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Using Fuzzy Logic to Enforce SLAs and Automatize Machine
Migration

Na computação da nuvem tem como um dos principais desafios brindar recursos para
atender os tempos estabelecidos no SLA(Service Level Agreement) sem violar nenhum
deles.

Os clientes contratam recursos virtuais e o objetivo do provedor é brindar um bom
QoS(Quality od Service) para isso, o provedor deve ter um serviço eficiente no qual evite
a perdas de recursos de forma inútil.

A ideia global do sistema é baseado em os seguentes conceptos: um sistema que
monitore os perfiles dos recursos dos elementos da nuvem, forçar os ńıveis aceitos SLAs
dentro dos nós da nuvem, realizar migrações automáticas dos elementos virtuais para
prover elasticidade nos recursos provisionados.

Este trabalho propor um mecanismo de controle adaptativo para ambientes virtuais
de redes. Este mecanismo é baseado em punições adaptativas. Para atender o limites
do SLA é desenvolvido uma métrica baseada em lógica difusa, verificando os ńıveis de
saturação de os médios f́ısicos, definidos como carga. Além é proposto um sistema de
inter-máquina, que é um recurso de administração, no qual distribui elementos virtuais,
fazendo administração dinâmica de eles.

A métrica do sistema é a carga do mesmo a qual é um critério para mudar as maquinas
virtuais. Também este critério é indicador do ńıvel de saturação dos recursos do sistema.

Na arquitetura proposta existe uma maquina virtual a qual executa diversas maquinas
virtuais. Para um certo numero de maquinas f́ısicas, existe um organismo, chamado
DAM(Dynamic Allocation Module) quem é responsável de analisar o comportamento das
maquinas virtuais e f́ısicas. Fazendo isso, o DAM pode verificar se existe necessidade de
re-distribui as maquinas virtuais para uma melhor performance.

No trabalho é utilizado logica difusa devido a que é adequado para a toma de de-
cisões nas quais tem imprecisões e incertezas, tais como estrategias do gerenciamento na
nuvem. Os controladores difusos tem implementados estrategias baseadas em regras de
inferências. Estas regras seguem los padrões IF-¿THEN os quais representam as ações
atuais do sistema. Tendo isto em conta, é posśıvel realizar politicas de castigo. Estos
castigos são aplicados dependendo da carga do sistema, é dizer que se o sistema é muito
carregado e ocorre uma violação do SLA por alguns dos membros o castigo será grande,
mas se o sistema não é carregado e ocorre uma violação do SLA o castigo será pequeno.

Para as migrações das maquinas virtuais são propostos algoritmos nos quais são es-
tabelecido os candidatos pela mudação. O controle da carga executa um algoritmo que
monitore a carga do sistema f́ısico e detecta se uma maquina f́ısica tem um promédio de
carga que excede os valores de seguridade, por um peŕıodo de tempo determinado, se é
assim o algoritmo de migração de maquina virtuai é executado.

Para a simulação foi utilizado um simulador de eventos discretos para ambientes vir-
tuais desarrolhado pelos autores, o simulador é criado no python e pode criar-se maquinas
virtuais e f́ısicas em ele. Também o sistema foi implementado numa maquina f́ısica. Tanto
na simulação como a implementação deram resultados ótimos, conformidade do SLA em
menos de 5 segundos, e re-distribui reducendo até um 30% dos recursos f́ısicos perdidos
anteriormente com outros métodos.



Virtual Network Splitting with Multiple Infrastructure
Providers

A virtualização de rede é uma forma de superar as limitações da infra-estrutura da
Internet existente, por isso, ela oferece uma série de escalabilidades e flexibilidades que
são apropiadas para a Internet do futuro. A ideia principal da virtualização de rede é sub-
stituir o fornecedor de serviços da Internet (IsP) com duas entidades de negócio distintas:
fornecedor de infra-estrutura (InP) e prestadores de serviços (SP). O problema que existe
na divisão de VN é chamado Virtual Network Splittng (VNS), e surge devido à existência
de várias InPS. É a primeira etapa de alocação de recursos, que seleciona os melhores
InPS para a operação econômica de VNS. Na virtualização de redes, existem dois tipos
principais de arquiteturas: distribúıdas e centralizada. Nas arquiteturas distribúıdas, não
há mediador ou corretor entre InP e SP. Por outro lado, as arquiteturas centralizadas
incluem um mediador para realizar a negociação de recursos chamado Virtual Network
Provider (VNP). Neste trabalho, é proposto um algoritmo heuŕıstico para solucionar os
problemas com o VNS. O algoritmo adapta se aos ambos tipos de arquiteturas de virtu-
alização de rede: distribúıdo e centralizado. É usado um programa de formulação binário
quadrático (BQP) para resolver o problema VNS.

A VNS é um critério único de cenários de virtualização de rede com múltiplos InPS.
Ela não existe com cenários de InP individuais. Uma solução para este problema é não só
divide um gráfico VN seno também justificar a necessidade de dividi-lo. Se um único InP
é mais rentável que os múltiples InPS, não vai ter divisão no gráfico VN. Para cada nó,
há um conjunto de variáveis binárias, cujos elementos correspondem a todos os posśıveis
hosts. O objetivo é minimizar o custo total, escolhendo valores posśıveis para as variáveis
binárias. A partir da definição, os valores viáveis têm de satisfazer todas as restrições.
No caso das VNS, existe uma única restrição, é que um nó só pode ser hospedado por um
único InP, em outras palavras, apenas um InP anfitrião é selecionado para cada nó. Os
hosts de conexão são determinados pelos anfitriões nos nós correspondentes.

O algoritmo decripto é um algoritmo heuŕıstico que tem como objetivo reduzir o costo
total de uma VN, ele é reduzido gradualmente até que nenhuma outra redução seja posśıvel
com este método.

As simulações foram feitas usando C++ e MATLAB. Todos os preços e as capacidades
foram geradas por uma variável uniformemente distribúıda. Os graficos demostraram
que o algoritmo implementado tem melhoras em tempo de computação e o algoritmo
oferece uma solução de costo efetivo com relação ao com outros algoritmos presentados
na bibliografia.


