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Estimating Service Response Time for Elastic Cloud
Applications

Na computação na nuvem, o tempo de resposta é um critério clave do desempenho
para assegurar Qos e este parâmetro é um dos mais importantes no SLA (Service Level
Agreement) e deve ser satisfeito pelo provedor da nuvem. As aplicações elásticas são
aplicações escaláveis e armazenadas na nuvem. Esta elasticidade é obtida através do mo-
nitoramento continuo da carga da aplicação e o aprovisionamento adequado de Máquinas
Virtuais

Num centro de dados na nuvem, a elasticidade é tipicamente feita pelo controlador na
nuvem (CLC) ou o controlador da fábrica (FC), em coordenação com o balanceador de
carga (LB). Os CLC ou FC são responsáveis da administração, provisionamento e depro-
visionamento dos recursos na nuvem. O LB é responsável de comunicasse continuamente
com as instâncias VM para determinar a carga de casa instância. O LB tenta despachar
as solicitudes equitativamente entre as instâncias VM. O provisionador de nuvem tem que
predizer exatamente os recursos mı́nimos requeridos para atender as solicitudes realizadas.
Um método baseado em ensaio e erro não é desejável porque pode existir uma violação do
SLA ou resultar num pobre utilização dos recursos na nuvem e um alto custo do sistema.

O modelo anaĺıtico proposto é o suficientemente general e pode ser aplicado a outros
modelos com comportamentos similares como os das aplicações elásticas.

Primeiro: o modelo pode ser usado com um modelo auto-escalável no qual capacidade
e o numero de instâncias computacionais a ser provisionadas são determinadas baseadas
no tempo de resposta medido e a carga atual. Segundo: o modelo pode ser usado para
predizer o numero de clústers Hadoop necessário para programar e executar um trabalho
Mapreduce. Terceiro: para aplicações multi-tier, o modelo pode ser usado para computar
o retardo em cada tier no qual um LB e vários nodos computacionais estão inclúıdos.
Quarto: o modelo pode computar as instancias da nuvem requerida e estimar o tempo de
resposta quando programa-se um VDC (Virtual Data Center) e uma frota Amazon EC2
com várias instâncias VM. Quinto: o modelo pode usar Cloud Call Admission (CCA) para
aceitar ou negar as solicitudes dos usuários para provisionar uma ou varias instâncias VM.

O modelo tem em conta que as solicitudes chegam com uma distribuição Poisson,
são armazenadas num buffer fino no LB e será retiradas de ali com um tempo médio de
1/r. o LB retirará a solicitude só quando existam recursos dispońıveis para atendê-la. As
solicitudes são processadas de acordo a um critério FCFS.

O modelo proposte tem como limitações que a chegada das solicitudes tem uma dis-
tribução Poisson, as solicitudes Web ou XML normalmente são Bursty. Também na
realidade, o tempo de serviços não é necessariamente exponencial.

Para verificar o sistema se desenvolveu uma simulação de eventos discretos com um
sistema de fila finito com um LB e múltiplos servidores. A simulação se desenvolveu no
código C, estos resultados experimentais concordam com o modelo anaĺıtico apresentado.
No artigo se apresentam exemplos numéricos que ilustram como o modelo pode predisser
acertadamente o mı́nimo número de instancias VM para satisfazer o tempo de resposta, no
futuro se propõe validar o modelo experimentalmente medindo o desempenho de aplicações
elásticas populares armazenadas na nuvem Amazon.



Extending OpenFlow for Unified Management and Control of
Cloud Data Center Resources

