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Virtual Network Splitting with Multiple Infrastructure
Providers

A virtualização de redes permite uma infraestrutura flex́ıvel e escalável para o de-
sesnvolviment de uma Internet do futuro. A ideia principal da virtualização de redes é
a substituição dos provedores de serviço por duas entidades corporativas diferentes: o
provedor de infraestrutura (Infrastructure Provider - InP) e o provedor de serviços (Ser-
vice Provider - SP). Os InPs são entidades administrativas independentes que possuem
o substrato de rede e alugam seus recursos aos SPs de acordo com suas necesidades. Os
InPs também responsabilizam-se pela qualidade do serviço oferecido. Por sua vez, os SPs
oferecem serviços espećıficos para usuários finais como conexão com Internet, aplicações
na rede. Essa separação possibilita a formação de múltiplas redes vituais (Virtual Network
- VN) independentes entre si que utilizam a infraestrutura dos InPs. Os SPs constroem
VNs para a provisão dos seus serviços e também instalam e operam as VNs baseado nas
demandas de usuários.

A presença de uma nova relação entre InPs e SPs traz uma questão nova chamada de
divisão de redes virtuais (Virtual Network Split - VNS), os InPs que os SPs selecionam.
Essa escolha deve visar o cumprimento das exigências de qualidade de serviço e a economia
de dinheiro. Assim, a alocação ótima de recursos para a rede virtual é um desafio.

Os pedidos de alocação de recursos para uma rede virtual incluem descrições de qual-
idade de serviço para cada recursos requisitados como atraso mı́nimo de enlaces, local-
ização geográfica, etc. Dessa maneira, os SPs selecionam um conjunto de nós de InPs para
hospedarem os nós virtuais das redes virtuais. Assim a ideia da divisão de redes virtuais
é a divisão do grafo da rede virtual do SP. Como resultado dessa divisão, gera-se diversos
subgrafos, os quais cada um está alocado em um InP. Esses subgrafos são interconectados
pelos enlaces inter-InP. Tais enlaces são formados por acordos bilaterais entre os InPs e
sua utilização acarretam em custos variados para os SPs.

Nessa artigo, os autores formularam o problema de VNS com programação quadrática
binária (Binary Quadratic Programming - BQP) com restrições que inclui objetivo não-
linear e restrição linear. Além disso, os autores propuseram um algoritmo heuŕıstico para
resolução do problema.

Para a formulação do problema, considera-se que todos InPs atendem às qualidades
de serviço requisitadas. Basicamente a formulação do problema visa minimizar a soma
dos custos de hospedar os nós nos InPs e minimizar os custos relativos a utilização de
enlaces inter-InPs.

O algoritmo heuŕıstico de solução do problema primeiro seleciona uma solução que
seleciona um InP só para hospedar a rede virtual inteira. Posteriormente, o algoritmo
procura um nó de algum InP para cada nó virtual que acarrete em menos custos.

Os autores implementaram o algoritmo proposto com C++ e compararam com a bib-
lioteca ILOG que pertence ao otimizador CPLEX e um solucionado exato que usa um
procedimento de remificação e poda. Os experimentos realizados usaram topologias vir-
tuais aleatórias e Waxman e custos uniformente distribúıdos, e variaram o número de nós
virtuais para avaliar a eficiência do algoritmo proposto. Com o aumento de nós das redes
virtuais, o consumo de memória e cpu do otimizador CPLEX aumenta drasticamente, mas
ainda melhor que o solucionador exato. O algoritmo proposto acha soluções com custos
ligeiramente mais altos, mas soluciona em pouco tempo computacional.



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

system)

As aplicações multimı́dia geram fluxos de dados variados e como constituem grande
parte do tráfego da rede, é importante um controle de admissão (call admission control
CAC) para a garantia de qualidade de serviço (quality-of-service - QoS). O CAC deve
avaliar se novos fluxos podem ser admitidos na rede e preservar QoS. Uma caracteŕıstica
de métodos CAC da literatura é que quando eles são submetidos a ambientes com fluxos
distintos, eles degradam a utilização dos recursos. Isso ocorre, pois os métodos CAC
bloqueiam fluxos com alta taxa de dados como filmes em favor de fluxos com baixa taxa
de dados como áudio e voz sobre IP.

Assim, os autores propuseram ummétodo CAC que usa teoria de filas para maximizar a
satisfação dos usuários dos dois tipos de tráfego (alta e baixa taxa). O método proporciona
satisfação equivalente para os usuários de todos os tipos de fluxos de dados. Sempre que
posśıvel, os novos fluxos são acomodados na rede, não importa a taxa do fluxo. O artigo
anterior dos autores apresenta esse método CAC, mas a análise realizada avalia apenas
usuários egóıstas, que tem como objetivo unicamente o benef́ıcio próprio. Dessa forma,
esse artigo uma modificação do método CAC proposto anteriormente que considera o caso
do usuário ser cooperativo.

Os usuários cooperativos são definidos como aqueles que após terem seus pedidos de
alta taxa de dados recusados, tentam novamente com baixa taxa de dados. O método CAC
proposto estimula os usuários a serem cooperativos, assim mais usuários são satisfeitos, o
que faz com que a satisfação global aumente. O comportamento cooperativo é vantajoso,
pois quando a admissão de fluxos de taxa alta é vetada por falta de recursos, há chance
de sobra de recursos para fluxos de baixa taxa.

O procedimento é basicamente o seguinte:

• novos fluxos são aceitos caso a taxa atual é menor que certo limiar;

• senão, se a taxa do fluxo é baixa e há recursos dispońıveis o fluxo é aceito, caso
contrário o fluxo é recusado;

• se a taxa do fluxo é alta e não há recursos dispońıveis o fluxo é recusado;

• se a taxa do fluxo é alta e tolera um tempo de espera, o fluxo é enfileirado, e é
admitido assim que há recursos dispońıveis.

O método é modelado como uma fila M1M2/M1M2/S(m, ξ), analisado com Cadeias
de Markov e conclui que o comportamento cooperativo acomoda mais usuários em relação
a comportamento egóısta.


