
Objetivos

  

O projeto foca na migração e no acesso das grandes massas de dados dentro e
entredatacenters. O projeto InVerNUOL é dividido em atividades que apresentam os seguintes 
objetivos
:

    
    1.   

desenvolvimento de uma infraestrutura de interconexão de rede interna aos datacenters que
seja flexível e configurável de acordo com a demanda da transmissão de dados. Essa
infraestrutura proposta baseia-se no conceito de redes definidas por software (Software
Defined Networks - SDNs). Nessa abordagem, os equipamentos de interconexão de rede são
compatíveis com o padrão OpenFlow [8], que permitem configurar a interconexão interna
aodatacenter, favorecendo a rápida adequação da infraestrutura de rede às demandas exigidas
pela computação em nuvem;

    
    2. desenvolvimento de algoritmos e mecanismos de alocação dinâmica de carga entre
servidores na nuvem [9]. Essa proposta baseia-se no conceito de virtualização, de modo que o
processamento das grandes massas de dados seja dividido entre máquinas virtuais que
executam sobre servidores físicos. Nessa abordagem, cada máquina virtual e cada servidor
físico apresentam perfis de uso ao longo do tempo. O perfil, seja de uma máquina virtual, seja
de um servidor físico, é representado por uma composição de variáveis de uso de recursos da
máquina, como processador, memória e uso das interfaces de rede. O algoritmo de alocação
dinâmica de cargas avalia o uso de cada máquina virtual e realoca as máquinas virtuais que
demandarem mais recursos do que o servidor físico no qual ela esteja alocada possa oferecer;
 
    3. desenvolvimento de algoritmos e mecanismos de alocação de dados próximo aos seus
consumidores. Baseado na alocação de máquinas virtuais e na rede configurável de
infraestrutura dos datacenters, as máquinas virtuais que processam uma determinada parte do
dado são migradas para a extremidade da rede do datacenter mais próxima do cliente que
deseja consumir tal dado [10]. O objetivo de desenvolver tal funcionalidade é reduzir o tráfego
de dados dentro do datacenter, liberando recursos para mais clientes;   
    4. estudo, proposta, simulação e comparação com outras propostas de algoritmos de
alocação energeticamente eficiente de recursos, a chamada infraestrutura verde. De acordo
com o consumo energético de cada máquina e a demanda por recursos computacionais, as
máquinas virtuais, que processam partições da massa de dados, são orquestradas em um
datacenter de forma a se instalarem primeiramente nos servidores físicos energeticamente
eficientes, enquanto servidores menos eficientes são desligados.   
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O projeto propõe a interação entre áreas, como Banco de Dados, Economia e Marketing, para
extrair conhecimento de uma grande massa de dados. A partir da aquisição do conhecimento,
mecanismos energeticamente eficientes podem ser propostos, assim como é possível realizar
propagandas mais direcionadas a um dado indivíduo, aumentando assim a taxa de sucesso de
campanhas publicitárias. O projeto InVerNUOL desenvolve uma infraestrutura para
datacentersprojetada para atuar em cenários em que haja o tráfego de grande massas de
dados. Essa infraestrutura se adéqua às demandas elásticas da computação em nuvem e
apresenta mecanismos de realocação dinâmica de recursos que simultaneamente reduzem o
gasto energético e otimizam a capacidade de processamento. O projeto InVerNUOL permitirá o
desenvolvimento novas soluções de gerência de redes para datacenters e também novas
propostas para prover a elasticidade em ambientes de computação em nuvem.
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