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Como tudo começou?

Outubro de 1957

• Lançamento, pelos soviéticos, do primeiro satélite artificial 
da Terra
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Sputnik I



Sputinik I
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Lançador de Satélites = míssil
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Reação Estadunidense

• 1958 - Presidente Dwight D. Eisenhower criou a Advanced 
Research Projects Agency (ARPA) para
• sistema de defesa antimísseis
• deteção de testes de bomba nuclear

• 1964 - Licklider, Leonard Kleinrock, Paul Baran e Lawrence 
Roberts propuseram interconectar computadores para “acessar 
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• 1964 - Licklider, Leonard Kleinrock, Paul Baran e Lawrence 
Roberts propuseram interconectar computadores para “acessar 
dados e programas de qualquer lugar e de maneira fácil e rápida” 
• topologia distribuída para redundância

• uma bomba não anularia a comunicação
• comutação de pacotes

• divisão da mensagem em pacotes, encaminhamento dos pacotes e 
remontagem da mensagem no destino

• encaminhamento fácil da  mensagem por diferentes caminhos 
redundantes



Topologia Distribuída
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Enlace

Estação

a) Centralizada b) Descentralizada C) Distribuída



Disponibilidade

• Arpanet

Destino
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Origem
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Comutação de pacotes

• Sistema telefônico
– Comutação de Circuitos

• Internet
– Comutação de Pacotes
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Sistema Telefônico

• objetivo
– conectar fios a outros fios

• custo
– essencialmente os fios
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• lucro
– construção dinâmica de um caminho de um usuário a outro

O sistema telefônico não se importa com a conversação 
telefônica. O importante é o estabelecimento de um 

caminho entre a origem e o destino.
Um número telefônico não é um nome. É um programa que 

permite a uma central telefônica construir um caminho 
entre a origem e o destino.



Evolução das Centrais Telefônicas
(conectando fios)

Manualmente Mecanicamente
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Por Computador
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Problemas do Sistema Telefônico

• nenhuma informação é transferida antes do 
estabelecimento da chamada
– eficiência decresce com

• aumento do tempo de estabelecimento da chamada
• aumento da banda passante do canal
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• aumento da banda passante do canal
• diminuição do tempo de duração da chamada

• falha da chamada se um dos elementos do caminho falha
– confiabilidade decresce exponencialmente com a escala

• construção do caminho não local
– induz centralização e monopólio



Comutação de Pacotes

• foco no sistema final e não mais no caminho
• mensagem divida em pedaços (os pacotes) encaminhados 
de forma independente uma das outras

• pacotes com endereço final do destino
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• pacotes encaminhados nó a nó



Na época, todos que entendessem 
um mínimo de telecomunicação 
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um mínimo de telecomunicação 
achavam a idéia uma 

“maluquice que nunca daria certo”



ARPANET

Primeira rede de 
comutação de 
pacotes
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ARPANET

Primeira rede de 
comutação de 
pacotes

A ARPANET usava os fios telefônicos.
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No início, a nova rede parecia 

nada mais que usar de forma ineficiente 

a antiga rede telefônica



Interface Message Processor (IMP)
Primeiro comutador de mensagens (roteador)

1969
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Leonard Kleinrock
Professor da UCLA

Minicomputador
Honeywell
DDP516 

24kB de memória 
10 kHz de relógio



A  primeira mensagem e tentativa de 
LOGIN descrita pelo Kleinrock

Cenário – comunicação entre a UCLA e Stanford e 
acompanhamento do que se passava pelo telefone

Kleinrock tenta fazer o          L  O  G  I  N 
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Kleinrock tenta fazer o          L  O  G  I  N 

"We typed the L and we asked on the phone,
"Do you see the L?" 
"Yes, we see the L," came the response. 
"We typed the O, and we asked, "Do you see the O."
"Yes, we see the O." 
"Then we typed the G, and … the system crashed"...

Yet a revolution had begun"...
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Evolução da ARPANET

• 1970 – 12 IMPs interconectavam computadores nos EUA todo
• 1972 – RFC 354 File-Transfer Protocol (FTP) 
• 1972 – primeiro email

– Ray Tomlinson – @ para endereço de email
• 1973 – ¾ do tráfego era de emails
• 1974 - Vinton Cerf (UCLA) e Robert Kahn (ARPA) propõem
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• 1974 - Vinton Cerf (UCLA) e Robert Kahn (ARPA) propõem
Transmission Control Protocol and Internet Protocol (TCP/IP)
– mais rápido e mais eficiente
– mais computadores com menor custo

TCP/IP é considerado
o marco inicial da Internet



Vantagens do Modelo TCP/IP

• roteamento adaptativo permite reparar falhas de enlace
– confiabilidade aumenta exponencialmente c/ tamanho da rede

• mais caminhos redundantes

• não requer “chamada” e, portanto, eficiente
para qualquer banda passante
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– para qualquer banda passante
– tempo de comunicação
– escalabilidade

• roteamento distribuído
– suporta qualquer topologia
– distribui a carga
– evita pontos de congestionamento

• diferentemente de estruturas hierárquicas



Cabeçalho IPv4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
0                            1                            2                            3

Versão IHL Tipo de Serviço Comprimento Total

Identificação Flags Desloc. de Fragmentação

TTL Protocolo Checksum
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TTL Protocolo Checksum

Endereço de Destino

Opções Preenchimento

Endereço de Origem



Cabeçalho TCP

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
0                            1                            2                            3

Porta de Origem Porta de Destino

Número de Sequência

Número do Ackmowledgment
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Número do Ackmowledgment

Offset

dados
Reservado

U

R

G

A

C

K

P

S

H

R

S

T

S

Y

N

F

I

N

Janela

Checksum Ponteiro de Urgência

Opções Preenchim.



