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Virtual Network Splitting with
Multiple Infrastructure Providers

A ideia principal da virtualização de rede é substituir o Provedor de Serviços de In-
ternet (ISP – Internet Service Provider) por duas entidades distintas: o Provedor de
Infraestrutura (InP – Infrastructure Provider) e provedores de serviços (SP – Service Pro-
vider). Os InPs têm as suas próprias redes de substrato que são os recursos f́ısicos para
implantação de redes virtuais. Assim, virtualizam os recursos f́ısicos para hospedar redes
virtuais (VNs). Os principais recursos f́ısicos são a capacidade de CPU do nó e banda dos
enlaces nas redes de substrato. Os SPs operam as VNs para oferecerem diversos serviços
para os usuários finais. As formas convencionais de virtualização de rede são o uso de
uma rede local virtual (VLAN), rede privada virtual (VPN) e redes de sobreposição. Ba-
sicamente, esses recursos de VNs são baseados em conexões lógicas entre nós que são
partes de redes fisicamente separadas. Em contraste, a virtualização de rede cria VNs que
estão conectados fisicamente, mas logicamente separados. Outra diferença importante é
a acessibilidade. Os recursos de VNs convencionais são constrúıdos sobre de determi-
nadas camadas. As outras camadas mais abaixo permanecem inacesśıveis, o que causa
um gargalo de desempenho. Na virtualização de rede, todas as camadas são acesśıveis
para executar protocolos personalizados. O problema de divisão de redes virtuais (VNS –
Virtual Network Spliting) aparece nos cenários de rede de virtualização em que uma rede
virtual é hospedada por múltiplos Provedores de Infraestrutura (InPs). Cada InP forma
seu próprio domı́nio de recursos da rede. Assim, o problema de VNS lida com seleção
econômica dos InPs para a alocação da rede virtual. Se a divisão não reduzir os custos
operacionais, um único InP hospeda a VN inteira. De um modo geral, esse problemas é
um NP-dif́ıcil e, portanto, as principais propostas concentram-se em métodos heuŕısticos.

A divisão de redes virtuais é a primeira etapa de alocação de recursos, que seleciona os
melhores InPs para a operação mais econômica de redes virtuais. A seleção é feita pelo SP,
numa arquitetura distribúıda, ou pelo provedor de redes virtuais (VNP), numa arquitetura
centralizada. O artigo então apresenta uma abordagem baseada na programação binária
quadrática (BQP) para a divisão de rede virtual (VNS) e propõe um algoritmo heuŕıstico
para resolver o BQP modelado. O algoritmo é projetado para os dois tipos de arquiteturas
de virtualização de rede, distribúıdos e centralizado. O problema é NP-dif́ıcil por causa
de sua matriz Hessiana indefinida.

O algoritmo proposto baseia-se na seguinte sequencia de passos. Um problema simples
de otimização é resolvido no ińıcio do algoritmo para definir um InP de hospedagem inicial.
Inicialmente, apenas um único InP é selecionado como o hospedeiro da VN inteira. Assim,
inicialmente apenas enlaces intra-InP são considerados. O custo minimizado é denotada é
atualizado com um procedimento passo-a-passo. Um contador é programado para contar
falhas sucessivas de redução de custos. Em seguida, o algoritmo VNS começa a procurar
uma melhor alocação para cada nó da rede virtual. A melhor alocação é que reduz o custo
total. O algoritmo tenta todos os InPs hospedeiros posśıveis para cada nó. Seleciona
um InP hospedeiro novo, o que oferece a maior redução de custos. Se não há redução
posśıvel, não seleciona um novo hospedeiro. Nesse caso, há um evento de falha que é
contado. Este procedimento continua até que haja um número de falhas sucessivas igual
ao número de nós da VN. Assim, a ideia principal é que o algoritmo começa com uma
combinação posśıvel e tenta encontrar uma melhor alocação nó-a-nó para redução de
custos. A avaliação de desempenho da proposta é feita em duas fases. Na primeira fase,
apenas problemas de pequena escala são considerados. Na segunda fase, os problemas
de grande escala são considerados. Em ambos os casos, o algoritmo de VNS proposto
apresenta um menor tempo de computação em comparação com o valor de referência. Os
resultados mostram que o benchmark usado como referência apresenta rápido crescimento
no tempo de computação, como o aumento do tamanho de VN. Já o algoritmo proposto
apresenta crescimento mais lento.



