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Parte II

• Plataformas de Experimentação
• Propostas de Novas Arquiteturas para a Internet
• Propostas de Soluções para problemas específicos
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Plataformas de Experimentação de 
Novas Arquiteturas de Rede
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Novas Arquiteturas de Rede



Plataformas de Experimentação

1. Novas Ferramentas
2. Redes de Testes
3. Federação
4. Infraestrutura de Medição
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4. Infraestrutura de Medição



DadosEthernet IP TCP
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Informação de controle

Dados
Cabeçalho

Definido pelo pesquisador

[Slide adaptado de Nick Mckeown]



• Virtualização a partir da camada de enlace
– Adicionar novas funcionalidades aos comutadores (switches)

• Permite a programação das tabelas de fluxo

• Testes de protocolos experimentais radicais
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• Testes de protocolos experimentais radicais



Comutador Ethernet
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Comutador Ethernet

[Slide adaptado de Nick Mckeown]
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Plano de Dados (Hardware)

Control PathPlano de Controle (Software)

[Slide adaptado de Nick Mckeown]



Controlador OpenFlow 

Protocolo OpenFlow (SSL)
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Plano de Dados (Hardware)

Plano de Controle OpenFlow

[Slide adaptado de Nick Mckeown]



“Se cabeçalho = x, envie para porta 4”

Tabela

de

“Se cabeçalho = ?, envie para mim”

“Se cabeçalho = y, mude para z e envie para as portas 5 e 6”
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de

fluxos

[Slide adaptado de Nick Mckeown]



Tabela de Fluxos

VLANs de produção

VLANs de pesquisa

Controlador
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Processamento padrão
VLANs de produção

[Slide adaptado de Nick Mckeown]



• Openflow vs XORP
– XORP utiliza computadores pessoais como switches ou roteador

• Problema de desempenho
− Switches de solução fechada: ~100Gbps
− PC com solução de código aberto : ~1Gbps
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− PC com solução de código aberto : ~1Gbps
• Número pequeno de portas   

• Openflow vs PlanetLab
– Virtualização a nível de enlace versus virtualização a nível de 

aplicação
• Programabilidade de novos protocolos, ao invés de se apoiar na rede 
TCP/IP
− Mas, perde-se em escala

– Openflow precisa mudar comutadores



NetFPGA

• Plataforma NetFPGA
– Hardware programável 

• Utilização da tecnologia FPGA (Field Programmable Gate Array)
– Objetivo 

• Construção de novas redes de computadores
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• Construção de novas redes de computadores

• Vantagens
– Programação do hardware

• Flexibilidade
• Alto desempenho



CPU MemóriaSoftware de rede

rodando em um

PC comum
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FPGA

Memória

1GE

1GE

1GE

1GE

PCI

Hardware com

FPGA ligada a

4 portas gigabit

Placa NetFPGA

PC com NetFPGA



Plataformas de Experimentação

1. Novas Ferramentas
2. Redes de Testes
3. Federação
4. Infraestrutura de Medição
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4. Infraestrutura de Medição
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• Consórcio de 190 universidades

• Objetivo
– Dar suporte às tarefas de ensino e pesquisa
– Promover o desenvolvimento pela comunidade científica de 
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– Promover o desenvolvimento pela comunidade científica de 
novas tecnologias 

• Brasil
– Operada pela Rede Nacional de Pesquisa (RNP)

• Interligação de computadores de instituições públicas e privadas
− Universidades, órgãos federais, estaduais e municipais, centros 
de pesquisas, empresas de TV a cabo e de telecomunicações.



LambdaRail
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LambdaRail

• Rede de computadores de alta velocidade
– Destinada às instituições de pesquisa
– Fibra óptica

• Tecnologia de multiplexação densa de comprimento de onda 
(Dense Wavelength-Division Multiplexing - DWDM)
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(Dense Wavelength-Division Multiplexing - DWDM)
− 64 comprimentos de onda
− Circuitos de 155 Mb/s (OC-3) até 9953.28 Mbit/s (OC-192)

ou 1 e10 Gigabit Ethernet

• Objetivos
– Testar redes ópticas de alta velocidade
– Aumentar o desempenho do núcleo da Internet
– Possibilitar pesquisa e experimentos de aplicações que 
requerem alta banda passante



Plataformas de Experimentação

1. Novas Ferramentas
2. Redes de Testes
3. Federação
4. Infraestrutura de Medição
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4. Infraestrutura de Medição



OneLab

• Projeto OneLab
– Liderado pelo professor Serge Fdida do LIP6/Paris6
– Objetivos

• Federação de PlanetLabs
• Inclusão de redes sem fio e de redes sociais
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• Inclusão de redes sem fio e de redes sociais

• Vantagens do uso de federação
– Atingir uma maior escala
– Aumentar a extensão geográfica do ambiente de teste
– Obter um ambiente de operação mais perto do real
– Compartilhar recursos para diminuição de custos
– Criar uma maior sinergia dos pesquisadores envolvidos



Global Environment for Network 
Innovations (GENI)

• Projeto americano financiado pela NSF

• Objetivos
– Criar uma rede de testes nacional de larga escala
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– Explorar propostas radicais de infraestrutura de rede

• Características:
– Baseado em federação

• Projeto de união com demais redes de teste
− DETER, PlanetLab, Emulab, ORBIT, LambdaRail, Internet2, etc.

