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

O crescimento das aplicações de computação em nuvem acompanha os avanços das tec-
nologias de virtualização de software, que permitem uma maior consolidação dos serviços
e uso eficiente dos recursos. Em contrapartida, os Data Centers que usam virtualização
para a computação em nuvem sofrem um crescimento da carga de trabalho e da com-
plexidade da infraestrutura. Assim, os desafios desses Data Centers são relacionados ao
gerenciamento da infraestrutura, principalmente a provisão dos recursos para as máquinas
virtuais (MV). Um dos grandes desafios é a interconexão do elevado número de MVs lo-
calizados em servidores distintos com alta banda agregada e baixo atraso. A interconexão
deve ser flex́ıvel, ágil e altamente integrada com o armazenamento de dados, para atender
a alta dinamicidade das MVs que migram, ligam e desligam.

Nesse contexto,
A arquitetura de OFVN utiliza a topologia “fat tree” canônica “tier-2” ou “tier-3”, mas

para diminuição de custos utiliza-se sub-dimensionamento das conexões entre as camadas
da topologia. Assim, para aperfeiçoar o desempenho dos serviços fornecidos pelo Data
Center para nuvem e para isso visa dois problemas: o local de colocação de MVs baseado
no perfil de uso de recursos da aplicação e o estado do uso de rede, e a otimização dos
fluxos de de dados na rede do Data Center baseado na utilização de banda do enlace
de maneira a garantir uma comunicação eficiente entre MVs. Os desafios envolvidos são
decorrentes das caracteŕısticas herdadas dos Data Centers: número elevado de nós e de
fluxos de dados entre eles, restrições de desempenho de rede e de conectividade intra
Data Center, modelos de serviço distintos com requisitos de tráfego espećıficos, e número
elevado e heterogeneidade de modelos de comunicação, carga de trabalho, etc.

A plataforma OFVN tem as seguintes caracteŕısticas: elasticidade e escalabilidade
devido à coordenação de inicialização e término de serviços, suporte à migração de carga
de trabalho para balanceamento de carga, uso eficiente de recursos devido à dinamicidade
da conectividade da ultra banda larga utilizada, e esquemas de tunelamento e virtualização
de redes para comunicação entre MVs.

O controle da rede considera as seguintes caracteŕısticas para realizar a estratégia
engenharia de tráfego: as propriedades de simetria e redundância das topologias de Data
Centers bem estruturados, migração de MVs e domı́nio único do Data Center que permita
a decisão centralizada de engenharia de tráfego. Além disso, a estratégia de engenharia
de tráfego visa as seguintes questões: disponibilidade de serviços que é explorada pela
capacidade multicaminhos da rede, balanceamento de carga para distribuir a carga de
maneira que a utilização do enlace seja eficiente e garantir o compromisso entre banda
e atraso, garantia da eficiência energética ao otimizar o uso de enlace de baixo consumo
energético e consolidar MVs para desligar servidores f́ısicos, tunelamento e virtualização
de redes para comunicação eficiente entre MVs.

OVFN herda as caracteŕıstica centralizada do OpenFlow e sofre problemas de escal-
abilidade. Ainda, o problema é agravado pela alta carga de fluxos de Data Centers e
complexidade do algoritmo de decisão de rotas. Para diminuir esse impacto, as decisões
baseiam-se em poĺıticas mais gerais e estat́ısticas do estado da rede.

Em suma, o artigo lista as diretrizes para a construção de um controlador para rede de
Data Center baseado em virtualização para computação em nuvem. No entanto, o artigo
não apresenta a metodologia e os mecanismos para da plataforma proposta.