Optimal threshold configuration with equality based
call admission control with cooperative users

(mixed loss and delay system)

Atualmente, os fluxos que ocupam a rede requerem uma ampla largura de banda
associada a eles. Assim, mecanismos de Qualidade de Serviço (QoS) são necessários para
controlar os ńıveis de QoS destinados a cada fluxo. Um dos mecanismos de QoS é o
controle de admissão (CAC – Call Admission Control), responsável por julgar se os novos
fluxos podem ou não serem acomodados na rede. No geral, mecanismos de CAC em
ambientes heterogêneos previnem que fluxos que exijam muita banda, como fluxos de
v́ıdeo, sejam admitidos, dando prioridade a fluxos mais leves, como áudio ou telefone.
Dessa forma, o artigo propõe um mecanismo de controle de admissão de novos fluxos.
No entanto, o artigo considera um cenário em que há alguns usuários cooperativos que
concordam em reduzir a sua largura de banda requerida para melhorar a QoS de outro
usuário. Assim, a proposta é um método de CAC que é projetado para levar em conta os
usuários cooperativos usando a teoria das filas. A ideia básica do mecanismo é maximizar
a satisfação dos usuários, sendo que cada fluxo resulta em uma parcela igual de satisfação
para o usuário, desde que seja alocado na rede.

O sistema proposto segue o seguinte modelo. Um fluxo ao chegar ao CAC é classificado
em uma das duas categorias: fluxo com pequena largura de banda (b1) ou fluxo com grande
largura de banda (b2). Após a sua classificação, o sistema tenta alocar o fluxo na rede. Se
o somatório dos fluxos já alocados na rede for menor do que um limiar preestabelecido,
o fluxo é alocado na rede, independentemente da sua classificação. Caso o somatório da
banda de fluxos já alocados for maior que o limiar, a alocação do fluxo depende de sua
classificação. Nesse caso, se o fluxo for classificado como b1, ele é alocado. Se for um
fluxo b2, o fluxo vai para uma fila esperar a liberação de recursos na rede. Caso a fila já
esteja lotada, o fluxo é descartado. Os fluxos que estão na fila, todos classificados como
b2, podem agir cooperativamente e diminúırem os requisitos de banda, tornando-se fluxos
b1. Assim, caso haja recursos na rede, o fluxo é realocado e evita-se a sua rejeição. Caso
contrário, o fluxo é rejeitado.

O artigo apresenta um estudo anaĺıtico da proposta. Os resultados mostram que
conforme aumenta-se a taxa de usuários cooperativos, ou seja, usuários que aceitam di-
minúırem os requisitos do fluxos para serem alocados na rede, o limiar ideal para deixar
de aceitar fluxos que exijam grande largura de banda diminui, embora a taxa de rejeição
de fluxos não aumente. Os resultados mostram que, quando a taxa de usuários coopera-
tivos é próxima a 1, o limiar ideal decresce rapidamente. Quando todos os usuários são
cooperativos, o limiar deve ser configurado para ser tão pequeno quanto posśıvel, porque
todos os usuários mudam a sua largura de banda requerida para banda estreita. Como
resultado, todos os usuários de banda larga precisam ser rejeitado e eles precisam repetir
a requisição mudando sua largura de banda para banda estreita.

No mecanismo de CAC proposto, foi necessário um grande o custo de cálculo para
realizar uma busca completa para o limiar ideal. Como trabalhos futuros, os autores
apontam o desenvolvimento de um método mais prático de CAC para reduzir os custos
de cálculo.