– Fortemente programável



Global Environment for Network 
Innovations (GENI)

– Baseado em virtualização com fatias fim-a-fim
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Global Environment for Network 
Innovations (GENI)

– Processo de projeto, construção e testes
• Evolutivo e adaptativo usando o conceito de espiral
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Global Environment for Network 
Innovations (GENI)

• Topologia 
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Plataformas de Experimentação

1. Novas Ferramentas
2. Redes de Testes
3. Federação
4. Infraestrutura de Medição
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4. Infraestrutura de Medição



Measurements Lab (M-Lab)

• Plataforma aberta de servidores distribuídos
• Fundadores

• New America Foundation's Open Technology Institute
• Consórcio PlanetLab 
• Google
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• Google
• Pesquisadores

• Objetivos
– Medidas acuradas de experimentos
– Dados de medidas disponibilizados publicamente
– Transparência na Internet

• Usuários podem verificar qualidade de serviço



Measurements Lab (M-Lab)

• Três ferramentas funcionais
– Diagnóstico de rede (Network Diagnostic Tool - NDT)
– Teste de bloqueio do bittorrent (Glasnost) 
– Diagnóstico de caminho e aplicação (Network Path and 
Application Diagnosis)
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Application Diagnosis)
• Duas ferramentas a serem oferecidas em breve

– DiffProbe e NANO



Measurements Lab (M-Lab)

• Diagnóstico de rede (Network Diagnostic Tool - NDT)
– Testes e diagnósticos de vazão de subida e descida
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Measurements Lab (M-Lab)

• Glasnost 
– Teste de bloqueio ou limitação do BitTorrent

• Testa se o provedor de serviço está implementando acomodação 
de tráfego

• http://broadband.mpi-sws.org/transparency/bttest-mlab.php
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• http://broadband.mpi-sws.org/transparency/bttest-mlab.php



Measurements Lab (M-Lab)
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Measurements Lab (M-Lab)

• Diagnóstico de caminho e aplicação (Network Path and 
Application Diagnosis)
– Diagnóstico dos problemas que afetam a última milha
– http://npad.iupui.mlab2.lga01.measurement-lab.org:8000/
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Measurements Lab (M-Lab)

• DiffProbe (em breve)
– Determina se um provedor de serviço está dando uma 
prioridade menor a um tráfego em relação a outro

• NANO (em breve)
– Determina se um provedor de serviço está degradando o 
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– Determina se um provedor de serviço está degradando o 
desempenho de um determinado subconjunto de usuários, 
aplicações ou destinos



Propostas de Novas Arquiteturas
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Propostas de Novas Arquiteturas
para a Internet



Propostas de Novas Arquiteturas
para a Internet

Internet do futuro

- Um desafio em arquitetura

* Mais complexa?

* Mais eficiente?
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Internet atual     

- arquitetura simples



O que é uma arquitetura de rede?
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Arquitetura: uma ciência e uma arte



Arquitetura de Rede

• O que é arquitetura de rede?
• Quais são os princípios de projeto?
• Quais são os efeitos da arquitetura sobre a rede?
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A arquitetura de rede define para que serve a rede e 
como a rede desempenha sua função



Arquitetura de Rede

• Uma arquitetura define:
1. como o sistema é divido em partes
2. como essas partes interagem

• Uma arquitetura impõe:
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• Uma arquitetura impõe:
1. Restrições

• Cada parte deve obedecer as regras definidas
2. Liberdades

• Cada parte pode implementar sua tarefa da maneira que lhe 
convier

A arquitetura deve ser explícita sobre
o que ela especifica e não especifica



Arquitetura de Rede

Discussões
1. Modularidade na arquitetura
2. Como garantir interoperabilidade entre as partes
3. Como especificar as funções de cada parte
4. O argumento fim-a-fim nos dias de hoje
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4. O argumento fim-a-fim nos dias de hoje



Modularidade na Arquitetura

• Modularidade é um aspecto fundamental da arquitetura
– Quebra o sistema em partes
– Permite desenvolvimento independente das partes
– Permite substituição e reuso das partes
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O desafio é selecionar bons módulos
e especificar suas fronteiras



Modularidade na Arquitetura

• Abstração é um conceito inerente à modularidade
– A definição de interfaces esconde a complexidade de cada 
módulo

• O modelo em camadas 
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• O modelo em camadas 
– Estrutura de abstração simples e comum
– Cada módulo provê uma interface para sua função, que é 
usada pelo módulo acima

• Dependência entre módulos



Modularidade na Arquitetura

• Certos aspectos não são cobertos pelo modelo em camadas
– Não há “camada de desempenho”, nem “camada de 
segurança”
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Planos verticais devem ser descritos pela arquitetura 



Modularidade na Arquitetura

• Problemas relacionados à topologia
– Camadas e planos verticais não descrevem a distribuição física 
dos nós

– Diferentes partes da rede pertencem a diferentes entidades 
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modelo de nuvem

Novos modelos para a Internet?
Modelo “nuvem de nuvens”?



Modularidade na Arquitetura

• Argumento fim-a-fim
– Relaciona o modelo em camadas com o modelo de nuvem
– Funções dentro da rede devem se restringir às camadas mais 
baixas

– Funções de alto nível devem ser movidas para cima das 
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– Funções de alto nível devem ser movidas para cima das 
camadas e para fora da rede (borda)

• Produz um núcleo genérico, simples e flexível



Modularidade na Arquitetura

• Generalidade e reuso de módulos
– Importante para reduzir o esforço e custo de projeto

• No modelo TCP/IP:
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– Camada de rede de propósito geral
– Serviços de rede são reusados por múltiplas aplicações

• Inicialmente, o serviço era de transferência de dados confiável
• Depois, separou-se a camada de transporte da camada de rede



Interoperabilidade

• Interoperabilidade
– É a habilidade de um conjundo de entidades interagir com 
sucesso quando conectadas numa forma especificada

– Obtida pelo acordo na definição dos protocolos
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• Exemplo na Internet
– O email funciona pois as entidades acordaram no uso dos 
protocolos SMTP, TCP e IP

Mas todos os protocolos têm que ser os mesmos?
(camadas física e enlace podem ser diferentes)



Interoperabilidade

• Camada de cobertura (Spanning layer )
– Acima e nessa camada, protocolos padronizados são usados 
para garantir interoperabilidade

– Tradução é usada para interoperar mesmo com camadas 
inferiores distintas
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Especificação das Funções de 
cada Parte da Arquitetura

• Especificar a função
– Dizer para que serve cada módulo, o que ele faz

• Na Internet há uma preocupação com sintaxe

51SBRC 2009

(ex.: formato de cabeçalho)
– Porque a função da rede é muito simples



Especificação das Funções de 
cada Parte da Arquitetura

• Princípio da Transparência
– A rede ignora o significado dos dados (semântica fraca)