Evolução da Internet

• 1986 – maioria dos departamentos norte americanos de 
ciência da computação estão conectados a Internet

• 1990 – NSFNET substitui a ARPANET
– 25 vezes mais rápida

• 1990 – Tim Berners-Lee propõe "World-Wide Web”
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• 1990 – Tim Berners-Lee propõe "World-Wide Web”
• 1991 – acesso discado à Internet
• 1991 – Gopher – primeira interface amigável
• 1993 – Mosaic 

– Mark Andreessen propõe o primeiro navegador

Daí pra frente é só sucesso de 
crescimento de usuários e número de aplicações



Sucesso da Internet

• Rádio 38 anos para chegar a 50 milhões de usuários

• Televisão 13 anos para chegar a 50 milhões de usuários
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• Internet pública 4 anos anos para chegar a 50 milhões de 
usuários



Hoje, as pessoas necessitam estar 
“conectadas” em 
redes de computadores
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redes de computadores

Comunicação em redes já é tão 
fundamental quanto computação



Minicurso

• Parte I
– A Internet Atual e sua Evolução
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– Problemas da Arquitetura Atual e Desafios para o Futuro

• Parte II
– Ferramentas e Plataformas de Experimentação
– Propostas de Novas Arquiteturas para a Internet



Parte I

• A Internet Atual e sua Evolução
– Princípios da Arquitetura da Internet
– Evolução através de “Remendos”

• Problemas da Arquitetura Atual e Desafios para o Futuro
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– Endereçamento
– Mobilidade
– Segurança
– Confiabilidade da rede e Disponibilidade dos Serviços
– Diagnóstico de Problemas e Gerenciamento da Rede
– Qualidade de Serviço (Quality of Service - QoS)
– Escalabilidade
– Modelo Econômico e Liberdade de Inovação
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ANOS 70 
REQUISITOS INICIAIS DA INTERNET



Requisitos da Internet

• conectividade 
– conectar redes existentes
– qualquer estação pode enviar dados para qualquer outra  estação

• robustez 
– efetuar a comunicação desde que exista algum caminho origem/destino

• heterogeneidade
– permitir a interconexão de diferentes tecnologias de rede
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– permitir a interconexão de diferentes tecnologias de rede
– suportar diferentes tipos de serviços e aplicações

• gerenciamento 
– gerenciar distribuidamente os recursos da rede;

• custo 
– apresentar uma boa relação custo-benefício;

• acessibilidade
– facilitar a conexão de novas estações;

• responsabilização 
– permitir a identificação do responsável pelos recursos da Internet
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Princípios da Internet – Modelo TCP/IP

• Modelo em camadas
• Comutação de pacotes e melhor esforço
• Transparência
• Princípio fim-a-fim
• Entrega imediata
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• Entrega imediata
• Heterogeneidade de sub-rede
• Endereçamento global
• Controle distribuído
• Cálculo global do roteamento
• Divisão em regiões
• Dependência mínima
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Modelo em camadas

• cada camada presta um serviço para a camada 
superior 

• objetivo: dividir a complexidade
• isolamento das funcionalidades
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• isolamento das funcionalidades
• funções específicas para cada camada
• encapsulamento

– apenas 4 camadas
• Aplicação
• Transporte – TCP/UDP
• Rede – IP
• Interface de Rede (Ethernet etc.)



Princípios da Internet – Modelo 
TCP/IP
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Comutação de pacotes e melhor 
esforço

• comutação de pacotes
– robustez para sobrevivência a desastres

• datagrama e topologia em malha
– caminhos alternativos na ocorrência de falhas

– eficiência
• compartilhamento da banda
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• compartilhamento da banda

• melhor esforço
– nós simples e de baixo custo – sem estados

• encaminhamento de pacote independente um dos outros
• sem reserva de recursos
• sem recuperação de erros
• sem garantia de acesso
• atraso dependente do tamanho da fila
• sem garantia de entrega do pacote ao destino

– pacote é descartado se fila cheia
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• Entrega imediata
• Heterogeneidade de sub-rede
• Endereçamento global
• Controle distribuído
• Cálculo global do roteamento
• Divisão em regiões
• Dependência mínima



Transparência

• transparência sintática
– pacotes são transferido da origem ao destino sem que a rede 
modifique os dados

• apenas erros de transmissão modificam pacotes
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Princípio fim-a-fim

• Princípio FUNDAMENTAL da Internet

Funções específicas de nível de aplicação 
devem estar presentes apenas nas 

extremidades
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extremidades

• motivação
– só com o conhecimento da aplicação (nas 
extremidades) as funções específicas pode ser 
implementadas de forma correta e completa

núcleo simples e inteligência nas extremidades
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• Entrega imediata

• Heterogeneidade de sub-rede
• Endereçamento global
• Controle distribuído
• Cálculo global do roteamento
• Divisão em regiões
• Dependência mínima



Entrega Imediata

• pacotes são entregues imediatamente segundo a disciplina 
de melhor esforço

• conectividade contínua no tempo
– não existem atrasos indefinidos de entrega de pacote
não existem conexões intermitentes
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– não existem conexões intermitentes

• não existe armazenamento persistente no interior da rede
– como é o caso de redes tolerantes a atrasos e desconexões 
(DTNs)



Princípios da Internet – Modelo 
TCP/IP

• Modelo em camadas
• Comutação de pacotes e melhor esforço
• Transparência
• Princípio fim-a-fim
• Entrega imediata

SBRC 2009

• Entrega imediata
• Heterogeneidade de sub-rede

• Endereçamento global
• Controle distribuído
• Cálculo global do roteamento
• Divisão em regiões
• Dependência mínima



Heterogeneidade da rede

• PREMISSAS MÍNIMAS para a camada interface de rede
– ser capaz de transferir pacotes cuidando da sincronização 

• consequências
– acomoda diferentes tecnologias com diferentes
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• atrasos
• bandas
• padrões de erro
• tamanho de unidade de dados
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• Entrega imediata
• Heterogeneidade de sub-rede
• Endereçamento global

