caminho inverso (operação GET) é mais sugestivo e depende
principalmente da gestão de dados mantida pelo Controlador, que deverá saber a localização
exata dos dados e encaminhar mensagem de solicitação para a fila correspondente.

É importante destacar que não faz parte do escopo deste trabalho implementar a parte
do Controlador com garantias de disponibilidade e tolerância a falhas. O objetivo é explorar

2Cold start refere-se ao tempo gasto para provisionar uma instância com o necessário antes que se possa
executar uma função. A redução desse tempo é um dos grandes desafios do FaaS [Hellerstein et al. 2018].



o potencial das funções de nuvem como estratégia de armazenamento efêmero. Trabalhos
futuros poderão investir em uma arquitetura robusta que torne o Controlador mais adequado
para ambientes de produção. Por fim, basta considerar que o Pool de Funções e a Camada de
Persistência serverless têm todas estas garantias asseguradas pelo provedor de nuvem.

3.5. Avaliação Experimental

A avaliação consistirá no uso de microbenchmarks para comparar o desempenho de I/O do
protótipo com sistemas de armazenamento alternativos tais como DynamoDB, S3 e Redis.
Um microbenchmark para medir a latência de requisição poderá considerar o acesso a 1KB
de dados em cada um dos sistemas comparados - conforme usado por [Klimovic et al. 2018].
Outro poderá comparar a taxa de transferência de dados nestes sistemas mediante a requisição
de 1MB de dados feita por 100 funções lambda concorrentes [Klimovic et al. 2018]. Pretende-
se variar a quantidade de memória das funções de nuvem do protótipo, criando diferentes
configurações de experimentos, assim como verificar aspectos de custo. Estuda-se também a
possibilidade de analisar o desempenho do protótipo em uma aplicação real, a exemplo do que
foi feito por [Sreekanti et al. 2020] usando o Retwis [Redis 2020], um clone do Twitter útil
para avaliar sistemas distribuı́dos.

4. Trabalhos Relacionados
Esta pesquisa relaciona-se diretamente com trabalhos sobre serviços de armazenamento ser-
verless ou plataformas de FaaS que objetivam atender as necessidades de aplicações stateful
e indiretamente com trabalhos que propõem serviços, técnicas e/ou abstrações com finalidade
semelhante.

Em [Klimovic et al. 2018] é proposto Pocket, um sistema de armazenamento efêmero
voltado para análise de dados que utiliza heurı́sticas para escolher diferentes storages. Já
[Sreekanti et al. 2020] propõe Cloudburst, uma plataforma de FaaS criada para investigar o ga-
nho de desempenho resultante da proximidade das funções com os dados, usando cache local.
Os autores [Wang et al. 2020] apresentam Infinicache, um sistema de cache de objetos cons-
truı́do sobre plataformas serverless que explora a memória RAM das funções de nuvem. Por
fim, [Zhang et al. 2019] apresentam Shredder, um sistema de armazenamento para aplicações
serverless que explora o uso de funções na camada de armazenamento para reduzir o impacto
da arquitetura data-shipping.

Estes trabalhos focam na construção de sistemas de armazenamento ou na própria pla-
taforma FaaS para que se possa oferecer suporte adequado a aplicações stateful. Diferente-
mente dos trabalhos relacionados, DMless oferece uma abordagem inovadora combinando os
recursos já disponı́veis nas plataformas FaaS com técnicas de endereçamento de funções asso-
ciada a diferentes tipos de armazenamento para melhorar o desempenho. Além disso, utiliza o
modelo de Ator para tratar aspectos de consistência tornando a solução robusta.

5. Conclusão
Este trabalho apresentou DMless, uma abordagem para o gerenciamento de dados em ambien-
tes serverless que utiliza funções de nuvem para oferecer armazenamento efêmero, de baixa
latência, transparentemente provisionado e pago conforme o uso. Com isso, contribui-se para
a ampla utilização de aplicações stateful aproveitando as vantagens da tecnologia serverless.
Como trabalho futuro, pretende-se investigar outras abordagens de endereçamento de funções,
bem como propor estratégias para redução de cold starts.
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