• Permite diversidade de tecnologias de acesso

– Entendimento do significado ocorre somente na borda
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• Exemplo de rede não transparente: sistema telefônico



Argumento Fim-a-Fim nos dias 
de hoje

• Princípio da transparência está sob ataque
– Governo tem interesse em ter mais controle sobre os usuários
– ISPs querem oferecer serviços avançados

• ISPs não controlam estações finais
• ISPs estão trazendo o conhecimento da aplicação para dentro da 

53SBRC 2009

• ISPs estão trazendo o conhecimento da aplicação para dentro da 
rede (middleboxes)

– Provedores querem estratificar usuários em classes
– Provedores querem controlar uso de certas aplicações



Propostas de Novas Arquiteturas 

• Projeto de arquitetura de rede
– Definição do que é a rede
– Funcionalidades providas
– Organização das funcionalidades

Sistemas de comunicação
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• Sistemas de comunicação
– Alta complexidade
– Necessidade de modularidade

• Definição de funcionalidade dos módulos
• Definição de forma de interação entre módulos

− Imposição de restrições e liberdades pela arquitetura



Propostas de Novas Arquiteturas 

• Propostas para a Internet do Futuro
– Flexibilidade como um dos requisitos 
fundamentais

• Capacidade de mudança e evolução

• Arquiteturas flexíveis

Puristas
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• Arquiteturas flexíveis
– Visão purista

• Arquitetura única com alta flexibilidade

– Visão pluralista
• Suporte simultâneo a múltiplas pilhas de 
protocolos

• Utilização de técnicas de redes sobrepostas 
(overlays) e de virtualização

Pluralistas

X



Arquiteturas Puristas
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A melhor solução é única e resolve 

todos os problemas simultaneamente.



Arquiteturas Puristas

• Redes Ativas
• Arquitetura baseada em papéis
• Data-Oriented Network Architecture (DONA)
• Spontaneous Virtual Networks (SpoVNet)
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• Spontaneous Virtual Networks (SpoVNet)
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Redes Ativas



Redes Ativas
[Tennenhouse e Wetherall, 1996]

Rede tradicional Rede ativa

Cabeçalho Dados DadosPrograma

pacote
cápsula
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pacote
cápsula

rede transparente processamento na rede



Redes Ativas

Ambiente de

• Programa executado de forma segura no “ambiente de 
execução transiente”

Métodos
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Camada Física

Camada de Enlace

Ambiente de

Execução Transiente

Programa

Arquitetura de um nó ativo

Métodos

Externos



Redes Ativas

• Elevado grau de computação realizada pela rede
– Novas aplicações e serviços de rede que suportam distribuição 
e agregação de informação

• Aceleram o ritmo de inovação da rede
– Serviço de rede desacoplado do suporte de hardware
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– Serviço de rede desacoplado do suporte de hardware
– Novos serviços de rede podem ser carregados sob demanda

• Maior flexibilidade
– Permite adaptação da rede aos usuários e às aplicações

• Interoperabilidade?
– Modelo de computação uniforme



Redes Ativas

• Problemas
– Desempenho
– Segurança

• Redes ativas foram um sucesso ou um fracasso?
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• Redes ativas foram um sucesso ou um fracasso?
– Ideia geral de computação e serviços dentro da rede?

• Qual a diferença entre redes ativas e…
– Middleboxes?

• Firewall, NAT, proxy, gateway, shaper, transcoder, etc.
– Redes sobrepostas?

• PlanetLab, RON, Akamai, etc.
– Infraestruturas programáveis e/ou virtualizadas?

• PlanetLab, VINI e GENI
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Arquitetura Baseada em Papéis



Arquitetura Baseada em Papéis

• Fim do modelo de camadas hierárquicas independentes

• Por quê?
– Constantes pressões para violações de camadas

64SBRC 2009

– Criação de inúmeras subcamadas 
• Atendimento de novas funções sem modificação das interfaces já 
existentes

– Proliferação de middleboxes
• Demanda por dados de controle incompatíveis com a pilha de 
protocolos atual



Arquitetura Baseada em Papéis

• Utilização de “papéis”
– Módulos não-hierárquicos
– Interconexão mais rica do que a provida pelas interfaces das 
camadas tradicionais
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• Papéis 
– Blocos bem conhecidos e padronizados
– Construção modular da comunicação

• Características desejadas pelos usuários

– Estimativa de necessidade de 10 a 100 papéis padronizados 
que sejam largamente utilizados na Internet



Arquitetura Baseada em Papéis

• Como a rede vai funcionar sem as camadas hierárquicas?
– Cabeçalhos deixam de ser vistos como uma pilha

• Tratamento como um heap
− Acessibilidade em qualquer ordem
− Processamento sem ordem fixa
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− Processamento sem ordem fixa

Papel

A
Papel

B
Papel

C

Estrutura de um nó

Carga útilRSH

1

RSH

2 RSH 3
Heap

Pacote



Arquitetura Baseada em Papéis

• Ganho em flexibilidade
– Porém, perde em desempenho (complexidade)

• Encaminhamento não é mais tão simples
− Tamanho não é mais fixo
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• Autores propõem uso acima da camada IP
– Para garantir desempenho



Data-Oriented Network Architecture 
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Data-Oriented Network Architecture 
(DONA)



Data-Oriented Network 
Architecture (DONA)

• Motivação
– Internet

• Desenvolvimento para aplicações como o Telnet e o FTP
− Foco na comunicação host-to-host entre pares de nós 
estacionários
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estacionários

– Comportamento atual dos usuários 
• Conteúdo como prioridade
• Localização dos dados desconhecida
• Exemplos

− YouTube, serviços de manchetes sobre as últimas notícias, acesso a 
bancos, etc.