• Controle distribuído
• Cálculo global do roteamento
• Divisão em regiões
• Dependência mínima



Endereçamento global

• espaço de endereçamento global
• unicidade do endereço
• endereçamento hierárquico
• endereço também indica localização da estação
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• endereço também indica localização da estação
– sobrecarga semântica
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• Entrega imediata
• Heterogeneidade de sub-rede
• Endereçamento global
• Controle distribuído

• Cálculo global do roteamento
• Divisão em regiões
• Dependência mínima



Controle distribuído

• algoritmos totalmente distribuídos
– não existe ponto único de falha

• maior de robustez
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• Entrega imediata
• Heterogeneidade de sub-rede
• Endereçamento global
• Controle distribuído
• Cálculo global do roteamento

• Divisão em regiões
• Dependência mínima



Cálculo global do roteamento

• endereçamento global e hierárquico com unicidade de 
endereços
– rotas sem loops obtidas a partir “apenas” do endereço destino 
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• Entrega imediata
• Heterogeneidade de sub-rede
• Endereçamento global
• Controle distribuído
• Cálculo global do roteamento
• Divisão em regiões

• Dependência mínima



Divisão em regiões

Internet é uma “rede de redes” constituída por uma 
coleção de Sistemas Autônomos (AS) independentes

• operação e gerenciamento independente
– protocolo de roteamento
– políticas 
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– políticas 
– serviços prestados
– robustez a falhas

• diversos caminhos origem/destino por diferentes AS 

• roteamento
– entre sistemas autônomos

• Border Gateway Protocol (BGP)
– dentro do Sistema Autônomo

• Interior Gateway Protocol
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Dependência mínima

• se uma estação conhece o endereço da outra e existe um 
caminho entre as duas a comunicação deve ser efetuada
– requer conjunto mínimo de serviços
– só requer o endereço destino

• não existe protocolo (controle) de acesso
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• não existe protocolo (controle) de acesso
– duas estações diretamente conectadas podem se comunicar 
sem auxílio de roteador 



Os princípios básicos da Internet, definidos nos 
anos 70, foram responsáveis pelo grande seu 
sucesso.
No entanto, a Internet precisou se adaptar ao 
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EVOLUÇÃO ATRAVÉS DE 
“REMENDOS”

No entanto, a Internet precisou se adaptar ao 
seu crescimento e às suas aplicações



“Remendos” – Internet está uma 
colcha de retalhos

DNS

CIDR

IP Multicast
Cache e Firewalls
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Internet

NAT IP Móvel

DiffServ e IntServIP Sec



Escalabilidade
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Sistemas Autônomos e Domain Name Service
AS e DNS



Anos 80 – ASes e DNS

Cenário - crescimento vertiginoso do número de usuários
• Sistemas Autônomos 

– distribuição do gerenciamento e operação
– aumento de escala
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• Domain Name Service (DNS)
– Banco de dados distribuído

• associa um nome ao endereço IP
− facilita a memorização dos “endereços”
− facilita atribuição de nomes nos Sistema Autônomos

• estrutura hierárquica com raízes
− fere o princípio de rede distribuída introduzindo ponto único de 
falhas

» ataques a servidores de DNS causam grandes estragos



Escalabilidade - Endereçamento
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Escassez de endereços e crescimento da tabela 
de roteamento
Classless Inter-Domain Routing architecture
(CIDR)



Endereçamento - Classes de 
endereço

• Classe A
– 8 bits para rede – 256 redes disponíveis disponíveis
– 24 bits para estação - 16.777.214 estações disponíveis

• Classe B
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– 16 bits para rede - 65.534 redes disponíveis
– 16 bits para estação - 65.534 estações disponíveis

• Classe C
– 24 bits para rede – 16 milhões de redes disponíveis
– 8 bits para estação - 254 estações disponíveis
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– 16 bits para rede - 65.534 redes disponíveis
– 16 bits para estação - 65.534 estações disponíveis

• Classe C
– 24 bits para rede – 16 milhões de redes disponíveis
– 8 bits para estação - 254 estações disponíveis



Classless Inter-Domain
Routing architecture (CIDR)

• acaba com as classes e introduz o conceito de máscara de 
rede

• distribuição mais adequada dos endereços IP
– resolveu o problema o esgotamento dos endereços Classe B

permite a agregação de rotas
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• permite a agregação de rotas
– aumenta a escalabilidade

• reduz o tamanho das tabelas de roteamento



Site Multihoming

– Empresa anuncia o mesmo endereço IP ou a mesma faixa de 
endereços IP em todas as conexões de saída

Problemas: 
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Aumentar a disponibilidade

Balanceamento de carga

Problemas: 

•destruição da agregação de 

endereços por prefixo 

baseada na topologia

•aumento do número de 

entradas na tabela



Multihoming

• Entradas ativas na tabela do BGP

SBRC 2009



Escalabilidade
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Escassez de endereços
Network Address Translation (NAT)



Network Address Translation 
(NAT)

• escassez de endereços IP p/ equipamentos SOHO (Small 
Office Home Office)

• uso de múltiplas máquinas com apenas um IP roteável

• usa espaços de endereçamento reservados
– endereços não roteáveis
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– endereços não roteáveis
• Só fazem sentido para os equipamentos que fazem parte da rede 

− 10.0.0.0 - 10.255.255.255/8
− 172.16.0.0 - 172.31.255.255/12
− 192.168.0.0 - 192.168.255.255/16

• roteador traduz os endereços reservados em um único 
endereço IP roteável
– utiliza o número de porta TCP e o endereço IP da fonte

• NAPT (Network Address and Port Translation)



Network Address Translation 
(NAT)

Rede local 10.0.0.0/24

(ex.: rede doméstica)

Internet

• Estrutura
Endereços reservados:

10.0.0.0 - 10.255.255.255/8

172.16.0.0 - 172.31.255.255/12

192.168.0.0 - 192.168.255.255/16

Endereços roteáveis
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10.0.0.1

10.0.0.2

10.0.0.3

10.0.0.4

138.76.29.7

(ex.: rede doméstica)



Network Address Translation 
(NAT)

• Funcionamento
Fonte: 10.0.0.1, 3345

Destino:146.164.69.1, 80
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10.0.0.1

10.0.0.2

10.0.0.3

10.0.0.4

138.76.29.7



Network Address Translation 
(NAT)

• Funcionamento

Tabela de tradução NAT

Lado WAN        Lado LAN

138.76.29.7, 5001   10.0.0.1, 3345
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10.0.0.1

10.0.0.2

10.0.0.3

10.0.0.4

138.76.29.7

138.76.29.7, 5001   10.0.0.1, 3345

Fonte: 138.76.29.7, 5001

Destino:146.164.69.1, 80

Fonte: 10.0.0.1, 3345

Destino:146.164.69.1, 80

Endereços roteáveis

Endereços não-roteáveis



Network Address Translation 
(NAT)

• Funcionamento

Tabela de tradução NAT

Lado WAN        Lado LAN

138.76.29.7, 5001   10.0.0.1, 3345
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10.0.0.1

10.0.0.2

10.0.0.3

10.0.0.4

138.76.29.7

138.76.29.7, 5001   10.0.0.1, 3345

Endereços roteáveis

Endereços não-roteáveis

Fonte: 138.76.29.7, 5001

Destino:146.164.69.1, 80



Network Address Translation 
(NAT)

• Funcionamento

Tabela de tradução NAT

Lado WAN        Lado LAN

138.76.29.7, 5001   10.0.0.1, 3345
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10.0.0.1

10.0.0.2

10.0.0.3

10.0.0.4

138.76.29.7

138.76.29.7, 5001   10.0.0.1, 3345

Fonte: 10.0.0.1, 3345

Destino:146.164.69.1, 80Fonte: 146.164.69.1, 80

Destino:138.76.29.7, 5001



Network Address Translation 
(NAT)

• Funcionamento

Tabela de tradução NAT

Lado WAN        Lado LAN

138.76.29.7, 5001   10.0.0.1, 3345
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10.0.0.1

10.0.0.2

10.0.0.3

10.0.0.4

138.76.29.7

138.76.29.7, 5001   10.0.0.1, 3345

Fonte: 10.0.0.1, 3345

Destino:146.164.69.1, 80Fonte: 146.164.69.1, 80

Destino:138.76.29.7, 5001



Network Address Translation 
(NAT)

• Funcionamento

Tabela de tradução NAT

Lado WAN        Lado LAN

138.76.29.7, 5001   10.0.0.1, 3345
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10.0.0.1

10.0.0.2

10.0.0.3

10.0.0.4

138.76.29.7

138.76.29.7, 5001   10.0.0.1, 3345

Fonte: 10.0.0.1, 3345

Destino:146.164.69.1, 80
Fonte: 146.164.69.1, 80

Destino:138.76.29.7, 5001

Fonte: 146.164.69.1, 80

Destino:10.0.0.1, 3345



Network Address Translation 
(NAT)

• Funcionamento

Tabela de tradução NAT

Lado WAN        Lado LAN

138.76.29.7, 5001   10.0.0.1, 3345

Fonte: 146.164.69.1, 80

Destino:10.0.0.1, 3345
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10.0.0.1

10.0.0.2

10.0.0.3

10.0.0.4

138.76.29.7

138.76.29.7, 5001   10.0.0.1, 3345

Fonte: 10.0.0.1, 3345

Destino:146.164.69.1, 80



Network Address Translation (NAT)

• proposto devido a escassez de endereços IP
– um único endereço IP é atribuído a diversas estações

O NAT QUEBRA os princípios 
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O NAT QUEBRA os princípios 

do endereçamento global único e 

da comunicação transparente fim-a-fim



IP Multicast

1989 (tese do Steve Deering)

• comunicação muitos-para-muitos
• conceito de endereço de grupo

– o pacote IP com endereço de grupo deve ser encaminhado 
para todas estações do grupo
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para todas estações do grupo
• Problemas

– modelo extremamente aberto
– complexidade de gerenciar as árvores de distribuição 
– não possui controle de acesso

• qualquer usuário envia mensagens para o endereço de grupo 
• interferência

– não possui sistema global de atribuição de endereço de grupo
• colisão



Escalabilidade
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Escassez de endereços
IPv6



Objetivos do IPv6

• aumentar o número de endereços disponíveis
– IPv6 passou de 32 bits para 128 bits

• simplificar o cabeçalho do IP
– eliminou campos do IPv4 não-utilizados
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• permitir a identificação de fluxos
– balanceamento de carga e qualidade de serviço

• melhorar a segurança
– inseriu mecanismos de autenticação e privacidade

• melhorar o suporte para opções



Cabeçalho IPv6

• principais diferenças para o datagrama IPv4
– ausência de fragmentação por roteadores

• economia de tempo
• envio de mensagem de erro à fonte quando não puderem enviar 
um datagrama “grande”
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um datagrama “grande”
− Fragmentação pela fonte apenas

– ausência de checksum do cabeçalho
• evitar processamento economizando tempo
• assume  redes confiáveis

– opções
• representadas pelo próximo cabeçalho (cabeçalho de extensão) 
após o cabeçalho IPv6



Cabeçalho IPv6

Versão Classe de Tráfego Rótulo de fluxo

Próx. Cabeçalho

Endereço de Origem (16 bytes)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
0                            1                            2                            3

Tamanho da carga Limite de Saltos
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Endereço de Destino (16 bytes)

Endereço de Origem (16 bytes)



Cabeçalho IPv6

• Exemplo de cabeçalho de extensão para salto-a-salto para 
pacotes grandes

Próx. Cab.

