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Virtual Network Splitting with Multiple Infrastructure
Providers

O problema da separação (splitting) surge pela existência de múltiplas InPs, a se-
paração é a primeira etapa na localização de recursos, que escolhe quais são os melhores
InPs para a operação econômica dos VNs. No artigo um algoritmo heuŕıstico é pro-
posto para os problemas de VNS (Virtual Network Splitting), este problema em geral é
considerado NP-Hard. O algoritmo proposto continuamente procura uma solução me-
lhor baseado em certo procedimento, o algoritmo para quando não são achadas melhores
soluções usando o mesmo procedimento, um determinado número de vezes.

O problema é formulado como um problema de separação de grafos pesados, onde os
pesos das arestas representam custos relacionados com as capacidades dos nós e os enlaces.

O algoritmo proposto reduza o custo total gradualmente até que não é posśıvel outra
redução usando o mesmo procedimento. Inicialmente um só InP é escolhido para hospedar
toda a VN, então só os enlaces intra-InP são considerados. Um contador é iniciado para
contar as falhas sucessivas da redução de custo. O algoritmo procura por um melhor
anfitrião para cada nó, um melhor anfitrião reduze o custo total, o algoritmo intenta com
todos os posśıveis InPs anfitriões para cada nó, escolhe um novo anfitrião, que oferece
a redução de custo mais alta. Se a redução não é posśıvel, o algoritmo não escolhe um
novo anfitrião e o contador de falhas é acrescentado. O procedimento continua até que
um número sucessivo, igual ao número de nós na VN, ocorram.

O algoritmo foi testado com topologias geradas aleatoriamente usando os modelos
aleatórios e o modelo waxman, o desempenho do algoritmo foi comparado com o toolbox
de otimização de Matlab e o pacote CPLEX. O algoritmo proposta apresenta o menor
tempo computacional para os dos modelos de topologias gerados.



Optimal threshold configuration with equality based call
admission control with cooperative users (mixed loss and delay

system)

Os autores anteriormente apresentarem um método para controle de admissão de cha-
madas (CAC) para maximizar a satisfação dos usuários na redes com tráfego heterogêneo,
esta proposta usava limites ópticos de analise numérico. Mas esse trabalho não tinha em
conta usuários cooperativos. O presente trabalho estende o trabalho anterior usando
teoria de filas para considerar usuários cooperativos.

Em geral, o CAC usado em ambientes de tráfego heterogêneo podem limitar alguns
fluxos de banda larga, como v́ıdeo e filmes, por causa de bloqueios pelos fluxos de banda
estreita.

Neste trabalho os usuários cooperativos são aqueles usuários que mudam sua própria
largura de banda solicitada para outros usuários quando os usuários cooperativos são
rejeitados.

Na proposta, quando uma solicitude chega ao enlace a largura de banda dispońıvel
é avaliada, se a largura é suficiente o fluxo é acomodado. Se não e o fluxo é de banda
estreita é avaliado para determinar se a suma da largura dispońıvel e a largura solicitada
pelo fluxo é menor que a largura total dispońıvel, si isso é certo o fluxo é acomodado,
se esta suma é maior, o fluxo é rejeitado. Se o fluxo não é de banda estreita é avaliado
se a suma da banda dispońıvel e a banda solicitada é menor que a largura do enlace
mas a largura de espera, se é maior e o usuário não é cooperativo, o fluxo é rejeitado,
se o usuário é cooperativo o fluxo volta para o inicio do algoritmo. Se a suma da banda
dispońıvel e a banda solicitada é menor que a largura do enlace mas a largura de espera
é a largura dispońıvel é menor que o limite o fluxo é acomodado. Se essa suma é menor e
o tráfego pode esperar, a condição anterior é avaliada novamente, se não e o usuário não
e cooperativo o fluxo é rejeitado, se o usuário é cooperativo o fluxo volta para o inicio do
algoritmo.

As análises numéricas mostrarem que este método apresentado tem um melhor de-
sempenho que o trabalho apresentado anteriormente, também mostrou que o limite ótimo
precisa ser configurado para um valor pequeno quando a taxa de usuários cooperativos e
fluxos de banda larga acrescentam.



Using Fuzzy Logic to Enforce SLAs and Automatize Machine
Migration

Computação na nuvem é um modelo revolucionário para a tecnologia da infraestrutura.
Neste modelo os clientes alugam provedores que dinamicamente oferecem processamento,
memória, armazenamento e recursos da rede, a computação na nuvem pode ser implantada
através de virtualização o que acrescenta a flexibilidade da infraestrutura. Sempre que
uma relação usuário-provedor é estabelecida um acordo de serviço é criado, igual é o caso
da computação da nuvem, donde o SLA (Service Level Agreement) define as condições do
serviço que deve cumprir o provedor, para cumpri-lo o provedor deve controlar como os
recursos são oferecidos aos clientes para manter o SLA e não desperdiçar recursos.

No artigo é proposto a sistema que: Monitoriza perfiles de recursos dos elementos da
nuvem, controla o SLA ao interior dos nós da nuvem y faze uma migração automática de
elementos virtuais para prover elasticidade no provisionamento de recursos, o monitora-
mento é feito atraves de Libvirt API controle do SLA é feito a través de lógica fuzzy. Essa
lógica é usada para gerar um mapa as estratégias dos gerenciadores em regras de castigo,
que são aplicadas a elementos virtuais que podem não cumprir o SLA.

A arquitetura proposta está composta do monitoramento de elementos virtuais e reais,
feito a traves da análise de um número de mostras estabelecido pelo tamanho de uma
janela deslizante. Esta janela foi definida usando quatro tipos de distribução da utilização
dos recursos: Normal, Triangular, Uniforme e Race to Halt , depois diversos tamanhos de
janela forem usados para avaliar a representatividade entre o tráfego usado e a avaliação
feita pelo sistema, o melhor valor de esses análises foi escolhido como o tamanho da janela.
O resultado de esse analise gero um tamanho de janela de 50 mostras.

O controle de SLA recebe um conjunto de funções uproc, umem, unet, utemp e urob
que correspondem ao processamento, memória, rede, temperatura do processador e ro-
bustez do sistema o controle combina esse conjunto e gera uma sáıda que é definida como
a carga do sistema, que tem valores no intervalo [0,1]. Esta carga é usada em conjunto
com as regras definidas pelas poĺıticas dos gerenciadores para aplicar os castigos.

O alocamento dinâmico de elementos virtuais é feito usando a análise do perfil de
uso de uma determinada instancia virtual, e o análise do perfil dos recursos f́ısicos que
uma máquina pode oferecer. O perfil da máquina virtual é analisado continuamente e
sua variação no tempo é avaliada, se uma máquina apresenta baixa correlação entre seus
perfiles implica que seu comportamento é errático e a máquina pode ser migrada para
outra máquina f́ısica.

A implantação do sistema foi feita usando tráfego real e um simulador fue implantado
no python para testar diversas condições da proposta, o simulador foi avaliado comparando
a resposta do sistema com tráfego real e a resposta do simulador.