Data-Oriented Network 
Architecture (DONA)

• Proposta
– Reforma clean-slate no sistema de nomes da Internet
– Favorecimento do funcionamento orientado a dados

• Objetivos da arquitetura DONA
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• Objetivos da arquitetura DONA
– Persistência dos nomes
– Disponibilidade e autenticidade

• Substituição do Domain Name Service (DNS)
• Utilização de serviço de nomes planos, autocertificados e com 
resolução de nomes baseada em primitiva anycast



Data-Oriented Network 
Architecture (DONA)

• Persistência dos nomes
– Nome válido desde que o serviço esteja disponível
– Permite mudança de local de sítio sem quebra do nome

• Mudança de domínio

• Disponibilidade
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• Disponibilidade
– Acesso a dados ou serviços de forma confiável e com baixa 
latência

• Roteamento por nome 
− Utilização da melhor fonte para distribuir o conteúdo

• Autenticidade dos dados
– Uso de nomes autocertificados ao invés de prover segurança 
na fonte ou no canal



Spontaneous Virtual Networks 
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Spontaneous Virtual Networks 
(SpoVNet)



Spontaneous Virtual Networks 
(SpoVNet)

• Motivação
– Ausência de suporte para heterogeneidade 
de redes, multi-homing e mobilidade na 
Internet

• Proposta
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• Proposta
– Uso de redes sobrepostas (overlays) para 
prover essas  funcionalidades 



Spontaneous Virtual Networks 
(SpoVNet)

• Solução do SpoVNet 
– Definição de uma nova camada: Underlay Abstraction
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Spontaneous Virtual Networks 
(SpoVNet)

• Vantagens do uso do SpoVNet
– Mobilidade

• Separação de identificador e localizador
• Atualização transparente dos localizadores

– Multi-homing
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– Multi-homing
• Escolha de par de localizadores mais apropriada para cada 
conexão

– Heterogeneidade
• Uso de nós de overlay dedicados para encaminhar mensagens de 
uma rede a outra



Arquiteturas Pluralistas

Por que apenas uma solução se 

eu posso ter várias em paralelo?
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Arquiteturas Pluralistas

Por que apenas uma solução se 

eu posso ter várias em paralelo?

78SBRC 2009



Arquiteturas Pluralistas

• Plutarch
• Autonomic Network Architecture (ANA)
• Concurrent Architectures are Better than One (CABO)
• Horizon
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• Horizon
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Plutarch



Plutarch

• Mapeamento entre contextos para resolver 
interoperabilidade de redes heterogêneas
– Divisão da rede em contextos homogêneos internamente
– Capacidade de interação entre contextos

• Funções de ligação (interstitial functions - IF)
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• Funções de ligação (interstitial functions - IF)



Plutarch

• Mapeamento entre contextos para resolver 
interoperabilidade de redes heterogêneas
– Divisão da rede em contextos homogêneos internamente
– Capacidade de interação entre contextos

• Funções de ligação (interstitial functions - IF)

Diferente de camada de 

cobertura
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• Funções de ligação (interstitial functions - IF)
cobertura



Plutarch

• Vantagens
– Conexão de redes que não possuem um protocolo de 
cobertura como o IP

• Exemplo
− Redes de sensores

83SBRC 2009

− Redes de sensores

– Redes especializadas em cada contexto

• Desafios
– Dificuldade de fazer mapeamento um-para-um
– Novo esquema de nomeação
– Roteamento entre contextos



Autonomic Network Architecture 
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Autonomic Network Architecture 
(ANA)



Autonomic Network Architecture 
(ANA)

• Evolução de pilhas de protocolos em tempo real 
– Divisão de funcionalidades de rede em blocos

• Endereçados por identificadores locais de nó (indireção)
− Information Dispatch Points (IDPs)

• Comunicação entre blocos
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• Comunicação entre blocos
− Interface pelo IDP
− IDPs regem pilha de protocolos



Autonomic Network Architecture 
(ANA)

• Funcionamento
– Ligação entre IDPs e blocos funcionais

• Tabelas lógicas
Bloco 

Funcional  -
IDP

Muita banda e 

ambiente seguro
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Aplicação

Funcional  -

Criptografia

Bloco 

Funcional  -

Compactação

Canal de 

comunicação

IDP

IDP



Autonomic Network Architecture 
(ANA)

• Funcionamento
– Ligação entre IDPs e blocos funcionais

• Tabelas lógicas
Bloco 

Funcional  -
IDP

Muita banda e 

ambiente inseguro
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Aplicação

Funcional  -

Criptografia

Bloco 

Funcional  -

Compactação

Canal de 

comunicação

IDP

IDP



Autonomic Network Architecture 
(ANA)

• Funcionamento
– Ligação entre IDPs e blocos funcionais

• Tabelas lógicas
Bloco 

Funcional  -
IDP

Pouca banda e 

ambiente seguro
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Aplicação

Funcional  -

Criptografia

Bloco 

Funcional  -

Compactação

Canal de 

comunicação

IDP

IDP



Autonomic Network Architecture 
(ANA)

• Funcionamento
– Ligação entre IDPs e blocos funcionais

• Tabelas lógicas
Bloco 

Funcional  -
IDP

Pouca banda e 

ambiente inseguro
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Aplicação

Funcional  -

Criptografia

Bloco 

Funcional  -

Compactação

Canal de 

comunicação

IDP

IDP



Autonomic Network Architecture 
(ANA)

• Vantagens
– Sistema altamente flexível

• Blocos funcionais associados em tempo real
− Otimização da pilha de protocolos para o cenário a cada 
momento
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momento

• Desvantagens
– Inserção de complexidade no sistema

• Sobrecarga com a criação de IDPs e tabelas

– Inserção de atrasos na comunicação



Concurrent Architectures are 
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Concurrent Architectures are 
Better than One (CABO)



Concurrent Architectures are 
Better than One (CABO)

• Objetivo
– Garantir serviço prestado fim-a-fim

• Problemas atuais na Internet
– Dificuldade de mudança
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– Dificuldade de mudança
• Exemplos: QoS, multicast, segurança, etc.
• Causa

− Necessidade de coordenação entre provedores
» Implementação global da proposta

• ISP
– Serviço visto como commodity

• Necessidade de agregar valor
– Ausência de controle sobre todo o caminho fim-a-fim nos 
serviços prestados



Concurrent Architectures are 
Better than One (CABO)

• Desacoplamento entre provedores de infraestrutura e 
provedores de serviço

Cumbica
Guararapes
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Florianópolis Galeão



Concurrent Architectures are 
Better than One (CABO)

