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

Devido à complexidade e à carga de trabalho dinâmica nas VM, hoje os centros de
dados na nuvem tem que assegurar a baixa latência e alta agregação de largura de banda
por a conexão de um grande número de servidores; alcançá-lo por meio da unificação entre
no controle e administração, e assim assegurar a qualidade do trafego nas VM.

A virtualização permite que os fornecedores de serviços na nuvem, fazer um uso mais
eficiente dos servidores tanto na economia e na escala nos servidores de dados na nuvem.
Mas existem desafios na interoperabilidade das VMs, por conseguinte as operações de
aplicações para reconfiguração, podem ser vistos com frequência nos ambientes de cen-
tros de dados virtualizados. por isso, é necessário ter uma infraestrutura flex́ıvel, ágil e
integrada com os centros de armazenamento.

Por essas razões surge OpenFlow-based Virtualization-aware Networking (OFVN),
que é uma plataforma introduzida para no melhoramento da arquitetura dos centros
de dados na nuvem onde consideram-se as capacidade das TI e os requerimentos dos
recursos na rede. Para Esso adota-se uma topologia multi-level tree, onde na largura
de banda perto o nós raiz é muito menor que os ńıveis mais perto para os servidores,
dificultando a paralelização de tarefas em centros de dados muito longos. Assim para
evitar esos problema de escalabilidade e custos, surge o Flat DC networks na camada 2 e
Modular DC networks que são desenhos arquiteturais no qual os esquemas de roteamento
e protocolos jogam um papel importante no desarrolho de capacidades da rede.

Para otimizar o rendimento dos centro de dados em La nuvem, devem-se ter em conta
problemas como, localização das VM nos nós DC, e otimização do fluxo de trafego cruzado
nos enlaces de rede nos DC.

A arquitetura OFVN permite a capacidade de gestão de redes nos DCs mais os requi-
sitos da virtualização, proporcionando: elasticidade, escalabilidade, habilidade do suporte
rápido das cargas de trabalho, eficiência, tunelamento e virtualização de esquemas nos
centros de dados. Alem disso Seguindo Open Flow e a nova estratégia DC TE, OFVN
aborda as seguintes questões fundamentais: confiabilidade, balanceamento de cargas e
eficiência energética.

Devido a La arquitetura centralizada, OFVN pode sofrer problemas de escalabilidade
por o aumento de trafego de carga do DC, já seja por o numero de fluxos de trafego que
devem enviar os SWITCH, as decisões de envio que assume o controlador, a complexidade
do algoritmos de decisão de envio para a TE e a exatidão das decisões. Para mitigar o
problema de escalabilidade, adotam-se enfoque baseados em poĺıticas para diminuir a
carga nos processos no controlador, permitindo estabelecer um equiĺıbrio entre a alocação
e distribuição dos fluxos de dados na infraestrutura do DC e a carga do controlador.



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

Na atualidade existem muitos smartphone que consume longas quantidades de energia
em aplicações como jogos, v́ıdeo, comunicações de radio etc. Os quais avançam mais
rapidamente em comparação com o desenho da baterias que podam suportar por mais
tempo no consumo de energia de estas. Além disso no consumo de energia na rede por
exemplo nos equipamentos de refrigeração ou transmissores de radio etc., aumenta cada
vez que as redes são mais saturada pelos aplicativos que manejam-se atualmente. Por
tanto El objetivo de Green Mobile é melhorar a eficiência energética no usuário como nas
redes.

Assumindo que N móbiles estão conectados a uma BS e que a BS tenha conhecimento
que pacotes dos nós que tem sido recebidos, pode-se calcular por meio das cadeias de
Markov o números de pacotes que a BS envia aos nós que tem recebido dados.

Broadcast: A BS retransmite os pacotes a todos os nós até que pacote seja recebido.
Isto pode ser benéfico para os dispositivos que no tem recebido nenhuma mensagem, mas
não é benéfico para os já receberem a mensagem porque isto reflexa-se em consumo de
energia.

Pure coding: Utiliza RCLN para que a BS codifique o dado original em pacotes codifi-
cados, os quais podem ser recodificados e/ou decodificados nos nós receptores. Os pacotes
codificados podem ser usados para reparar as rasuras em todos os nós que no tem recebido
os dados originais completos.

User coperation: Quando os moveis estão perto, podem comunicar-se com uma se-
gunda interface aérea, criando assim cluster ou nuvem moveis, onde um movei na nuvem
deve ter a interfaz celular aberta para a comunicação com o BS e esse mesmo pode
comunicar-se com outros nós. Então todos os nodos na nuvem podem conservar energia
menos o nó que tem a interfaz celular aberta, mas o numero de pacotes enviados por a
BS é reduzido em comparação a broadcasting.

Network Coding plus User Cooperation: A BS envia pacotes RLNC e os dispositivos
na nuvem interatuam igualmente a os dispositivos de USER COPERATION transmitindo
pacotes recodificados.

O aumento da cooperação do usuário oferece benef́ıcios maiores quando as nuvens são
grandes. La codificação é menos senśıvel para o cenário y fornece ganâncias quando a
nuvens são pequenas. A combinação de estes oferecem uma grande variedade de cenários
para melhoramento espectral o eficiência energética onde em comparação com broadcas-
ting mostro um 66



Estimating Service Response Time for Elastic Cloud
Applications

A resposta no tempo é a chave para o critério de rendimento para o elasticidade das
aplicações na nuvem.

