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Estimating Service Response Time for
Elastic Cloud Applications

Em ambientes de computação em nuvem, o tempo de resposta é um dos principais
critérios para medir o desempenho de aplicações elásticas em nuvem. O tempo de res-
posta é um parâmetro especificado no SLA (Service Level Agreement) e que deve ser cum-
prido pelo providor de serviço de nuvem. Aplicações elásticas em nuvem são aplicações
escaláveis hospedados na nuvem. A elasticidade de aplicativos na nuvem é realizada
monitorando continuamente a carga de trabalho da aplicação e fornecendo recursos au-
tomaticamente para as aplicações, de acordo com a necessidade de recursos ou novas
máquinas virtuais (VMs). O provedor de nuvem tem de prever com precisão os recur-
sos mı́nimos necessários para prestação de serviços pelas nuvens. O artigo apresenta um
modelo de Markov anaĺıtico para estimar o tempo de resposta de serviço de aplicações
elásticas em nuvem. Dada carga de trabalho esperada da aplicação, número de máquinas
virtuais (VMs) e capacidade de cada VM, o modelo pode aproximar o tempo de resposta
médio do serviço. O tempo de resposta médio do serviço é uma métrica fundamental para
estimar a Qualidade de Serviço (QoS) e contribui para o tempo de resposta fim a fim
definido no SLA e percebido pelos usuários do aplicativo. O tempo de resposta de fim a
fim é o atraso composto pelo tempo de resposta do serviço e pelos atrasos oriundos do
processamento dos pedidos nos nós da rede e transmissão nos enlaces.

O modelo anaĺıtico proposto é geral e pode ser aplicado a outros sistemas para mo-
delar comportamentos similares aos das aplicações elásticas. O modelo pode ser usado
para algoritmos de provisionamento automático de recursos, como o Amazon AWS, em
que a capacidade e do número de nós de computação dedicados a cada aplicação são de-
terminados com base no tempo de resposta medido e na carga de trabalho atual. Outra
possibilidade de uso do modelo proposto é prever o número de nós em um cluster Hadoop,
com um determinado tamanho e capacidade, necessário para programar e executar um
tarefa de MapReduce. Uma terceira oportunidade de uso do modelo é para uma aplicações
multi-camada, em que modelo pode ser usado para calcular o atraso esperado em cada ca-
mada. Uma quarta possibilidade de uso do modelo é computar quantas instancias virtuais
são necessárias e estimar o tempo de resposta do serviço ao implantar um Virtual Data
Center (VDC) com base nas exigências de SLA dadas. Por fim o modelo pode ainda ser
usado para se fazer o controle de admissão em nuvens, para aceitar ou negar as solicitações
do usuário para configurar uma única VM ou múltiplas VMs.

O modelo proposto assume que as chegadas de solicitações seguem a distribuição de
Poisson e os tempos de serviço são todos exponencialmente distribúıdos. Contudo, a taxa
de chegada de solicitações de serviços Web ou XML nem sempre seguem um processo de
Poisson, na realidade, são em rajada. Além disso, na realidade, os tempos de serviço não
são necessariamente sempre exponenciais. No entanto, uma solução anaĺıtica é inviável
quando se considera o tráfego em rajadas e tempos de serviços gerais. No entanto, a
modelagem sob tais suposições é extensivamente utilizada na literatura e proporciona
aproximações adequadas de sistemas reais.

Os resultados mostram que a simulação e a análise estão de acordo e, portanto, o
modelo anaĺıtico proposto está correto. Como mostrado, e esperado, as latências menores
e os menores ı́ndices de uso de CPU são quando há um maior número de máquinas
virtuais dedicadas a um serviço. Dada uma carga oferecida medida, o número mı́nimo
de máquinas virtuais necessárias para atender um determinado tempo médio de resposta
pode ser determinado pelo modelo proposto. O artigo demonstra que a prática atual de
utilização de um limite arbitrário para a utilização da CPU para a provisão automática
de recursos a uma aplicação elástica não é uma medida precisa e pode levar ao alto custo
e má utilização dos recursos dispońıveis. O modelo markoviano anaĺıtico apresentado é
útil para estimar o tempo de resposta de um serviço prestado por uma aplicação elástica
na nuvem. Os resultados obtidos mostram que o modelo de anaĺıtico está correto.