• Desacoplamento entre provedores de infraestrutura e 
provedores de serviço

Cumbica
Guararapes

Aviões = Provedor de serviço
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Florianópolis Galeão

Aeroportos = Provedor de infraestrutura

Torres, pista, etc. = Infraestrutura da rede



Concurrent Architectures are 
Better than One (CABO)

• Desacoplamento entre provedores de infraestrutura e 
provedores de serviço
– Provedor de infraestrutura

• Equipamento de rede

– Provedor de serviço
X

95SBRC 2009

– Provedor de serviço
• Protocolos de rede e serviços 
fim-a-fim

• Solução
– Virtualização

X



Concurrent Architectures are 
Better than One (CABO)

• CABO
– Provedor de infraestrutura (PI)

• Manutenção de infraestrutura física para construção de redes

– Provedor de serviço (PS)
• Utilização de fatias (slices) virtuais de um ou mais PIs

96SBRC 2009

• Utilização de fatias (slices) virtuais de um ou mais PIs
• Prestação de serviço fim-a-fim

PI 1
PI 2

PI 3

PI 4

PS 1

PS 2



Concurrent Architectures are 
Better than One (CABO)
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x

Múltiplos ISPs com diferentes 
objetivos

Provedor de serviço com 
controle fim-a-fim



Concurrent Architectures are 
Better than One (CABO)

• Melhoria dos serviços de rede
– Serviços fim-a-fim
– Protocolos customizáveis

• Gerenciamento mais robusto
– Teste de novos protocolos
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– Teste de novos protocolos
• Alto custo de redes de teste

– Proteção contra má configuração
• Isolamento entre componentes de rede e serviços

– Responsabilização
• Controle de todo o caminho fim-a-fim

• Desafio
– Alocação da rede virtual de acordo com especificações
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Horizon



Horizon

• Projeto Horizon
– Iniciativa franco-brasileira 

• Brasil
− UFRJ, Unicamp, PUC-Rio e Netcenter

• França
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• França
− LIP6/UPMC, Telecom Sud, Ginkgo Networks, Devoteam Group e 
Virtuor

• Objetivo
– Desenvolvimento uma nova arquitetura para a Internet

• Pluralismo
• Inteligência
• Autonomia



Horizon

• Arquitetura inteligente para a Internet do Futuro
– Arquitetura pluralista

• Redes virtuais especializadas (concorrentes e isoladas)

– Plano de pilotagem
• Escolha dos algoritmos locais em função do contexto (QoS, 
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• Escolha dos algoritmos locais em função do contexto (QoS, 
segurança, energia, mobilidade)

• Gerenciamento de recursos
−Migração de redes virtuais

• Inteligência e autonomia
− Adaptação a situações imprevistas
− Recuperação de falhas e ataques



Horizon

• Arquitetura proposta
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Horizon

• Exemplo de redes virtuais com o Horizon
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Propostas de Soluções para 
Problemas Específicos

• Endereçamento e encaminhamento
• Roteamento
• Transporte
• QoS
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• QoS
• Gerenciamento, autonomia e inteligência na rede



Soluções para Endereçamento e 
Encaminhamento
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Soluções para Endereçamento e 
Encaminhamento

• Qual o problema?
• Vida Real Qual é o 

seu nome?
Shrek
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Onde você 

mora?No pântano



Soluções para Endereçamento e 
Encaminhamento

• Qual o problema?
• Na Internet Qual é o 

seu nome?Shrek do 

pântano
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E se você 

sair ou se 

mudar? 

Como falar 

com você?

Boa 

pergunta....
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Host Identity Protocol (HIP)



Host Identity Protocol (HIP)

• Novo espaço de nomes 
– IP 
– DNS
– Host Identity Namespace

• Composto por Host Identifiers (HI)
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• Composto por Host Identifiers (HI)
Internet Atual

IP = 25ºS, 30ºL

DNS = Shrek@pântano



Host Identity Protocol (HIP)

• Novo espaço de nomes 
– IP 
– DNS
– Host Identity Namespace

• Composto por Host Identifiers (HI)
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• Composto por Host Identifiers (HI)
Internet AtualInternet com HIP

IP = 25ºS, 30ºL

HI = 1230429340

- DNS = Shrek



Host Identity Protocol (HIP)

• Novo espaço de nomes 
– IP 
– DNS
– Host Identity Namespace

• Composto por Host Identifiers (HI)
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• Composto por Host Identifiers (HI)
Internet AtualInternet com HIP

IP = 25ºS, 30ºL

HI = 1230429340

- DNS = Shrek



Host Identity Protocol (HIP)

• Vantagens
– Mobilidade

• Ausência de quebra a conexão

– Multi-homing
• Associação de vários IPs a um único Host Identifier (HI)
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• Associação de vários IPs a um único Host Identifier (HI)
– Suporte a autenticação e anonimato
– Possibilidade de migração de HIs entre máquinas sem quebra 
da conexão TCP

• Problema ainda em aberto



Locator/Identifier Separation 
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Locator/Identifier Separation 
Protocol (LISP)



Locator/Identifier Separation 
Protocol (LISP)

• Foco principal
– Separação de identificador e localizador

• Roteamento mais escalável

• Proposta
Pontos de extremidade com identificadores não roteáveis
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– Pontos de extremidade com identificadores não roteáveis
• Válidos apenas dentro do AS

• Separação de identificador e localizador
– Identificadores dos nós =  Endpoint Identifiers (EID)
– Localizadores = Routing Locators (RLOC)

• Válidos para o roteamento entre Ass
Pontos de 

extremidadeRoteadores



Locator/Identifier Separation 
Protocol (LISP)

• Foco principal
– Separação de identificador e localizador

• Roteamento mais escalável

• Proposta
Pontos de extremidade com identificadores não roteáveis

Redução da necessidade por endereços 

roteáveis
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– Pontos de extremidade com identificadores não roteáveis
• Válidos apenas dentro do AS

• Separação de identificador e localizador
– Identificadores dos nós =  Endpoint Identifiers (EID)
– Localizadores = Routing Locators (RLOC)

