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Estimating Service Responde Time for Elastic Cloud Applications

Em computação das nuvens o tempo é o parâmetro que determina a qualidade de serviço das aplicações.
O tempo de resposta deve ser especificado na contratação dos serviços e deve ser respeitado pelo provedor
desse tipo de serviço. Para melhorar a qualidade de serviço, em computação das nuvens, foram criadas as
aplicações elásticas que são escaláveis. Tem-se como exemplo: serviços web, serviços financeiros, sistemas
multimı́dia e outros.

Dentro de um datacenter, a elasticidade é, geralmente, composta por um controlador (FB) que trabalha
junto com um balanceador de carga (LB). O primeiro é responsável pelo gerenciamento pelos recursos
das nuvens. O segundo é responsável para a determinação da carga de cada máquina virtual. Então, o
LB verifica a carga de cada máquina virtual e passa essa informação para o FC que, por sua vez, gerencia
(cria, destrói, remaneja) essas máquinas virtuais. Tudo isso com o objetivo de manter a qualidade de
serviço. Para tanto, o provedor deve prever com precisão os recursos mı́nimos necessários à prestação
das nuvens. Tentativa e erro não são desejáveis, assim como, sub ou sobre estimação desses parâmetros.
Então, uma predição correta do tamanho e do número de instancias para aplicações elásticas são essências
para o desempenho do serviço.

O artigo apresenta um modelo para estimar os recursos mı́nimos necessários para o calculo instan-
ciação, afim de, atender as necessidades especificadas. O modelo pode prever o tempo total de resposta
de uma aplicação elástica hospedada em um dado número de máquinas virtuais instanciadas. É levado
em consideração o tempo de processamento e enfileiramento das mensagens, ou seja, um tempo global,
de todo o serviço fim a fim.

As variáveis deste serviço fim a fim são descrito a seguir. Ao chegar uma mensagem no LB, este,
primeiramente, irá ler toda esta mensagem e custará um tempo igual a 1/r. O tempo de chegada e sáıda
da mensagem para cada instancia é de 1/U. É considerado, também, que a o tempo de processamento
da mensagem em cada uma das instancias é de 1/m, com uma taxa p, somando um tempo de p/m. O
tempo total é dado por T. Uma outra consideração é que os tempos de envio e pedido de mensagens é
dada pela distribuição de Poisson e os tempos de serviço são exponencialmente distribúıdos. Em sistemas
reais, isso não acontece, mas possui ótimas aproximações.

Para validar o modelo foi feita uma simulação. E os resultados obtiveram uma precisão de não menos
que 10 porcento e com confiança de 95 porcento.

O artigo apresenta um modelo anaĺıtico utilizando a cadeia de Markov para a estimação do tempo
de resposta. O modelo é baseado no número de instâncias, na capacidade de processamento de cada
instância e na carga esperada. Simulações mostraram que o modelo está correto.



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

A tecnologia de virtualização permitiu aos provedores maior consilidação dentro dos centro de dados
em nuvem. E, consequentemente, alcançou mais eficiência nos servidores f́ısicos, assim como, resolveu
parte dos problemas de escalabilidade e de economia. Em contra partida, encontraram novos desafios no
gerenciamento da provisionamento de máquinas virtuais e a interoperabilidade. No ińıcio, para prover
a criação, destruição ou movimento das máquinas virtuais dentro dos data center, era preciso aplicações
estáticas e dedicadas. O que tornava o sistema inflex́ıvel. Para tanto, novas arquiteturas de redes foram
propostas.

O artigo dá uma visão geral dos principais objetivos e as diretrizes de projeto do EMOTICON,
que propõe um controle unificado e um gerenciamento de funcionalidade que substitui as arquiteturas
em multicamadas usadas atualmente nos centro de dados (DC). E de uma nova plataforma de redes
consciente da virtualização e baseada em OpenFlow objetiva melhor arquitetura de DC em nuvem com
práticas avançadas de TI e engenharia de tráfego. Mais precisamente, 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 trafego através dos
nos do Centro de Dados e baseados na banda utilização nos enlaces, garantindo a eficiente comunicação
entre máquinas virtuais.

Os DC são organizados hierarquicamente. São constitúıdos em formas de prateleiras que são inter-
conectados por comutadores. Possui até três camadas, onde a camada superior possui o maior número
de enlaces, consequentemente a banda passante aumenta. Essa arquitetura é a chamada “fat-tree”. O
Openflow utiliza desta construção f́ısica para melhorar a arquitetura tradicional em nuvem com funciona-
lidades que permitem que os recursos sejam gerenciados dentro da rede. Em outras palavras, irá permitir
a migração de máquinas virtuais para aumentar o desempenho e o balanceamento de cargas dentro do
DC.

Os principais desafios estão relacionados com a escalabilidade. Várias operações, tais como: plano
de dados, decisão de roteamento, encaminhamento de pacotes e plano de controle e outros acontecem no
mesmo comutador. Contudo, este problema pode ser contornado adicionando outro comutador que fará
essas funções separadamente do núcleo.

O artigo, então, apresentou um proposta de centralizar todo o gerenciamento dos DC em nuvem. O
OFVN permite otimizar a migração de máquinas virtuais em servidores f́ısicos baseado na carga de cada
nó. Os algoritmos para que possa permitir essa função precisam ser estudados e implementadas de forma
probabiĺıstica para elaborar para a rede informações de estado e tomar decisões corretas.



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

Um novo conceito que ganha força nas universidades é a comunicação verde. Esta tem como foco a
diminuição da consumação de energia e a emissão do dióxido de carbono. Outra motivação é a redução
dos custos de energia e a limitação das baterias que os provedores de redes enfrentam. Estima-se que
entre 2007 e 2008, foram gastos, no mundo, 30 MWh.