Um centro de dados na nuvem é representado por os seguinte componentes: Um
controlador da nuvem (CLC) em coordenação com um balanceador de cargas (LB), cujas
funções são, manejo de recursos e determinação de balanceamento de cargas entre as
instâncias das VM ou nós de computação, os quais requerem acesso a os servidores de
dados para obter recursos. Então isto modelo anaĺıtico pode predizer o tempo general
de resposta do serviço de uma aplicação elástica alojado num determinado numero de
maquinas virtuais. Embora existam modelos anteriores baseados nas formulas de Erlang,
nenhum destes modelos determinam o numero de instâncias de VM para o cumprimento
de tempos de serviços em aplicações elásticas.

Para o manejo de uma petição de entrada desde uma aplicação elástica, primeiro
armazena-se em a cauda de um buffer finito, onde o balanceador de cargas em via a
petição, só se uma das instâncias estiver dispońıveis para manejar uma nova petição. Se
assumimos que este processo demora 1/ µ (tempo que demora as instâncias em processar
petições do LB), que o balanceador de cargas envia distribuidamente à “m” instancias e
que a taxa de aplicação de entrada é lambda então a taxa de entrada por uma instancia e
λ\m. Para a representação das caudas no buffer, eles usam o método de cadeia de Markov
com um espaço de estados S = (k, n), 0 £ k £ K, nÎ 0,1 onde k é o numero de petições
do sistema, n é o tipo de processamento no LB ou instâncias de computo. Assim chegam
à conclusão de que o tempo gasto esperando em a cauda é:
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Onde q k, n são as possibilidades de estabilização de estados de solicitude manejados
por uma das instâncias (k,0) e de solicitude manejados pelo LB (k,1), 1/r é p tempo médio
em que LB remove a petição da cauda e Υ é a taxa de sáıda do sistema.

Para testar este modelo é desenvolvido uma simulação de eventos discretos de um
sistema de cauda finita com um LB e vários servidores. Esta simulação foi escrito em
linguagem C e um PMMLCG como gerador de números aleatórios, cujos resultados foram
comparados com o modelo anaĺıtico desenvolvido.

O modelo Markoviano funciona como estimador do tempo de resposta em aplicações
elásticas na nuvem, este modelo estima o tempo de serviço em função do numero de
instancias de maquinas virtuais, a capacidade de processamento de cada uma de elas e a
carga de entrada, fazendo uma previsão correta e com exatidão do numero mı́nimo de VM
para o satisfação de tempo de resposta e assim diminuir altos custos e a má utilização dos
recursos.



TCAM Table Resource Allocation for Virtual Openflow Switch

Hoje em dia openflow tem ganhado popularidade como um método pratico para dividir
planos de controle e dados, através de uma interfaz aberta que permitem aos controladores
remotos ditar o comportamento de reenvio nos dispositivos da rede, por isso TCAM
(Ternary Content Access Memory) apresenta-se como um mecanismo de implementação
para atribuição de recursos e a execução Virtual OpenFlow baseado na otimização para
a redução do consumo de energia e maximização equitativa entre seus setores. Para
lograr esta otimização precisa-se da atribuição de tabelas de memória com um mı́nimo
de entradas enquanto se maximiza a equidade entre os setores (primeiro objetivo), isto
permitirá uma proporção ótima dos recursos e a minimização do consumo de energia
(segundo objetivo).

O este documento formulara-se o problema de alocação de TCAM (o qual pode ser
modelado como um problema de otimização) como uma otimização multi-objetivo, apon-
tando o consumo de energia e a equidade máxima entre os sectores atribúıdos às tabelas e
os tamanhos perto aos setores necessitados. Este consumo de energia pode-se minimizar
dando equidade aos setores onde estão os recursos da TCAM.

Se considera-se que uma tabela precisa ser accesada, esta cambia a estado ativo em
quanto as outras cambiam a estado de baixo consumo de potencia. Portanto a energia
consumida por a colocação da tabela de tamanho j por o setor i é a soma dos acessos de
resincronização energética da tabela j e o baixo consumo de energia das outras tabelas.
em acordo a esta formulação surgem 3 restrição: 1) garantir que o numero de entradas na
memória no setor sejam conhecidas. 2) garantir que a soma do tamanho das tabelas não
ultrapassem o tamanho do TCAM. 3) garantir que os ı́ndices de equidade sejam maiores
o iguais aos tamanhos do limiar.

Entre os setores considera-se o ı́ndice de Jain como métrica de igualdade, onde o
problema de otimização é formulado como um numero inteiro de programação não lineal
Onde ficaram os recursos TCAM nos setores distantes, enquanto minimiza-se a energia
consumida.

Como solução do problema multi-objetivo, utilizam-se algoritmos genéticos (GA) que
adaptam-se particularmente bem para este tipo de problemas. O método consiste na de-
terminação de uma população inicial com um conjunto de soluções para depois aplicar cru-
zamento e mutação. Para o comparação do GA utiliza-se outro algoritmo meta-heuŕıstico
chamado algoritmo de pesquisa de TABU, o qual consiste em pesquisar uma solução local
ótima.

Para o validação implementa-se o switch virtual de OpenFlow na plataforma Ezchip
NP-4, no qual utiliza-se Pizza Box que contém um motor de pesquisas, as tabelas de
consulta e um TCAM externo, onde avalio-se a função de objetivos , o consumo de energia,
a equidade e a utilização de recursos TCAM. De acordo com essas avaliações comparam-
se o GA e a pesquisa de TABU, onde é mostrado que o GA é mais eficiente e escalável
em comparação à pesquisa de TABU que só produz melhores resultados em quanto a La
função de objetivos.

Com respeito ao consumo de energia, esta aumenta quando se tem mais peso à equidade
e é mais baixa quando só se considera a função de objetivos. A utilização de recursos
cambia proporcionalmente ao número de setores, onde a energia diminui, se o numero de
tabelas por setor for diminúıda.