SBRC 2009

Comprimento de Carga Jumbo



Cabeçalho IPv6

• cabeçalhos de extensão do IPv6 segundo a RFC 2460
• opções salto-a-salto

• Diversas informações para roteadores
• opções de destino

• Informação adicional para o destino
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• Informação adicional para o destino
• roteamento

• lista de roteadores a serem visitados
• fragmentação

• gerenciamento de fragmentos de datagrama
• autenticação

• verificação da identidade do emissor
• carga segura criptografada

• informação sobre conteúdos criptografados



Implementação do IPv6

• endereço IPv4 é de 32 bits 
– 4 milhões de estações endereçáveis

• 88% destes endereços já alocados
• estima-se que em 2011 todos endereços estarão alocados

• IPv6 passou de 32 bits para 128 bits
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• IPv6 passou de 32 bits para 128 bits
• há mais de 11 anos se espera a implementação do IPv6 em 
escala global 
– IPv6 incompatível com IPv4

• ISPs não se arriscam com novidades sem retorno financeiro 
imediato
– autonomia dos ASes dificulta implantação global



Implementação do IPv6

• endereço IPv4 é de 32 bits 
– 4 milhões de estações endereçáveis

• 88% destes endereços já alocados
• estima-se que em 2011 todos endereços estarão alocados

• IPv6 passou de 32 bits para 128 bits
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• IPv6 passou de 32 bits para 128 bits
• há mais de 11 anos se espera a implemetação do IPv6 em 
escala global 
– IPv6 incompatível com IPv4

• ISPs não se arriscam com novidades sem retorno financeiro 
imediato
– autonomia dos AS  dificulta implatação global



SBRC 2009

Segurança na Redes



IPSec

• IPSec
– introduz autenticação e privacidade no IP

• provedores de serviços insatisfeitos porque querem “bisbilhotar” 
os pacotes para aplicar políticas
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ISPs insatisfeitos porque não 

podem analisar conteúdo do 

pacote para aplicar políticas



Mobilidade
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O Modelo TCP/IP não foi projetado prevendo mobilidade
e então o IP Móvel



IP Móvel

• motivação
– conexão TCP associada às tuplas
<IPorigem, Portaorigem> e <IPdestino, Portadestino>

– mobilidade
• mudança de posição (ex. ponto de acesso)
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• mudança de posição (ex. ponto de acesso)
−mudança de IP
− quebra de conexões ativas



IP Móvel

• Motivação
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IP Móvel

X

• Motivação
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IP Móvel

X

• MotivaçãoO Modelo TCP/IP não gosta de nada 

que se mexe

Porque?
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Semântica sobrecarregada

O endereço IP indentifica e dá a 

localização da estação

Solução remendo = triangulação



IP Móvel

• Estrutura
– Home Agent (HA)

• roteador na sub-rede original (home link) do nó móvel
− recepção constante da localização do nó 
− interceptação dos pacotes destinados para o IP original do nó móvel
− criação de túnel para a posição atual do nó móvel (care-of address)
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− criação de túnel para a posição atual do nó móvel (care-of address)
– Foreign Agent (FA)

• roteador na sub-rede atual (foreign link) do nó móvel
− desencapsula pacotes encaminhados pelo home agent

– Care of address (CoA)
• IP atual ou IP do foreign agent

– Home address
• IP imutável do nó dentro do prefixo da rede home



• Estrutura

IP Móvel

Home Agent

SBRC 2009

Foreign Agent

Home Address

Care of Address



• Tunelamento

IP Móvel

Home Agent
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Foreign Agent

Home Address

Care of Address
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PROBLEMAS DA ARQUITETURA 
ATUAL E DESAFIOS PARA O FUTURO



As principais mudanças de 
contexto na internet
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Da época em que seus princípios básicos 
foram concebidos para os dias de hoje



Escala

Poucos usuários       um bilhão e meio de usuários
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Nível dos usuários

especializados          majoritariamente leigos
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Nível dos usuários

especializados          majoritariamente leigos
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usuários de todas as 

idades e todo nível 

técnico

pesquisadores de 

departamentos 

universitários e centros 

de pesquisa em 

computação



Uso comercial

acesso gratuito                acesso pago

Clientes comerciais exigem 
qualidade de serviço e 
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qualidade de serviço e 
ALTA DISPONIBILIDADE 

O serviço não deve ser interrompido 
quase nunca



Robustez e Resiliência

Robustez é não apresentar ou apresentar poucas falhas
Resiliência é recuperar falhas rapidamente 

• 3.3% das rotas apresentam sérios problemas (Paxson 95-97)

SBRC 2009

• 5% das falhas recuperadas tempo ≥ 2,75 horas (Chandra 01)
• 10% das rotas disponíveis ≤ 95% do tempo (Labovitz 97,00)
• 65% das rotas disponíveis ≤ 99,9% do tempo (Labovitz97,00)
• 3 min mínimos para detectar e recuperar uma falha (geralmente 

15 min) (Labovitz 97,00)
• 40% das interrupções ≥ 30 min para serem recuperadas 

(Labovitz 97,00)



Como oferecer uma disponibilidade 

de cinco 9´s (99,999%) 
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de cinco 9´s (99,999%) 

a baixo custo??



Serviço comercial

sem fins lucrativos lucro

• operadores e prestadores de serviço visam lucro
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• operadores devem ser capazes de “gerenciar” 
– configurar
– resolver problemas
– implementar elementos intermediários (Middleboxes)

• proxies, firewalls, NATs etc.

– implementar políticas
• roteamento, controle de acesso, prioridade etc.