• Válidos para o roteamento entre Ass
Pontos de 

extremidadeRoteadores

roteáveis

Liberdade arquitetural para mobilidade 

de serviços e máquinas



Locator/Identifier Separation 
Protocol (LISP)
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Locator/Identifier Separation
Protocol (LISP)

• Mobilidade 
– Problema em aberto

• Remapeamento EID-RLOC e sobrecarga do IP móvel
− Atrasos e perdas de pacotes

• Vantagens
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• Vantagens
– Roteamento escalável

• Uso do IP apenas para roteadores

– Compatibilidade com o IPv4 e o IPv6
– Site multi-homing mais eficiente

• Campos criados no mapeamento entre EID e RLOC
− Pesos e prioridades entre os diferentes ETR de um destino



Arquitetura de Nomeação em 
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Arquitetura de Nomeação em 
Camadas



Arquitetura de Nomeação em 
Camadas

• Objetivo
– Nomeação mais eficiente das entidades participantes da rede

• Serviços, dados e máquinas

• Modelo atual
– DNS e IP como sistemas únicos de nomeação
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– DNS e IP como sistemas únicos de nomeação

• Proposta
– Utilização de quatro camadas

• DNS, IP e dois novos espaços
− Identificadores de serviço (Service Identifiers - SID)
− Identificadores de pontos de extremidade (Endpoint Identifiers – EID)



Arquitetura de Nomeação em 
Camadas

121SBRC 2009



Arquitetura de Nomeação em 
Camadas

122SBRC 2009

Igual ao HIP e o LISP



Arquitetura de Nomeação em 
Camadas

• Considerações
– Vantagens

• Dados e serviços em primeiro plano na Internet
− Independência de localização ou domínio DNS

• Mobilidade e multi-homing
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• Mobilidade e multi-homing

– Desvantagens
• Troca da busca por DNS para busca com DHT

− Busca não está mais confinada ao meu ISP
− Dificuldade na previsão do modelo econômico

• Difícil memorização dos SIDs
− Perdas com relação ao uso de URLs
− Necessidade de sistema de autenticação para SIDs



Infraestrutura de Indireção para 
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Infraestrutura de Indireção para 
a Internet (I3)



Infraestrutura de Indireção para 
a Internet (I3)

• Motivação
– Quebra de conexão em comunicações móveis
– Ausência de suporte para comunicações em anycast e 
multicast

• Proposta
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• Proposta
– Sistema baseado em indireção

• Separação do emissor do receptor

– Utilização de rede sobreposta de servidores
– Separação da localização de serviços do roteamento
– Endereçamento plano para serviços



Infraestrutura de Indireção para 
a Internet (I3)

• Motivação
– Quebra de conexão em comunicações móveis
– Ausência de suporte para comunicações em anycast e 
multicast

• Proposta
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• Proposta
– Sistema baseado em indireção

• Separação do emissor do receptor

– Utilização de rede sobreposta de servidores
– Separação da localização de serviços do roteamento
– Endereçamento plano para serviços

Novo Paradigma baseado 

em indireção



Infraestrutura de Indireção para 
a Internet (I3)

• Exemplo:
– Disponibilização de uma página Web

Rede Sobreposta
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Infraestrutura de Indireção para 
a Internet (I3)

• Exemplo:
– Disponibilização de uma página Web

Rede Sobreposta
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Infraestrutura de Indireção para 
a Internet (I3)

• Exemplo:
– Disponibilização de uma página Web

Rede Sobreposta
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Infraestrutura de Indireção para 
a Internet (I3)

• Exemplo:
– Disponibilização de uma página Web

Rede Sobreposta
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(U, D
ados)



Infraestrutura de Indireção para 
a Internet (I3)

• Exemplo:
– Multicast
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Infraestrutura de Indireção para 
a Internet (I3)

• Exemplo:
– Multicast

• Estrutura aprimorada
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Infraestrutura de Indireção para 
a Internet (I3)

• Exemplo:
– Anycast
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Infraestrutura de Indireção para 
a Internet (I3)

• Vantagens 
– Localização de servidores de aplicação

• Sem necessidade de armazenamento prévio de IPs

– Balanceamento de carga entre servidores
– Multicast heterogêneo
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– Multicast heterogêneo
• Transmissão do vídeo com diferentes taxas

– Anonimato
– etc.



Soluções para Roteamento
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Soluções para Roteamento

• Principal desafio do roteamento inter-domínio na Internet
– Escalabilidade

• Tamanho das tabelas de roteamento do BGP

– Crescimento das tabelas de rotas do BGP
• Crescimento do número de usuários
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• Crescimento do número de usuários
• Multihoming

− Conexão ininterrupta à Internet através de endereços 
independentes de provedores de serviço



Soluções para Roteamento

• Redes usuárias
– Demanda por endereços independentes de provedor

• Evitar a troca dos endereços das máquinas na troca de provedor 
de serviço (ISP)

– Solicitação de faixas de endereço dos Registros de Internet 
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– Solicitação de faixas de endereço dos Registros de Internet 
Regionais (Regional Internet Registries - RIRs) 

• Evita uso de faixa de endereços do  ISP
− Impedimento de agregação das rotas anunciadas no roteador de 
saída do provedor

• Aumento  do número de rotas nas tabelas de roteamento

• Soluções
– Endereços Roteáveis e Alcançáveis (GDA/GRA), New Internet 
Routing Architecture (NIRA), Cache-aNd-Forward (CNF),
Routing on Flat Labels (ROFL), etc.
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Endereços GDA/GRA



Endereços GDA/GRA

• Crescimento das tabelas do BGP
– Crescente número de usuários 

• mais redes...

– Multi-homing
• mais endereços anunciados por cada rede...
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• mais endereços anunciados por cada rede...

