
Universidade Federal do Rio de Janeiro
COPPE - Programa de Engenharia Elétrica
CPE728 - Autonomia e Segurança em Redes de Computadores -
2012-2
Aluno: Martin Andreoni

Rio de Janeiro, julho de 2012

Resumo dos artigos:

• Estimating Service Response Time for Elastic Cloud Applications
Khaled Salah,Raouf Boutaba

• Green Mobile Clouds: Network Coding and User Cooperation for Im-
proved Energy Efficiency
Janus Heide, Frank H. P. Fitzek , Morten Videbk Pedersenand Marcos
Katz

• Extending OpenFlow for Unified Management and Control of Cloud
Data Center Resources
Davide Adami, Barbara Martini,Piero Castoldi, Gianni Antichi, Ste-
fano Giordano

• TCAM Table Resource Allocation for Virtual Openflow Switch
NImen Limam Bedhiaf, Richard Burguin, Omar Cherkaoui and Mikael
Salaun



Estimating Service Response Time for Elastic Cloud
Applications

Umas das questões de suma importância no Cloud Computing é o criterio
do tempo de resposta na qualidade do serviço (QoS) para as aplicações de-
nominadas elastic cloud. O tempo de resposta é um parametro especificado
no acordo de ńıvel do serviço (SLA), e deve ser satisfeito por o provedor
do serviço. Algumas aplicações denominadas elásticas são o serviço web,
aplicações multimédia, etc.

A elasticidade é realizada por o controlador da nuvem ( CLC) em co-
ordenação com o balanceador do carga (LB). O CLC é responsável por o
gerenciamento, aprovisionamento dos recursos da nuvem, os quais são nor-
malmente nós que precisam de acesso ao armazenamento o as bases de dados
nos servidores dos datacenters. Cada uns dos nós armazenam uma instância
múltiplo ou simples de uma Maquina Virtuais (VM). O LB é quem atende a
comunicação continuamente com as instâncias VM.

O provedor da nuvem tem que estimar ou predizer os recursos que vai
ser usados (quantidade do instâncias VM) que sejam necessárias para que
as aplicações elásticas t́ıpicas tenham óptima performance e os tempos de
respostas sejam mı́nimos.

O modelo que foi utilizado, é um modelo no qual a quantidade do instâncias
VM é determinada pelo tempo de resposta e a carga requerida. Alem é um
modelo no qual pode ser escalável, é dizer que as instâncias VM podem ser
automaticamente ligadas o não.

O modelo markoviano utilizado representa os estados: (0,0) no qual o
sistema esta vazio, (k,1) representa o estado no qual o pedido esta sendo
manejado pela LB, e (k,0) no qual o pedido é gerenciado por umas das
instâncias VM.

O modelo representado anteriormente têm algumas limitações, ele esta
assumindo que os pedidos tem uma probabilidade de chegada com uma
distribuição de Poisson, e os tempos de serviços são exponencialmente dis-
tribúıdos. Na realidade o modelo esta errado por que os pedidos das aplicações
como Web ou XML não seguem uma distribuição de este tipo e os tempos
não seguem uma distribuição exponencial.

Para a verificação do modelo anaĺıtico foi utilizada uma simulação do
eventos discretos de uma cola finita um LB e diferentes esquemas de pedido
do serviço tendo em conta o assumido anteriormente no modelo. A simulação
mostra que o modelo planteado é bastante acertado quanto aos tempos para
atender os pedidos e a utilização dos recursos.emas de pedido do serviço
tendo em conta o assumido anteriormente no modelo.



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

Baseados no fato de recudir os consumos de energia y as emissões de CO2, em
ambos lados na rede e no lado do usuário, se elaboram duas técnicas para a
avaliação dos fatos nomeados anteriormente, nominadas NC (Network Cod-
ing). Como o primeiro cenário é considerado o sistema movei de comunicação
com um provedor do serviço que transmite um serviço multi-cast sobre uma
estação base (BS). Um broadcast é feito pela BS ate que todos os nós re-
cebem o pacote, para os dispositivos que perdem pacotes é beneficioso mas
para aqueles que receberam é uma perdida do tempo e energia. Para mel-
horar isto pode ser utilizado uma técnica do pure coding, no qual na BS é
usado o codigo RLNC, para fazer um encapsulado dos pacotes,

No entanto, um tamanho de campo (onde o codigo é feito) elevada também
aumenta a complexidade computacional e, assim, a energia consumida du-
rante a codificação, recodificação e descodificação. Pelo outro lado a técnica
do cooperação de usuário, Alguns dispositivos móveis em estreita proxim-
idade pode comunicar uns com os outros através de uma interface de ar
secundário e formam um cluster ou uma nuvem móvel. Se houver apenas
uma cabeça em uma nuvem deve em seguida encaminhar os dados para to-
dos os outros nós na nuvem. Assim, todos nós, exceto a cabeça conservar
a energia que eles não recebam dados através de sua interface celular. Al-
ternativamente todos os nós na nuvem poderia receber do BS. No entanto,
esta terá um impacto negativo sobre o consumo de energia como a interface
celular de todos os nós consomem energia.

Como uma solução h́ıbrida, podemos optar por ter dois, três, ou mais
cabeças em cada nuvem. Isto dá-nos a possibilidade de operar uma redução
dos pacotes enviados a partir do BS, com uma redução no consumo de energia
pelos nós. Exite também a possibilidade de usar as duas técnicas combinadas,
Neste caso a cooperação do usuário é melhorada com a utilização de RLNC. A
BS envia pacotes RLNC e, posteriormente, os dispositivos na nuvem cooperar
semelhante estratégia de cooperação do usuário, mas agora eles transmitem
pacotes recodificadas. Semelhante estratégia de cooperação utilizador as
transmissões esperados locais podem ser encontrados por considerar cada um
dos aglomerados como um caso de NC, mas com as condições de arranque
modificado.