Estimating Service Response Time for Elastic Cloud
Applications

A computação em nuvem permite uma grande flexibilidade de aplicações, como as
aplicações elásticas. As aplicações elásticas são aplicações escaláveis cujas demandas são
variáveis, portanto requisitos também mudam e assim os recursos fornecidos podem ser
redimensionados. Um dos principais critérios de qualidade de serviço para aplicações
elásticas de é o tempo de resposta, que é um parâmetro importante especificado nos con-
tratos de ńıvel de serviço (Service Level Agreement - SLA ). A elasticidade das aplicações é
alcançada através do monitoramento das suas cargas e provisão de recursos de acordo com
o necessário. Para realizar a provisão elástica de recursos, os Data Centers de nuvem nor-
malmente utilizam máquinas virtuais (MVs), assim inicializam ou terminam instâncias de
MVs seguindo as demandas das aplicações. Esse processo deve garantir a provisão acurada
do mı́nimo de recursos para garantir o SLA contratado e o uso eficiente dos recursos.

Em casos de alta carga ou violação de SLA, normalmente um grupo de MVs são
inicializadas para suprir a demanda, o que demora certo tempo. Entretanto, se o grupo
de MVs não for predito acuradamente, o tempo resultante de inicialização das MVs e
fornecimento dos recursos pode ser muito grande o que causa em um tempo de resposta
muito grande. Dessa maneira, a previsão correta do número e tamanho das MVs iniciadas
é cŕıtica para garantir o desempenho de aplicações elásticas para computação em nuvem.

Nesse contexto, os autores criam um modelo anaĺıtico para realizar a predição correta
de número mı́nimo aproximado de MVs para garantir o cumprimento de SLAs. Para tal,
dado uma capacidade de atender serviços de uma MV e uma carga de entrada, o modelo
prediz o tempo de resposta de uma aplicação elástica.

O modelo baseia-se em modelos de filas com múltiplos servidores. O modelo apresenta
uma fila finita de entrada de serviços, um balanceador de carga e múltiplos servidores,
um para cada MV da aplicação elástica. Assim, os pedidos que chegam em uma taxa
λ e são enfileirados na fila. Caso a fila encha, os novos pedidos são descartados. O
balanceador de carga retira os pedidos da fila com taxa r e distribui uniformemente em
um dos m servidores. Considerando que os servidores realizam os serviços com taxa µ, a
taxa resultante que cada servidor recebe pedidos é λ/m (se r > m · µ).

Os autores usam cadeia de Markov para analisar o comportamento do modelo, e com
fila possui K posições o espaço de estado é S = {(k, n)|0 ≤ k ≤ K,n ∈ 0, 1}, onde k é o
número de pedidos no sistema e n o tipo de processamento: balanceador de carga ou uma
das MVs. A partir dessa modelagem, é posśıvel deduzir o tempo médio de serviço de um
pedido e a utilização de CPU por cada MV. Os autores desenvolveram um simulador de
eventos discretos de sistema de filas com um balanceador de carga e múltiplos servidores.
Os resultados das simulações tiveram uma precisão de 10% da média com 95% de intervalo
de confiança. Os resultados mostram ainda que com o aumento do número de MVs, tanto
o tempo de serviço quanto a taxa de utilização de CPU são menores.



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

A área de pesquisa comunicações verdes é um paradigma novo que visa a redução
de consumo energético e de emissão de CO2. Não somente pela questão ambiental, co-
municações verdes são importantes pois as contas de energia de provedores de rede são
muito caras e dispositivos móveis alimentados por baterias possuem energia limitada. O
controle do consumo de energia em dispositivos móveis é importante principalmente por
dois motivos: o elevado número de dispositivos e a autonomia dos aparelhos. Assim, para
melhorar a eficiência energética tanto da parte da rede quanto dos usuários, os autores
propõe uso de duas técnicas: codificação de rede e cooperação de usuários. O uso de
codificação de rede é interessante, pois permite que se atinja a taxa máxima determinada
pelo enlace de menos capacidade (teorema Max-Flow Min-Cut) em uma rede ponto-a-
ponto. Já a cooperação entre usuários baseia-se no fato de que esses estão próximos e se
beneficiariam com a formação de nuvens móveis para difusão de informações.

Para a construção do sistema, os autores consideram que o sistema de comunicação
possui o serviço multicast entre uma estação base (BS) e os nós móveis. Além disso, os
nós móveis possuem um canal de comunicação ortogonal local para a formação da nuvem
móvel. Além disso, considera-se que: a BS sabe quais pacotes cada nó móvel recebeu;
a nuvens móveis são conexas; falhas na recepção dos pacotes da BS com nós móveis e
internamente a nuvens móveis ocorrem independentemente com probabilidade 20%; e o
consumo de energia é calculado a partir dos resultados do trabalho de M. Pedersen et al..