Que mecanismos e serviços de 

gerência a rede deve oferecer?
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Aplicações

poucas 
aplicações

grande diversidade de aplicações 
com diferentes requisitos
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Modelo de aplicações

orientada a usuário
user-centric

orientada a dados
Data-centric

um usuário quer acessar
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um usuário/estação 
quer contatar outro 
usuário/estação
acesso a terminal remoto (telnet), 
transferência de arquivos (FTP) 
ecorreio eletrônico (SMTP)

um usuário quer acessar
a um serviço ou dado 
específico
não importa onde (em que estação) 
este serviço ou dado possa estar
localizado

P2P (bit torrent), Content 
Distribution Network (CDN) Akamai



Gerações de redes segundo 
Jacobson

• Primeira Geração
– sistema telefônico

• foco em conectar fios

• Segunda Geração
Internet
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– Internet
• foco em conectar máquinas através de fios

• Terceira Geração
– Internet do Futuro?

• foco em fluxo de dados entre máquinas conectadas por fio



Modelo de disseminação de 
dados

• 99% do uso da Internet  se refere a uma entidade 
buscando ou distribuindo pedaços de dados
– páginas web, emails, arquivos de música ou filmes etc. 

• tanto o sistema telefônico (liga fios centrado no usuário) 
quanto o modelo TCP/IP (liga máquinas centrado no 
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quanto o modelo TCP/IP (liga máquinas centrado no 
usuário) são modelos conversacionais

• o modelo conversacional não é apropriado para buscar ou 
distribuir pedaços de dados que é disseminação de dados 
– Alguém sabe que horas são?

• quero saber as horas e não me importo com quem me informe

um modelo mais apropriado é o publicar/subscrever 
(publish/subscribe – pub/sub)



A Internet e a disseminação

• Uma rede focada no modelo conversacional pode 
disseminar MAS ACARRETA PROBLEMAS de
– Segurança

• o canal de comunicação é securizado e não o dado
− não se sabe se o dado acessado está completo, consistente e 
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− não se sabe se o dado acessado está completo, consistente e 
nem se sabe se foi o dado solicitado

– Eficiência
• pontos de concentração
• baixa confiabilidade
• baixa utilização 



A Internet e a disseminação

• Uma rede focada no modelo conversacional pode 
disseminar MAS ACARRETA PROBLEMAS de
– Segurança

• o canal de comunicação é securizado e não o dado
− não se sabe se o dado acessado está completo, consistente e 

Como fazer uma Nova 
Internet apropriada para 
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− não se sabe se o dado acessado está completo, consistente e 
nem se sabe se foi o dado solicitado

– Eficiência
• pontos de concentração
• baixa confiabilidade
• baixa utilização 

Internet apropriada para 
o modelo orientado a dado?



Como fazer uma Nova Internet 
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Como fazer uma Nova Internet 

apropriada para 

o modelo orientado a dado?



Gerenciamento de Rede

• Gerenciamento engloba
– instalação
– configuração
– alocação de recursos
– monitoração
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– monitoração
– teste
– verificação e correção de erros (debugging)
– etc.

• Sistemas e ferramentas de gerenciamento
– Sistemas proprietários complexos e ferramentas elementares 
(ping, traceroute etc.)



Gerenciamento de Rede

• Monitoração de dispositivos de rede
– Simple Network Management Protocol (SNMP)

– inseguro, complexo, lento e com funcionalidades limitadas
– Management Information Base - (MIB)

−mais de 13.000 MIBs definidas pela IETF
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−mais de 13.000 MIBs definidas pela IETF
− não intuitivas e de baixo nível

• Configuração
– 62% das falhas de rede são erros de configuração
– um roteador – mais de 10.000 linhas de comando



Gerenciamento de Rede

• Como  fazer gerenciamento de configuração
• Gerenciamento de configuração, de aplicações e de 
servidores

• Mecanismos de controle energeticamente eficientes

SBRC 2009

– Sensores, PDAs, celulares etc.

• Diagnósticos de rede
– Usuários leigos

• Não diferenciam erros da seu computador e da rede

• Gerenciamento Autônomo
– autoconfigurar a rede baseado em políticas e restrições 
administrativas 



Requisitos conflitantes

• roteamento c/ convergência rápida vs escalabilidade
• segurança vs alcançabilidade 
• privacidade  vs responsabilização
• etc.

SBRC 2009

• etc.



Respeitar os conflitos de interesse 
(design for tussle)

• partes com interesse comum na presença de terceira 
parte hostil ou adversária
– partes com interesse em privacidade e governo com 
interesse em fiscalização

– usuários baixando músicas e indústria fonográfica 
partes que querem se comunicar mas precisam de uma 
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• partes que querem se comunicar mas precisam de uma 
terceira parte para solucionar algum interesse 
conflitante
– troca segura de emails entre partes requer antivírus
– autoridade certificadora para garantir autenticidade

• partes que querem se comunicar mas que querem que 
outra parte seja excluída
– usuários de email e spammers



Modelo econômico

• operadores de rede e 
provedores de serviço 
devem ser remunerados 
para garantir 
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para garantir 
investimentos em 
infraestrutura e novas 
tecnologias



Modelo econômico

• arquitetura TCP/IP induziu um problema econômico
– provedores oferecem um serviço simples de entrega de 
pacotes

– não há diferenciação dos serviços dos provedores
– mercado de provedores altamente competitivo
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– mercado de provedores altamente competitivo
mercado de commodities
preço tende a diminuir

– usuários preferem pagar uma taxa única pelo serviço

Ausência de investimentos em infraestrutura e inovações



Sucesso dos princípios da 
Internet

• generalidade e heterogeneidade
– núcleo simples e transparente
– inteligência (funcionalidades) nas extremidades

• altamente distribuída
– sistemas autônomos 
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– sistemas autônomos 
• regiões administrativas operam e gerenciam de forma 
independente

sucesso incontestável por mais de 
40 anos

– interconecta diferentes tecnologias de rede
– facilidade de criar novas aplicações
– escalabilidade



Evolução da Internet

ARPANet 1978Internet 1983

Internet 
2005
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Um 
bilhão e 
meio de 
usuários



Evolução do Tráfego da Internet

SBRC 2009



Por que uma “nova” Internet?
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Por que uma “nova” Internet?