Existem vários modos de se conservar energia. O artigo mostra duas técnicas que são bastante efici-
entes. A primeira é a codificação de rede, em inglês, Network Coding (NC) – é um método que permite
otimizar a capacidade de transferência de dados numa rede. Este método baseia-se no envio de com-
binações lineares de pacotes; para descodificar um conjunto de mensagens, o receptor apenas necessita
de ter um número suficiente de combinações linearmente independentes dessas mensagens, independente-
mente de que combinações espećıficas recebeu. A segunda é a cooperação entre os usuários que se baseia
no fato de que os usuários (com os dispositivos móveis) próximos um dos outros podem formar grupos
(clusters) com o objetivos de se tornarem uma espécie de nós como se fossem uma arquitetura em nuvem.
É ainda posśıvel usar a combinação dos dois métodos para aumentar ainda mais o desempenho global do
problema.

O sistema é bastante simples: as estações bases (BS) estão conectadas, diretamente, com o servidor
e, também, estão conectadas com os dispositivos móveis. As BS transmitem em broadcast para todos os
dispositivos móveis. Existe a probabilidade do reenvio de pacote para todos os usuários, caso um ou mais
dispositivos não recebam o pacote. Para ajudar os usuários que perderam seus pacotes, a BS codifica os
pacotes de forma que se os nós não recebam seus nós, estes possam ser reconstrúıdos sem ter que enviar o
pacote inteiro, novamente. E, por fim, e não menos importante, a cooperação entre os usuários. Usuários
que estão relativamente próximos podem formar uma nuvem movél. Sendo assim, nem todos os celulares
presente na nuvem, precisará deixar a sua interface de comunicação aberta. O artigo mostra simulações
variadas para o estudo do consumo de energia. É considerado, inicialmente, apenas N dispositivos móveis
que podem formar uma única nuvem, com os nós variados. Logo após, é considerado várias nuvens,
sendo todas as nuvens possuindo o mesmo número de nós. Este cenário foi chamado de Múltipla Nuvem
Homogênea. E, para finalizar, várias nuvens e com os nós variados.

Com isso, o artigo, pode mostrar os benef́ıcios de se usar o NC e a cooperação do usuário, em cima do
broadcast, no lado do usuário e do provedor de serviço. O resultado é surpreendente, visto que o melhor,
entre eles, foi de 66 porcento no lado do servidor e, aproximadamente, 90 porcento no lado do usuário.



TCAM Table Resource Allocation for Virtual OpenFlow Switch

O Openflow é um padrão em desenvolvimento para a administração de Redes LAN e WAN com foco em
equipamentos comerciais como Switches, Roteadores, Access Points, etc. A idéia é bem simples, trazer
o plano de Gerenciamento de todos dispositivos da rede para um único software que será responsável
por criar VLANs, Roteamento, QoS e etc. A grande idéia do Openflow é permitir o trabalho com
dispositivos de diversos fabricantes que suportem o padrão de forma que se possa incluir novas ferramentas
e protocolos a partir do plano de Controle independente do hardware/software do Switch, manipulando
o plano de dados e/ou encaminhamento desses dispositivos (chamado de flow-table); O OpenFlow nos
permite controlar o fluxo de cada tráfego de rede – escolhendo as rotas que seus pacotes deverão seguir
e o processamento que receberão. Desta forma, o torna-se posśıvel experimentar novos protocolos, novos
modelos de segurança, e/ou novos esquemas de endereçamento, novos protocolos de rede, sem afetar a rede
em produção, podendo-se segmentar/fatiar a rede em produção para testes, simulações e segmentações.

O artigo propõe uma implementação virtual do Openflow Switch onde o objetivo é a otimização da
alocação de memória entre cada segmento assegurando a divisão justa de recursos. De fato, dividir os
mesmos recursos f́ısicos entre os segmentos é um importante desafio dentro do conceito de alto desempe-
nho.

O problema da alocação de memória pode ser resolvido utilizando a arquitetura de hardware TCAM
permitindo, assim, a procura de dados em uma tabela com poucos ciclos de clock. Entretanto, há uma
desvantagem: o consumo de energia. Para contornar este problema, o artigo sugere a mudança da
arquitetura eletrônica. Sendo assim, o problema é multi objetiva, onde as variáveis são: minimizar o
consumo de energia e otimizar a divisão de recursos. Pode-se provar que é um problema NP completo e,
então, utilizar algoritmos genéticos e search tabu para a solução do mesmo.

Montada a função objetiva é mostrado o desempenho do algoritmo genético (AG) e do tabu search
(TB). É mostrada que o AG se mostra bem mais eficiente. Ambas começam com uma solução inicial
bastante aproximada, entretanto, o TB não é escalável, ou seja, quanto mais segmentos o Openflow Switch
tiver, maior a função objetivo será. Em contrapartida, o AG tem um tempo de convergência muito mais
lenta.

Outro resultado mostrado é em relação ao consumo de energia. O consumo de energia é bem maior
quando considerado a divisão dos recursos. Em relação ao uso da memória TCAM, pode-se notar que
quanto maior o número de segmentos, apenas, uma tabela é criada, ao passo que, o número de entradas
não cresce de forma linear. Para otimizar o processo, é otimizado o número de tabelas e não o número
de entradas por tabelas. Este torna o consumo de energia bem menor do que no caso anterior. Com os
resultados mostrados, o artigo mostra uma conclusão bastante interessante. Lembramos que este propõe
a otimização da alocação de recursos da tabela TCAM. Foi formulado um problema multi objetivo e
usou-se do AG e do TS para resolver o problema. Ambos convergiram em pouco tempo, entretanto, o
AG é escalável.