Os autores usam cadeias de Markov para analisar quatro estratégias diferentes para
economizar energia. Assim, é posśıvel avaliar o número esperado de pacotes que a BS
envia até todos nós móveis recebam a informação, e os pacotes enviados e recebidos pelos
nós móveis. As quatro estratégias avaliadas são: broadcast, somente codificação de rede,
somente cooperação entre usuários e tanto codificação de rede quanto cooperação entre
usuários.

Com o uso de broadcast, as BSs retransmitem o pacote até que todos nós tenham
recebido. Para os nós que não receberam o pacote a retransmissão é benéfica, mas para os
que já receberam significa perda de tempo e energia. A partir da probabilidade de perda
de pacotes, é posśıvel inferir o valor esperado de transmissões para certo número de nós
móveis. Verifica-se assim que quando o número de nós móveis cresce, a quantidade espera
de tranmissões também cresce.

A codificação de rede pode ser usada para melhorar a recuperação frente a falhas na
recepção dos pacotes. As vantagens em relação ao envio em broadcast, é que os pacotes
codificados pela BS podem ser usados para recuperar os pacotes recebidos com falhas
com alta probbilidade. Assim, as retransmissões das BSs são menores em comparação a
retransmissão simples na estratégia de broadcast. Da mesma maneira que na estratégia de
broadcast, o aumento de nós móveis causa em um aumento de transmissões, mas é menor
em relação à a estratégia de broadcast.



TCAM Table Resource Allocation for Virtual Openflow Switch

Com o OpenFlow é posśıvel dividir a rede em fatias independentes definidas por regras
baseadas em qualquer camada da pilha de protocolos. Dessa maneira, o encaminhamento
dos pacotes é realizado através de regras que estabelecem ações para padrões de campos
de cabeçalhos de qualquer camada. Muitas regras estabelecem padrões coringa para os
cabeçalhos, o que implica redução do desempenho de busca na memória. Assim, os autores
propõem o uso da memória de acesso ternário por conteúdo (Ternary Content Access
Memory - TCAM) para para as regras que incluem padrões coringas.

Apesar das TCAMs acelerarem a busca, elas consomem mais energia que as memórias
convencionais, a além disso por serem mais caras, normalmente são menores e limitadas.
Assim, os autores modelam um problema de otimização de atribuição de memória para as
fatias de rede que minimiza o número de registros e maximiza a justiça da alocação. Além
disso, o problema de otimização minimiza o consumo energético e distribui as tabelas de
uma fatia sobre a memória.

O problema de otimização é um problema multi-objetivo, cujo primeiro objetivo da
atribuição de memória é atender os requisitos de recursos de cada fatia de rede. Assim
o modelo formula restrições para cada fatia. A segunda parte do problema modela o
compromisso entre justiça de divisão de recursos e consumo energético.

Para solucionar o problema, os autores implementaram um algoritmo genético e algo-
ritmo de pesquisa tabu, que é apropriado para problemas de otimização multi-objetivos.
Os autores realizaram experimentos para testar seus algoritmos em um pizza box con-
stitúıdo de EZchip-NP4.

Os resultados obtidos mostram que o algoritmo genético gerou resultados com soluções
mais próximas do mı́nimo em relação ao algoritmo de pesquisa tabu, que apesar de mais
rápido fica preso em mı́nimos locais próximos da solução inicial. O algoritmo genético
possui um desempenho particularmente bom quando é iniciado com populações variadas,
pois explora grande número de soluções posśıveis, mas demora mais a convergir para uma
solução. O modelo proposto inclui um parâmetro que ajusta o compromisso entre consumo
de energia e justiça na divisão de recursos. Assim, o modelo proposto divide a TCAM
entre as fatias de rede de acordo com o mı́nimo requisitado com justiça minimizando o
consumo energético.