12 motivos para propor uma nova 
Internet

1. Segurança e confiança 
- Confiança que falo com quem diz estar falando 
- Confiança nos dados 

- Podem não ser os dados que eu quero 
- Podem estar contaminados com códigos maliciosos 
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- Podem estar contaminados com códigos maliciosos 
- Podem trazer propagandas indesejadas 

- Privacidade durante a transmissão 
- Roubo de dados pessoais 
- Captura de perfis para alcançar vantagens             
econômicas 



12 motivos para propor uma nova 
Internet

2. Disponibilidade 
- Enlaces instáveis 
- Serviços com bugs

- Para o usuário, o problema é sempre da rede 
- Serviços atacados 
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- Serviços atacados 
- Ex: Ataque ao skype, que ficou fora do ar 

durante bom tempo
3. Gerenciamento 

- Muito complexo e pouco eficiente 
- Suporte ao usuário ineficiente 
- Realização de muitas tarefas sem automatização 
- Desconsiderado por muitos pesquisadores 



12 motivos para propor uma nova 
Internet

4. Mobilidade 
- Alta demanda por uma Internet móvel 

- Crescimento do 3G e do acesso por celular 
- Número de dispositivos móveis irá superar o número        
de dispositivos fixos
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de dispositivos fixos

5. Qualidade de serviço 
- Voz sobre IP e vídeo cada vez mais requisitados 

- Qualidade insatisfatória de serviço 
- Utilização apenas pelo preço, mas com               
restrições sobre a qualidade 



12 motivos para propor uma nova 
Internet

6. Escalabilidade
- Problemas de roteamento

- Tamanho das tabelas 
- Migração para IPv6 
- Uso de host e site multihoming
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- Uso de host e site multihoming



12 motivos para propor uma nova 
Internet

7. Não posso mais remendar a rede 
- Remendos ferindo os princípios da Internet

- Criação de inconsistências 
8. Ausência de modelo econômico eficiente 
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9. Não atende a novas redes como DTN e sensores
10.Modelo inapropriado para o paradigma de orientação a 

dados
11.Ausência de suporte a middleboxes
12.Contexto atual é bem diferente do contexto da criação da 

Internet há 30 anos
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VoD

Mobilidade Firewall
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DTN Sensores

Redes Interplanetárias



A Nova Internet?

rrrradicaaaallll
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evolutiva



A Nova Internet?

rrrradicaaaallll

muitos pesquisadores consideram que 
remendos não são solução
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evolutiva

muitos acham que propostas evolutivas (ou 
incrementais) são mais fáceis de serem 
aceitas pelos ISPs, mas tendem a 

visões de “curto prazo”

propostas “radicais” estão sendo estudadas



Proposta “começando do zero” 
Clean Slate

Internet AtualInternet AtualInternet AtualInternet Atual

---- Modelo  em camadasModelo  em camadasModelo  em camadasModelo  em camadas
---- IPv4IPv4IPv4IPv4
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---- IPv4IPv4IPv4IPv4
---- TCPTCPTCPTCP
---- RIP, OSPF, RIP, OSPF, RIP, OSPF, RIP, OSPF, BGPBGPBGPBGP
---- Melhor EsforçoMelhor EsforçoMelhor EsforçoMelhor Esforço
---- DNSDNSDNSDNS



Proposta “começando do zero” 
Clean Slate
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Proposta “começando do zero” 
Clean Slate

Internet do Internet do Internet do Internet do Futuro começando do zeroFuturo começando do zeroFuturo começando do zeroFuturo começando do zero
? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?

Considerando o conhecimento que existe hoje, Considerando o conhecimento que existe hoje, Considerando o conhecimento que existe hoje, Considerando o conhecimento que existe hoje, 
como projetar a nova Internet ?como projetar a nova Internet ?como projetar a nova Internet ?como projetar a nova Internet ?
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como projetar a nova Internet ?como projetar a nova Internet ?como projetar a nova Internet ?como projetar a nova Internet ?
---- Quais os requisitos ?Quais os requisitos ?Quais os requisitos ?Quais os requisitos ?
---- Como Como Como Como testar propostas radicais testar propostas radicais testar propostas radicais testar propostas radicais ????
---- Como migrar da Internet atual para a Como migrar da Internet atual para a Como migrar da Internet atual para a Como migrar da Internet atual para a 
nova Internet?nova Internet?nova Internet?nova Internet?



HOJE ... e o futuro

a Internet é vítima do seu 
sucesso
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sucesso

o remédio tornou-se veneno



O IP sofre do problema do 
tamanho único

ALL OVER IP
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ALL OVER IP
ou

ONE SIZE FITS ALL



Necessidade de uma NOVA 
INTERNET

• modelo atual não funciona mais
• precisamos de uma Internet mais flexível
• uma INTERNET adaptada às aplicações 
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funcionalidades na 

“medida certa” da aplicação

nem muito grande nem muito pequena



Uma Nova Internet

• Ok
• Estou convencido que a Internet está em crise e 
que é necessária uma “Nova Internet”

• E daí? Como seria esta Nova Internet?
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• E daí? Como seria esta Nova Internet?
• Sabemos fazer uma “nova melhor que a atual”?

Vamos estudar

Vamos propor

Vamos analisar e avaliar

Vamos testar



O que existe hoje de ferramentas e 
plataformas de teste para avaliar as 
propostas?
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propostas?



Análise Matemática

• Poderosa, mas muito complexa

• Exemplo de desafio: 
– Modelo matemático
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• Representação dinâmica de competição de fluxos 
− Algoritmos de congestionamento
− Estrutura estatística das aplicações 
− Mecanismos de filas e escalonamento

• Novas ferramentas matemáticas envolvendo
– Teoria da probabilidade, estatística, sistemas dinâmicos de 
eventos discretos, redes complexas etc.