Diferentes cenário são usados pelo experimento, variando a quantidade
de usuários y as formas em que eles são agrupados.

Toda a ganancia depende do cenário usado, devido a quantidade de
usuários nos diferentes cenários. Além existe uma grande redução do con-
sumo de energia usando as técnicas de NC.



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

A virtualização permite aos provedores do serviço de nuvem aplicar pro-
cedimentos nos Clouds Data Center (DC) para um melhor uso dos servidores
f́ısicos. Isso faze que a infraestrutura nos intra-DC seja mais flex́ıvel, ágil e
integrada com os servidores. Antes da chegada do cloud computing, os DC
presentavam uma estrutura estática verticalizada, dedicada as aplicações in-
dividuais. Com a ideia de uma politica de ordenamento e optimização dos re-
cursos OpenFlow-based Virtualization-aware Networking (OFVN) platform é
introduzida para uma valorização da arquitectura do Cloud DC com Tráfego
de Engenheira avançado.

Baseado na arquitectura dos atuais Clouds DC, que tem interconexões
em forma de árvores, o OFVN tem novas caracteŕısticas como escalabili-
dade e elasticidade (habilidade do ligar, desligar os recursos necessários (QoS
garanteed). Habilidade do soportar rápidas migrações de carga (aplicando
diferentes politicas de tráfego). Eficiência em utilização de recursos (rápida
eficiência de ligações dos recursos f́ısicos para instanciar VM). Tunelização
e esquemas de virtualização provêem uma eficiente comunicação entre VM.
Alem disso OFVN permite introduzir componentes ópticos nos DC, como
switches 40/100 Gigabits, para evitar o incremento da complexidade resul-
tante dos arquitectura dos protocolos baseados em camadas, logrando assim
reduções de potencia e diminuições no consumo da energia nos DC. Isto é
devido a que arquitectura do OFVN têm estrita separação entre o controle
e as funciones de encaminhamento. Ainda mais especificamente o switch
OFVN pode ser controlado pelo controlador OFVN baseado em o protocolo
OpenFlow seguindo as estratégias de simetria e redundância (possibilidade
do movimento das VM), confiabilidade com a optimização do enrutamento.
Balance de carga, baseado no enrutamento inteligente, para a utilização de
todos os recursos com todo o bandwidth.

A plataforma OFVN herda as principais caracteŕısticas da arquitectura
tradicional dos switch/controlador baseados em OpenFlow. Devido arqui-
tectura centralizada, OFVN podem sofrer de problemas de escalabilidade
com o aumento da carga de tráfego DC. em uma rede baseada em Open-
Flow, a parte do caminho de dados ainda reside no switch, enquanto as
decisões de alto ńıvel de roteamento são movidos para um controlador sepa-
rado, normalmente um servidor padrão. Portanto, como um elemento único
e centralizado, o controlador é responsável por tomar decisões sobre como
interruptores em uma rede de pacotes de rota deve.



TCAM Table Resource Allocation for Virtual
Openflow Switch

OpenFlow é uma nova abordagem prática em redes que está ganhando pop-
ularidade entre os pesquisadores, tanto no meio académico e na indústria.
Neste caso o OpenFlow é divido em o plano de controle do plano de dados e
movê-lo para um controlador remoto centralizado. Para optimizar a alocação
de memória entre as fatias, assegurando a equidade entre eles. Na verdade,
compartilhando os mesmos recursos f́ısicos entre as fatias constitui um impor-
tante desafio para a concepção do switch de alta performance virtual. Tendo
em conta a regras classificadores de OpenFlow em Ternário Content Access
Memory (TCAM) de memória de hardware acelera a pesquisa em vários cam-
pos dentro de um pequeno número de ciclos do relogio. No entanto, o TCAM
é uma memória de consumo de energia. A fim de reduzir a energia, estudos
anteriores fazem a intenção de poupar energia indirectamente, melhorando a
arquitectura eletrnica dos dispositivos de hardware. Agora pretende se um
equiĺıbrio entre a energia consumida e os recursos das fatias consumidos.

As considerações são N feitas que usam os recursos TCAM, além cada vez
que uma tabela é necessário para ser acessado, ele é colocado no modo ativo,
enquanto as mesas restantes são colocados em modo de baixa energia. Para
garantir a equidade entre as fatias, consideramos o ı́ndice jain como justiça
métrica. O problema de otimização é formulado como uma programação não
linear inteira onde queremos alocar recursos TCAM entre as fatias de forma
justa, minimizando a energia consumida.

Para isso dois algoritmos são implementados. O algoritmo genético de-
termina una população inicial e logo aplica cruzamentos e mutação. Este
algoritmo esta representado em seis passo.

O outro algoritmo chamado Tabu search é elegido para compara os resul-
tados do algoritmo genético anterior. A idea do Tabu search é buscar uma
solução otima local.

Algoritmo genético é mais eficiente. Atinge resultados próximos do ótimo
em comparação com a busca tabu, que atinge a função objetivo maior. Este
algoritmo é iniciado com uma única solução inicial e extremamente depende
dele. 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 variada inicial. Em fatos, ele explora um número
importante de solução realizável. a menor energia é alcançada quando se
considera apenas a energia na função objetivo.