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

Um dos principais desafios para a organização da infraestrutura de rede de um Centro
de Dados é como eficientemente interligar o grande número de servidores, a fim de garantir
a maior largura de banda agregada posśıvel e a menor latência na comunicação, consi-
derando também simultaneamente as necessidades de tráfego heterogêneas das máquinas
virtuais. O artigo, então, apresenta uma nova funcionalidade de rede, consciente do uso
da virtualização em Centros de Dados para nuvem, permitindo a realização de ações de
Engenharia de Tráfego, por meio de uma abordagem baseada em OpenFlow.

Um Centro de Dados legado apresenta uma infraestrutura ”vertical”, estática, dedi-
cada a aplicações individuais, em que cada aplicação tem seus próprios recursos f́ısicos,
tais como servidores, armazenamento e rede, e, frequentemente, também as próprias ferra-
mentas de gestão. No entanto, todas as propostas de arquitetura existentes dependem de
sistemas subjacentes, de propósito geral, e não consideram explicitamente procedimentos
ad-hoc para controle da rede e gestão de recursos em ambientes virtualizados. Os ambien-
tes de Centro de Dados virtualizados devem também considerar as exigências de tráfego
de aplicações na nuvem de alta demanda de recursos, o uso da banda da rede através
dos enlaces do Centro de Dados, bem como os padrões de interação entre os diferentes
componentes da aplicação.

A proposta do artigo, uma nova plataforma de redes consciente da virtualização e
baseada em OpenFlow (OFVN – OpenFlow-based Virtualization-aware Networking ), ob-
jetiva melhorar a arquitetura de Centro de Dados em nuvem com práticas avançadas de
Engenharia de Tráfego que consideram em conjunto os requisitos de recursos de rede e
de TI. Mais especificamente, no âmbito do arcabouço proposto, a otimização da alocação
de recursos de TI, como a colocação de VM, é realizado considerando tanto o perfil de
tráfego da aplicação, a troca de dados entre máquinas virtuais, e o estado dos recursos de
rede, como as cargas nos enlaces da rede. Além disso, a otimização periódica dos fluxos
de tráfego através dos nós do Centro de Dados é baseada na banda utilização nos enlaces,
garantindo a eficiente comunicação entre máquinas virtuais.

A arquitetura OFVN melhora a arquitetura tradicional de Centro de Dados em nuvem
com a nova funcionalidade de permitir que os recursos de gerenciamento da rede no Centro
de Dados abordem os requisitos de ambiente virtualizado. Em termos gerais, OFVN
visa fornecer os seguintes recursos avançados: elasticidade e escalabilidade; capacidade
de suportar a migração de carga de trabalho para rápido balanceamento de carga ou
resiliência; eficiência na utilização de recursos e de túneis; e sistemas de virtualização de
rede capaz de fornecer comunicação eficiente entre máquinas virtuais.

Um os principais desafios do OFVN é escalabilidade com o aumento da carga de tráfego
no Centro de Dados. De fato, em um comutador ou roteador legado, o encaminhamento
rápido de pacotes, fast path ou plano de dados, e as decisões de alto ńıvel de roteamento,
plano de controle, ocorrem no mesmo dispositivo. Contudo, em uma rede OpenFlow o
encaminhamento de pacotes, plano de dados, reside no comutador, enquanto as decisões
de alto ńıvel de roteamento são movidos para um controlador separado, normalmente
um servidor padrão centralizado. Portanto, como um elemento único e centralizado, o
controlador é responsável por tomar decisões sobre como os comutadores em uma rede
devem encaminhar os pacotes. A fim de resolver problemas de escalabilidade que pode
surgir devido ao número considerável de fluxos a serem instanciados e à complexidade
da decisão de encaminhamento, os algoritmos que serão estudados aplicam metodologias
probabiĺısticas para elaborar as informações de estado da rede e tomam decisão baseados
em poĺıticas para aliviar a carga computacional exigida do controlador, mantendo uma
precisão aceitável de inspeção de pacotes. O arcabouço usado para o desenvolvimento do
OFVN foi aprovado na segunda chamada aberta adicional ao projeto europeu OFELIA.