Simulação

• Modelos simplificados
– de tráfego
– de topologia
– de cenário
– etc. Elemento real Modelo simulado

Modelagem
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– etc.

• Resultado
– Resultados de simulação não correspondem aos obtidos em 
implementações reais

Elemento real Modelo simulado



Simulação

• Modelos simplificados
– de tráfego
– de topologia
– de cenário
– etc. Elemento real Modelo simulado

Modelagem
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– etc.

• Resultado
– Resultados de simulação não correspondem aos obtidos em 
implementações reais

Elemento real Modelo simulado



Análise de Desempenho de Novas 
Propostas
• Ponto essencial para adoção das novas propostas pelos ISP
• Necessidade de ferramentas mais adequadas

– Análise matemática e simulação
• Insuficientes

• Propostas

Análise Matemática

+
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• Propostas
– Emulação
– Criação de testbeds
– Atração de tráfego real

• Dificuldades
– Ambientes de experimentação flexíveis

• Quais serão as novas aplicações e protocolos?

– Ambiente de teste controlado
– Mecanismos para medições e análise

Simulação

+

Testes práticos



Ferramentas para a Criação
de Redes Experimentais
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de Redes Experimentais



Ferramentas

• Softwares para criação de redes experimentais
– Click

• Modularidade e flexibilidade

– eXtensible Open Router Platform (XORP)
• Experimentação e validação de novos softwares de roteamento
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• Experimentação e validação de novos softwares de roteamento



Click

• Arquitetura de software flexível 
• Construção de roteadores

– Concatenação de módulos em um grafo 
• Classificação de pacotes
Enfileiramento
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• Enfileiramento
• Escalonamento 
• Interfaceamento de dispositivos de redes.  

• Nós são os módulos e as arestas são os possíveis caminhos 
percorridos pelos pacotes. 

• Controle de fluxo push e pull
• Roteador IP com conexão de 16 módulos 



Click

• Exemplos
– Extensões de fila para o roteador IP
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eXtensible Open Router Platform 
(XORP) 

• Plataforma aberta de software de roteamento
– Usa computador pessoal
– Facilmente extensível

Objetivos
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• Objetivos
– Testar novos protocolos de roteamento
– Realizar testes com tráfego real



XORP
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Click e XORP

• Vantagem
– Programação de roteadores flexíveis em computadores 
pessoais

• Desvantagens
– Perda de desempenho

SBRC 2009

– Perda de desempenho
• Click

− Perda de 10% em comparação
com encaminhamento nativo

• XORP
− Taxa de até 40Gbps



• Emulador de rede de testes
• Grande variedade de ambientes para desenvolver e avaliar 
sistemas

• Objetivo
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– Oferecimento de um ambiente de experimentação controlável, 
preditivo e repetível
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376 nós (computadores pessoais), 7 roteadores e servidores 
Universidade de Utah



• Integração com outros ambientes
– Interface comum

• Exemplos
− Experimentação de tráfego real usando PlanetLab
− Rádio definido por software (Software-Defined Radio) através 
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− Rádio definido por software (Software-Defined Radio) através 
de dispositivos USRP (Universal Software Radio Peripheral)

− Redes de sensores (25 Mica2 motes)
− Simulação através do NSE (emulação no ns-2)
− etc.



• DETERlab Testbed (cyber-DEfense-Technology Experimental 
Research laboratory Testbed)
– USC Information Sciences Institute (ISI) e na Universidade de 
Berkeley (UCB)

– Emulab de 300 computadores pessoais
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– Emulab de 300 computadores pessoais
– Totalmente dedicado a experimentos de segurança



ORBIT

• Open Access Research Testbed for Next-Generation 
Wireless Network (ORBIT)
– Projeto do WINLAB da Universidade Rutgers
– Plataforma de testes aberta

• Número de nós muito maior que a maioria das redes de teste 
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• Número de nós muito maior que a maioria das redes de teste 

– Utilização
• Teste de novas propostas
• Reprodução de experimentos e cenários descritos na literatura



ORBIT

• Configuração dinâmica
– Topologias arbitrárias
– Modelos de canal sem fio específicos e geradores de ruído

SBRC 2009



SBRC 2009

Virtualização e Redes Sobrepostas
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(OS)

Computador

Windows x OS

Virtualização Virtualização

Roteador

Virtualização de sistemas operacionais Virtualização de redes

[*Slide adaptado de Nick Mckeown]



Aplicação

Transporte

IP X Y Z

Virtualização de Rede*
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IP

Enlace

Físico

IP

Enlace

Físico

Virtualização

X Y Z

Flexibilidade ���� criação de novas redes

[*Slide adaptado de Nick Mckeown]



Redes Sobrepostas
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Redes Sobrepostas
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484 sítios e 976 nós 
• 982 nós distribuídos em 484 sítios
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484 sítios e 976 nós 
• PlanetLab

– Alcance mundial
• 982 nós distribuídos em 484 sítios

– Amplamente utilizado para testes de rede
– Baseado nos conceitos

SBRC 2009

– Baseado nos conceitos
• de redes sobrepostas 
• de virtualização



484 sítios e 976 nós 
• Virtualização no PlanetLab

– Divisão dos nós em fatias totalmente independentes
• Diversos testes em paralelo

− Um em cada fatia
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Monitor de Máquinas Virtuais

VM1 VM2 VMn…

Arquitetura de um nó do PlanetLab
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Usuário
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ServidorNAT



• Vantagem
– Teste de aplicações em escala global
– Qualquer estação da Internet (TCP/IP) pode ser um nó
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• Desvantagem
– Não é útil para testar ideias radicais para a Internet

• Rede sobreposta rodando acima da rede TCP/IP
− Herança de todos os problemas do TCP/IP 



Intervalo
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Na volta do café

Parte II
Ferramentas e Plataformas de Experimentação
Propostas de Novas Arquiteturas para a Internet