– Endereços independentes de servidor
• faixas que não se agregam 

− (não são sub-faixas da faixa do provedor de rede)



Endereços GDA/GRA

• Endereços globalmente roteáveis (GRA – Globally routable 
addresses)
– endereços pertencentes à rede de trânsito global (DFZ –
Default-Free Zone)

– só endereços GRA presentes nas tabelas de roteamento da 
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– só endereços GRA presentes nas tabelas de roteamento da 
DFZ

• Endereços globalmente alcançáveis (GDA – Globally 
Deliverable Addresses)
– endereços únicos, mas ausentes das tabelas na DFZ
– Tradução necessária: endereço GDA do destino => endereço 
GRA do rotador de saída da DFZ



Encaminhamento com GDA/GRA

141SBRC 2009
• P1 descobre que para o GDA D1, saída por P2



Encaminhamento com GDA/GRA
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• P1 encapsula o pacote e envia a P2



Encaminhamento com GDA/GRA
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• P2 desencapsula o pacote e envia ao destino D1



Endereços GDA/GRA

• Vantagens
– Escalabilidade

• Menos entradas nas tabelas de roteamento na DFZ
• Ritmo de crescimento das redes de trânsito menor que das redes 
clientes
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clientes

– Estabilidade
• Entradas nas tabelas são menos dinâmicas

− dependem apenas da topologia na DFZ

• Desvantagens
– Necessário mecanismo de mapeamento

• que endereços alcançáveis (GDA) estão conectados a que 
roteadores na DFZ?
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NIRA



NIRA

• Novo roteamento inter-domínio
– Objetivo: dar liberdade para o usuário controlar a rota no nível 
de sistemas autônomos (AS)

– Justificativa: a escolha da operadora estimula a concorrência 
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– Justificativa: a escolha da operadora estimula a concorrência 
na telefonia de longa distância



Implementação do NIRA

• Rota inter-domínio separada em duas partes
– Do emissor até o núcleo da rede
– Do núcleo da rede até o destinatário

• “Emissor escolhe como entrar na Internet”
• “Destinatário escolhe como sair da Internet”
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• “Destinatário escolhe como sair da Internet”

• Funções necessárias
– Representação de rotas
– Mecanismo de divulgação de rotas



Funções do NIRA

• Representação de rotas
– Representadas por sequências de prefixos de endereços
– Hipótese: espaço de endereçamento hierárquico

• Provedor raiz aloca faixas de endereços não sobrepostas

– Diferentes rotas de acesso à Internet possuem diferentes 
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– Diferentes rotas de acesso à Internet possuem diferentes 
sequências de endereços



Divulgação de Rotas

• Para iniciar a comunicação
– Escolha de uma rota entre uma lista de possíveis rotas para 
chegar à Internet

• Lista das rotas devem ser anunciadas ao usuário 
− possivelmente sem divulgar toda a informação da topologia
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− possivelmente sem divulgar toda a informação da topologia

– Escolha de uma rota entre as possíveis rotas para chegar a 
um destinatário

• O destinatário deve poder influenciar a escolha da rota para 
chegar a ele



Exemplo de Rotas no NIRA

150SBRC 2009B1, 2, 3 e 4: roteadores de backbone



Exemplo de Rotas no NIRA

151SBRC 2009

Alice conhece suas rotas para a Internet, 



Exemplo de Rotas no NIRA
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Bob conhece suas rotas para a Internet, 



Exemplo de Rotas no NIRA
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Só o que deve ser conhecido é divulgado (ex. R2-R3 não é)



Exemplo de Rotas no NIRA
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Bob escolhe uma de suas rotas de saída, 
e escolhe um dos endereços de Alice para definir como chegar a Alice



Mecanismos do NIRA

• Divulgação das rotas possíveis para o emissor (primeira 
metade da rota)
– TIPP (Topology Information Propagation Protocol)

• “Estado de enlace”
− Vetores de caminhos são divulgados, ex. B1, R1, N1 para Bob
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− Vetores de caminhos são divulgados, ex. B1, R1, N1 para Bob

• Descoberta das rotas de chegada ao destino (segunda 
metade da rota)
– NRLS (Name-to-Route Lookup Service)

• Resolução de nomes para rotas (semelhante ao DNS)
− Destino divulga diferentes nomes para as diferentes rotas (ex. 
Alice_por_B1 � B1, R3, N3; Alice_por_B2 � B2, R3, N3
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Cache-aNd-Forward (CNF)



Cache-aNd-Forward (CNF)

• Encaminhamento de conteúdo para usuários móveis
– Caches (~GB) nos nós da rede
– Identificador de global único (CID – content identifier) para 
cada conteúdo

• Mecanismos necessários
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• Mecanismos necessários
– Mapeamento: conteúdo => CID
– Roteamento por conteúdo

• Dado o CID => fonte que o possui OU nós que o possuem em 
cache

• Encaminhamento feito pelo roteamento IP tradicional
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Routing on Flat Labels (ROFL)



Routing on Flat Labels (ROFL)

• Roteamento baseado em um espaço plano de etiquetas (labels)
• Objetivo

– evitar a sobrecarga de identificador e localizador
– evitar o serviço de resolução id => loc
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• Ideia: eliminar o localizador
– (rotear sobre o identificador)

• Etiqueta
– associada a serviços ou máquinas
– não possui semântica definida
– roteamento realizado diretamente sobre as etiquetas



ROFL

• Identificadores
– Únicos
– Espaço de nomes circular (à la Chord)

• Nomes tem sucessores e antecessores em um anel de ponteiros
− Sucessores internos (no mesmo AS) ou externos
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− Sucessores internos (no mesmo AS) ou externos

• Entrada de ida no sistema
• Algoritmo de entrada do Chord escolhe suc(ida) e ant(ida) 

• Roteamento guloso
• Pacote destinado a idx é enviado ao id mais próximo de idx



ROFL

• Vantagens
– Elimina a resolução de identificadores => localizadores

• Desvantagens
– Rota na topologia física pode não ser a ideal
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– Exige um mecanismo de alocação de identificadores únicos 
global 



Soluções para Transporte
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Soluções para Transporte

• Expectativas para a Internet do Futuro
– Enlaces de alta taxa de transmissão
– Enlaces de alta latência

• Satélite

• Controle de congestionamento do TCP 
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• Controle de congestionamento do TCP 
– Ineficiente em ambientes com produto atraso-banda elevado

• Aquisição da banda disponível
−Adição de apenas um pacote à janela de congestionamento a 
cada período de ida e volta (Round-Trip Time - RTT)

» Additive-Increase Multiplicative-Decrease (AIMD)



Soluções para Transporte

−Produto atraso-banda  pode corresponder a milhares de 
pacotes

• Necessidade de milhares de RTTs para conseguir uma 
utilização total da banda disponível

• Fluxos pequenos não obtêm toda a banda disponível
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• Maioria dos fluxos na Internet
− Justiça em meios compartilhados 

• Fluxos que atravessam enlaces alta latência 
desprivilegiados

• Vazão é inversamente proporcional ao RTT.