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

O artigo destaca os benef́ıcios da cooperação do usuário e do Network Coding para a
economia de energia em redes celulares. Mostra-se que estas técnicas permitem prestar
serviços multicast confiáveis e eficientes, tanto para o usuário quanto para a rede. Os
resultados mostram que, para serviços de multicast. Network Coding define que, em vez
de simplesmente retransmitir os pacotes de dados recebidos, os nós de uma rede combinam
diversos pacotes, segundo uma função, para depois então retransmiti-los. Isto pode ser
usado para atingir uma maior vazão na rede. A cooperação entre usuários baseia-se no
fato de que os dispositivos móveis que estão perto uns dos outros são capazes de formar
grupos cooperantes, também chamadas de nuvens móveis. Em um grupo cooperante, um
ou mais usuários acessam a rede de celular e através de uma interface de rede secundária
retransmite os pacotes de multicast para os demais usuários do grupo.

O artigo considera um sistema de comunicação móvel em que uma operadora transmite
um serviço multicast através de uma estação base (Base Station - BS). A BS serve diversos
nós móveis através de um canal de transmissão de celular. Além disso, os nós podem usar
uma interface sem fio ortogonal local para formar nuvens móveis locais. São adotadas
quatro estratégias: transmissão em broadcast, Network Conding puro, cooperação entre
usuários, e network coding mais cooperação de usuários. Com transmissão em broadcast
simples a BS retransmite um pacote até todos os nós o receba. Já com Network Co-
ding, quando comparado com o broadcast simples, os pacotes codificados na BS podem
ser utilizados com alta probabilidade para recuperar perdas em todos os nós que ainda
não receberam os dados completos originais. Com a cooperação entre usuários, alguns
dispositivos móveis na proximidade podem se comunicar uns com os outros através de
uma interface sem fio secundária e formar um grupo de cooperação ou de uma nuvem
móvel. Um nó ‘’mestre” da nuvem deve encaminhar os dados para todos os outros nós na
nuvem. Assim, todos nós, exceto o ‘’mestre”, conserva a energia pois não recebem dados
através de sua interface da rede de celular. O último cenário combina Network Coding
com a cooperação entre usuários.

Os resultados mostram que, no caso da transmissão por broadcast, o número de pacotes
enviados a partir da BS aumenta significativamente, quando o número de nós recebendo
aumenta. Quando o Network Coding é usado, a BS apenas precisa transmitir os pactoes
até aproximadamente superar a probabilidade de erro para assegurar que todos os nós
receberam os dados corretamente. Assim, o número esperado de pacotes enviados aumenta
ligeiramente, com o aumento do número de nós. Quando a cooperação entre usuários é
utilizada, o número de pacotes enviados a partir do BS é drasticamente reduzido em
comparação com o cenário de broadcast. No caso em que existe apenas um nó ‘’mestre”
na nuvem, a BS necessita enviar o mesmo número de pacotes de como se fosse transmitir
a um único nó. Assim, o desempenho não depende do número de dispositivos, mas sim
do número de nós ‘’mestre” em cada nuvem. O consumo de energia é reduzido até 66%,
quando comparado o cenário de broadcast com os casos em que o tamanho da nuvem é
32 nós e usa-se a cooperação entre usuários ou a cooperação entre usuários mais Network
Coding. A maior redução no consumo de energia em relação ao broadcast é de 90% e é
obtido quando a cooperação entre usuários é combinada com Network Coding e a nuvem
é grande, mas apenas um pequeno número dos nós são ‘’mestres”.

O ganho da cooperação entre usuários depende do cenário e oferece os maiores ganhos
quando as nuvens de cooperação são grandes. Network Coding é menos senśıvel para o
tamanho das nuvens e proporciona ganhos mesmo quando o tamanho da nuvem é pequeno.
Ao combinar as duas abordagens, os benef́ıcios de ambos podem ser obtidos, o que amplia
o número de cenários em que as eficiências energética e espectral são melhoradas.