Using Fuzzy Logic to Enforce SLAs and
Automatize Machine Migration

Um dos grandes desafios em ambientes de nuvem é garantir a elasticidade dos proces-
sos que são executados na nuvem, evitando, assim, que os Acordos de Nı́vel de Serviço
(Service Level Agreements - SLAs) sejam violados. Outro grande desafio é reduzir o des-
perd́ıcio de recursos ociosos. O artigo propõe uma arquitetura de monitoramento de perfis
dos elementos f́ısicos e virtuais, que garante o cumprimento dos SLAs entre os elementos
virtuais alocados nas mesmas máquinas f́ısicas e, também, aloca automaticamente ele-
mentos virtuais na infraestrutura f́ısica para garantir o melhor desempenho da nuvem.
Assim, a proposta se divide em duas partes distintas: (i) o controle local a um servidor
f́ısico da garantia dos SLAs da máquinas virtuais que hospeda e (ii) o controle global da
Qualidade de Serviço (QoS) das máquinas virtuais em uma nuvem, através de realocação
de máquinas virtuais por meio de migrações.

A ideia central do controle local é que se os elementos virtuais ultrapassarem um
limiar de volume de a utilização de recursos do sistema, i.e. utilizar mais do que uma
determinada porcentagem de recursos em mais do que uma determinada porcentagem
de tempo, o mecanismo de conformação ao SLA pune de forma adaptativa a máquina
virtual transgressora. A punição depende do valor superior ao SLA violado e da carga do
sistema. O uso de recursos é calculado usando a métrica “Carga do Sistema” que é uma
composição Fuzzy de diversas métricas arbitradas pelo administrador da nuvem.

Já o controle global de QoS, usa migrações para melhor alocar as máquinas virtuais
na nuvem. A migração permite a transferência de carga de trabalho entre as diferen-
tes máquinas f́ısicas sem interromper a execução da carga de trabalho. Atualmente, a
migração de cargas de trabalho é realizada manualmente pelo administrador da nuvem.
No entanto, esse esquema de redistribuição é ineficiente devido ao seu tempo de reação
elevada. Assim, o artigo propõe um mecanismo automatizado para realizar as migrações,
baseado no perfil de uso das máquinas virtuais e das máquinas f́ısicas. O perfil da máquina
virtual fornece informações sobre o uso de recursos da máquina virtual e a sua estabilidade
no tempo. Enquanto o perfil da máquina f́ısica fornece a informação sobre o uso de uma
máquina f́ısica e sua capacidade de receber uma nova máquina virtual. A ideia central do
algoritmo de migrações é selecionar as máquinas f́ısicas mais cŕıticas, ou seja, as que apre-
sentam o perfil com maior uso de recursos, e dentro dessas máquinas escolher a máquina
virtual mais cŕıtica. A máquina virtual mais cŕıtica é aquela que é responsável pela maior
parte do consumo de recursos da máquina f́ısica e que tem o perfil mais descorrelacionado,
ou seja, o perfil mais variável. Ambas as partes da proposta usam controladores Fuzzy.
A lógica fuzzy é usada para mapear estratégias flex́ıveis de administrador para as regras
de punição, que são aplicados para elementos virtuais mal comportados.

A fim de validar o sistema proposto em ambientes de grande escala, foi desenvolvido um
simulador de ambiente de nuvem. O simulador recebe perfis de utilização de máquinas
reais e gera sáıdas que validam a modelagem para o cenário proposto. Os resultados
obtidos mostram que a garantida do SLA funciona corretamente, punindo violações ao
SLA pelos nós e, além disso, a punição é adaptativa, dependendo da disponibilidade de
recursos f́ısicos. O sistema conforma nós mal comportados em menos de cinco segundos
para cenários com a carga do sistema elevada. Por outro lado, reage vagarosamente para
cenários com recursos abundantes, permitindo que os nós que violem os SLAs obtenham
uma quantidade adicional de recursos. O esquema autonômico de migrações, por sua vez,
é eficiente para a provisão de elasticidade e diminui a ociosidade de recursos. A proposta
reduz em cerca de 30

O simulador proposto permite ainda que o instanciação de elementos virtuais e plata-
formas de virtualização. O perfil dos elementos virtuais pode ser carregados a partir de
traços reais. O simulador é extenśıvel e permite o desenvolvimento de novos programas e
propostas de virtualização.