Computação na nuvem há ganhado momento como um entorno distribúıdo virtual de
recursos computacionais oferecida ao publico geral como o resultado da um processo de
virtualizaçao de recursos f́ısicos coletados em Centros de Dados grandes (DCs). Pelos
advances em tecnologias de virtualizaçao de software, um acesso baseado em suscripçao
pode ser oferecido aos consumidores de serviços em nuvem, estos serviços podem ser:
Infraestrutura como Serviço (IaaS) , Plataforma como Serviço (PaaS) o Software como
Serviço (Saas). DC em nuvem que usam VMs apresentam novos desafios na administração
de infraestura devido à alta volatilidade das VM’s Este paper prove uma vista dos obje-
tivos e guias de projeto de EMOTICON ( Extending OpenFlow for Unified Management
and Controlo f Cloud Data Center Resources )uma plataforma do Virtualizaçao baseada
no Openflow, para melhorar os DC na nuvem com estratégias do Engenharia do Tráfeo
que consideram os requisitos da rede e IT. Com o incremento no tamanho dos DC, se
requerem múltiplos switches Ethernet que formam uma topologia na árvore, não entanto
isso pode ocasionar uma limitação na largura de banda dispońıvel para comunicação entre
racks e afetar a paralelização das tarefas. Para atender estas necessidades soluções tem
sido propostas baseadas em topologias planas o projeto de DCs modulares Para otimizar
as arquiteturas baseadas no OFVN tradicionalmente se recomenda: Localizar as VM’s
em nós DC baseados nos perfiles de aplicação e de tráfego e otimizar os fluxos de tráfego
nas redes DC. Os dois problemas apresentam desafios pelas caracteŕısticas próprias dos
DCs A arquitetura OFVN melhora a arquitetura tradicional dos DC proporcionado as
seguintes caracteŕısticas: Escalabilidade e elasticidade, habilidade para iniciar, desligar e
conectar os recursos solicitados numa forma coordenada. Capacidade para suportar a mi-
gração rápida de cargas de trabalho. Eficiência no uso dos recursos, esquemas Tunelling e
Virtualizaçao de redes para permitir comunicações eficientes entre VMs. OFVN também
leva na conta a posibilidade de introduzir no DC componentes óticos de alto desempenho.
OFVN está baseado na separação das funções de controle e encaminhamento, para reduzir
o impacto na escalabilidade causado pelo incremento de tráfego usa um enfoque baseado
em poĺıticas. A carga no controlador para tomar as decisões de encaminhamento é afetada
pela profundidade do analise nos pacotes, um enfoque baseado em poĺıticas permite esta-
belecer um trade-off entra a estratégia de localização e distribuição dos fluxos de dados
ao interior da infraestrura do DC e a carga do controlador. Para atender os problemas de
escalabilidade que surgem como resultado da complexidade na toma de decisões um enfo-
que probabiĺıstica e utilizado para toma de decisões relacionadas com o encaminhamento
dos pacotes. Este enfoque pode usar os recursos de uma forma mais eficiente ao aceitar
o relaxamento dos desempenhos proporcionados pelo uso de objetivos probabiĺısticos em
vez de probabiĺısticos.

A plataforma OFVN permite a localização ótima das VMs ao interior de um servidor
f́ısico baseado na carga de tráfego sobre os enlaces do DC, em quanto garante interações
eficientes VM a VM. Para atender os problemas de escalabilidade que podem surgir num
entorno DC, se propõem enfoques baseados em poĺıticas y probabiĺısticos na toma de de-
cisões, para diminuir a carga computacional e manter uma exactidão aceitável na inspeção
de pacotes.



Green Mobile Clouds: Network Coding and User Cooperation
for Improved Energy Efficiency

Os artigo resalta os beneficios de a cooperação entre os usuários y a codificação da
rede para poupar energia nas redes celulares. A Comunicaçao Verde é um novo paradigma
de pesquisa com enfoque na redução do consumo de energia e as emissões de C02. Outras
motivações são os custos de energia que os provedores da rede têm . O consumo de
potencia nos clientes móbiles é importante para as comunicações verdes por o enorme
numero de usuários móbiles atuais e porque um dispositivo móbil tem que ter um tempo
operacional grande para satisfazer ao usuário, mais a bateria de um celular tem que
suportar muitas aplicações de elevado consumo de potencia, assim o objetivo é melhorar
a eficiência energética nos lados de usuário e rede, se os enlaces podem ser aproveitados
mais eficientemente as transmissões podem ser completadas mais rapidamente e a energia
pode ser poupada. No trabalho duas técnicas para poupar energia são apresentadas:
Codificação de Rede e Cooperação dos Usuários. A combinação das técnicas também é
considerada.

No trabalho RLNC (Random Linear Network Coding) é usado para codificar pacotes
que são enviados da Estaçao Base (BS) para os celulares, assim como em combinação com
cooperação entre usuários. A cooperação entre os usuários está baseada no feito de que os
dispositivos móveis ficam pertos entre eles, e podem criar clusters cooperativos ( nuvens
móveis). O cenário proposto está composto por uma Estação Base que prove um serviço
multicast, quatro estratégias são consideradas: Broadcast, Codificação pura, Cooperação
entre usuários e cooperação com codificação.