TCAM Table Resource Allocation for Virtual OpenFlow Switch

OpenFlow é uma tecnologia de encaminhamento de pacotes que tornou-se popular
pois aplica uma abordagem prática para dividir os planos de dados e de controle da
rede através da padronização de uma interface aberta que permite que controladores em
software remotos possam definir o comportamento dos elementos de encaminhamento na
rede. O seu sucesso também é em parte devido à sua flexibilidade e rápida implantação de
aplicações inovadoras na rede, alinhado com a tendência de redes definidas por software.
O OpenFlow permite desenvolver novas aplicações para a rede sem a necessidade de passar
pelo lento processo de normalização de novos protocolos. O artigo, então, apresenta um
mecanismo de alocação de recursos TCAM para a implementação de comutadores virtuais
OpenFlow v1.1. O problema de alocação de recursos é formulado como uma programação
não-linear inteira e é mostrado que a sua complexidade é NP-completo. O problema é
formulado como a otimização da alocação de memória TCAM entre as fatias virtuais
de um comutador OpenFlow, assegurando a justiça entre as fatias. O primeiro objetivo
do problema de otimização é alocar tabelas de memória com um mı́nimo de entradas,
enquanto maximiza a justiça entre as fatias permitindo uma participação optimizada dos
recursos. A proposta baseia-se na definição de regras de classificação curingas OpenFlow
na memória TCAM (Ternary Content Access Memory) que acelera a pesquisa em vários
campos dentro de um pequeno número de ciclos de clock. No entanto, a tabela TCAM é
uma memória de consumo de energia. A fim de reduzir a energia, o segundo objetivo do
problema de otimização é minimizar o consumo de energia, enquanto a distribui as fatia
na memória TCAM.

Assim, o problema é formulado e é provado que se trata de um problema NP-completo,
através da redução do problema relaxado de alocação ao problema de Knapsack, que é
reconhecidamente um problema NP-completo. O problema formulado é um problema
multi-objetivo. Algoritmos Genéticos são uma meta-heuŕıstica popular que é particular-
mente bem adequado para essa classe de problemas. A abordagem adotada é determinar
uma população inicial com um conjunto de soluções viáveis e, em seguida, aplicar cru-
zamento e mutações. A fim de comparar os resultados de algoritmos genéticos, outra
meta-heuŕıstica popular que também é particularmente adequado para o problema multi-
objetivo é proposta: a busca de Tabu.

As implementações nas duas meta-heuŕısticas foram avaliadas através de experimentos.
Foram realizados experimentos com base em uma plataforma de hardware espećıfica,
baseada na implementação do OpenFlow em um Network Processor, um processador de
rede de 100 Gigabit, incluindo processadores especializados dedicados para a tarefas de
processamento de vários pacotes. Os experimentos revelam que a implantação em busca
de Tabu é eficiente, mas não escalável ao contrário do algoritmo genético que é escalável.
O algoritmo genético é mais eficaz, especialmente quando se começa com uma população
inicial variada. Contudo a convergência do algoritmo genético é mais lenta do que a da
busca de Tabu. Os resultados mostram que a energia consumida aumenta quando é dado
mais peso à justiça. Quando foca-se a minimização de energia, apenas uma tabela é criada
para cada fatia e isso aumenta o número de entradas por tabela. Os resultados revelam
que consumo de energia é menor quando as tabelas têm menos acessos. Quando é dado
mais peso para a minimização de recursos, isto é, tamanho da tabela, o número de tabelas
por fatia aumenta, mas o tamanho da tabela TCAM diminui.

O artigo propõe otimizar a alocação de recursos da tabela TCAM. A alocação é definida
como um problema muli-objetivo, em que o primeiro é minimizar a energia consumida
através da atribuição do menor número posśıvel de entradas na tabela TCAM. O segundo
objetivo é maximizar a justiça entre as fatias para atender a necessidade de cada fatia. Os
dois algoritmos propostos convergem em pouco tempo. No entanto, o algoritmo genético
é mais escalável.