No cenário com uma nuvem o número de pacotes transmitidos pela BS é incrementado
quando o número de nós é incrementado, a probabilidade que pelo menos um nó no receva
a mensagem é incrementada. Na codificação pura, o incremento é presente também mais
é um menor que no caso de broadcast. A cooperação entre o usuários diminui significa-
tivamente a quantidade das mensagens enviadas, neste caso o desempenho depende de
o número de nós escolhidos como cabeças da nuvem. O consumo de energia pode ser
reduzido até um 66

No cenário com varias núvens homogêneas a quantidade da mensagens enviados pela
BS é significativamente mais baixa para estratégias que usam codificação. Quando o
tamanho da nuvem é incrementado a quantidade de pacotes enviados e recebidos da BS
diminui significativamente para estratégias que usam cooperação. O consumo de potencia
é melhorado quando é usada codificação com cooperação, desde o ponto de vista da BS.
O consumo de potencia dos nós tem uma tendência similar.

Neste trabalho foi pesquisado os benef́ıcios de usar nuvens verdes móbiles que permitem
poupar energia para o provedor da rede e os usuários. Esta ganância depende do cenário y
prove melhores ganâncias quando as nuvens são grandes. O número de cabeças escolhidas
é um parâmetro que pode ser ajustado para distribuir o consumo de energia entre as BS
e os nós. Introduzir uma nuvem com uma soa cabeça incrementa a transição de pacotes
significativamente é deve ser evitado.



TCAM Table Resource Allocation for Virtual Openflow Switch

Este artigo propõe uma implantação virtual de um switch Openflow onde é procurada
a otimização na localização de memória entre as partes, asegurando uma distribuição justa
(justiça) dos recursos entre elas. Na implantação proposta, se usam regras de classificação
no TCAM (Ternary Content Access Memory), que acelera o lookup nos múltiplos campos
em alguns poucos ciclos da máquina, contudo tem um alto consumo de potência. Para
reducir-lo, se deve minimizar o consumo de energia, em quanto as partes são distribúıdas
na memória TCAM, este problema é formulado como uma otimização multi-objetiva no
lineal. Neste trabalho, o problema é solucionado usando um algoritmo genético y de
pesquisa Tabu (Tabu Search) Formulação do problema É considerado que cada vez que
uma tabela deve ser acessada, é mudada para o modo ativo, em quanto às outras tabelas
ficam no modo de baixo consumo de potência. A energia consumida por colocar uma
tabela de tamanho j, para a parte i, é a suma das energias de acesso e resincronização da
tabela j e o baixo consumo das outras tabelas. Ea, Er y El representam respectivamente
o acesso, a resincronização e o modo de baixo consumo. Cj é o tamanho da tabela, j y Xik
é a variável binária que toma o valor de 1 se escolhemos localizar a tabela do tamanho j
à parte i y 0 caso contrário.

O problema pode ser planteado como um problema de minimização com:
Onde Ki é o tamanho da chave de entrada na tabela para a parte i. Ni é o número de

entradas que uma entrada precisa para criar o recurso TCAM. Ct é a capacidade TCAM.
U e alfa são os fatores de peso entre a energia e justiça para cada parte. A primeira
restrição assegura que os requisitos das partes em términos de número de entradas na
memória sejam alcançados. A segunda garante que a suma de todas as tabelas não exceda



a capacidade TCAM e finalmente a última define que o ı́ndice de justiça deve manter-se
maior o igual ao intervalo Beta.

Para a solução deste problema foi proposto um algoritmo genético e um algoritmo
Search tabu, para comparar o desempenho dos algoritmos se fizeram experimentos numa
plataforma Pizza Box com um EZchip-NP4.

Os resultados mostrarem que o algoritmo genético é mais escalável e eficiente que o
algoritmo Tabu, o algoritmo Tabu converge mais rapidamente quando a solução inicial
usada pelo algoritmo fica perto da ótima. O consumo de potência mais baixo é obtido
quando só se considera a energia na função objetivo. A energia consumida se incrementa
quando o peso da justiça é considerado.

Os autores propõem para trabalho futuro encontrar parâmetros que provêem melhores
soluções onde a energia consumida ficará entre dois intervalos em quanto satisfaze as
restrições de justiça. Um dos intervalos para prevenir a consolidação de todas as entradas
na mesma tabela, o que forçaria uma eleçao de um tamanho de tabela muito grande e um
intervalo máximo para minimizar o desperdiço no consumo de potência

Como trabajo futuro los autores se proponen encontrar parámetros que proveen me-
jores soluciones donde la enerǵıa consumida estará entre dos intervalos mientras satisface
las restricciones de justicia. Uno de los intervalos para prevenir la consolidación de todas
las entradas en la misma tabla, para evitar la elección de un tamaño de tabla demasiado
grande y un intervalo máximo para minimizar el desperdicio en el consumo de potência.