• Solução
– eXplicit Control Protocol (XCP)
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eXplicit Control Protocol (XCP)



eXplicit Control Protocol (XCP)

• Objetivos
– Alta utilização dos enlaces
– Pequenas filas
– Pouquíssimas perdas
– Desempenho superior ao TCP em ambientes convencionais e 
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– Desempenho superior ao TCP em ambientes convencionais e 
não convencionais

• Propostas
– Feedback dos roteadores sobre os  gargalos
– Separação do controle de vazão do controle de justiça
– Dinâmica dos tráfegos agregados implícita nos pacotes

• Modelo atual: Estados no roteador



eXplicit Control Protocol (XCP)

• Controle de vazão
– Ajuste da agressividade

• Banda disponível
• Atraso de feedback

– Feedback dos roteadores
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– Feedback dos roteadores



eXplicit Control Protocol (XCP)

– Feedback dos roteadores
• Detecção correta de congestionamento e de perdas por outras 
falhas
− Perdas por congestionamento precedidas por mensagens para 
redução da janela de congestionamento
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− Perdas por falhas precedidas por mensagens para aumento da 
janela i

• Atualização rápida da janela de congestionamento



eXplicit Control Protocol (XCP)

– Controle pela lei Multiplicative-Increase Multiplicative-Decrease
(MIMD)

• Aumenta a taxa de tráfego de acordo coma banda disponível
− Modelo atual: Incremento de um pacote/RTT/fluxo,

• Aquisição da banda disponível mesmo em enlaces de alta capacidade
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• Controle de justiça
– Redução da banda para fluxos com taxa de transmissão acima do 
limite para compartilhamento justo

– Realocação da banda para os demais fluxos
– Controle pela lei Additive-Increase Multiplicative-Decrease (AIMD)

• Justiça mais rápida que o TCP
• Decrescimento acionado a cada RTT médio
• Modelo atual: Acionamento a cada perda



eXplicit Control Protocol (XCP)

• Vantagens da separação
– Possibilidade de prestação de qualidade de serviço

• Exemplo
− Modelo shadow prices

• Estabelecimento pelo  usuário do preço por unidade de tempo
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• Estabelecimento pelo  usuário do preço por unidade de tempo
• Alocação dos recursos da rede proporcional ao preço pago
• Implementação no XCP 

• Substituição da política AIMD pela adaptação proporcional
• Preenchimento do campo H_cwnd pela janela atual 
dividida pelo preço



Gerenciamento, Autonomia e 
Inteligência na Rede
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Plano de Conhecimento



Plano de Conhecimento

• Objetivo
– Autonomia na rede

• Controle e gerenciamento
– Cooperação dos diferentes usuários

• Detecção de falhas e correção de erros
Visões
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– Visões
• Usuário comum 
• Administrador de rede

– Cooperação entre diferentes visões
• Características do plano

– Inteligência
– Funcionamento distribuído
– Capacidade de busca, agregação e gerenciamento de informações



Plano de Conhecimento

• Objetivo
– Autonomia na rede

• Controle e gerenciamento
– Cooperação dos diferentes usuários

• Detecção de falhas e correção de erros
VisõesRede funcionando como o 
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– Visões
• Usuário comum 
• Administrador de rede

– Cooperação entre diferentes visões
• Características do plano

– Inteligência
– Funcionamento distribuído
– Capacidade de busca, agregação e gerenciamento de informações

Rede funcionando como o 

corpo humano



Plano de Conhecimento

• Melhor a visão da rede
– Atendimento às necessidades do usuário
– Melhoria da capacidade de gerenciamento

• Inteligência
– Discernimento entre comportamentos distintos
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– Discernimento entre comportamentos distintos
– Tomada de decisões

• Alteração do controle e do gerenciamento da Internet

• Coleta de dados globais
– Uso de sistemas de confiança



Plano de Conhecimento

• Exemplos 
– Usuário

• Diagnóstico autônomo e compreensível sobre problemas na rede
• Previsão de tempo para a solução
• Funcionamento
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• Funcionamento
− Programa  com erro ou falha 

- Chamada para ferramenta de diagnóstico local
- Envio das informações para o KP
- Transmissão pelo KP das informações relevantes a outros pontos da 
rede

- Envio da visão global da condição da rede para o usuário



Plano de Conhecimento

– Administrador
• Roteamento

− Modelo atual
- Realizado manualmente com base em políticas

- Susceptível a falhas, difícil modificação, difícil compreensão 
global

180SBRC 2009

global
− Gerenciador de configurações distribuído 

- Recebimento de asserções de alto nível sobre comportamento dos 
elementos da rede

- Reconfiguração autônoma dos elementos para manter as asserções

• Plano de conhecimento
– Base de dados distribuída
– Conjunto de ferramentas cognitivas e de aprendizado

• Adaptação aos diferentes comportamentos da rede



Qualidade de Serviço
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OverQoS - Suporte a QoS através de 
Redes Sobrepostas



OverQoS

• Motivação
– Internet provê apenas best-effort
– Necessidade de implementação de mecanismos de QoS em
todos os nós

• Proposta
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• Proposta
– Redução e até eliminação de 
perdas em rajadas
– Priorização de pacotes
– Garantia estatística de banda
e perdas



OverQoS

• Utilização de uma rede sobreposta
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OverQoS

• Princípios
– Controle de erro

• Inserção de redundâncias com códigos corretores de erro
− Criação de enlace virtual  com erro controlado
− Taxa de erro limitada independentemente das condições da rede 
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− Taxa de erro limitada independentemente das condições da rede 
subjacente

– Agregação de fluxos
• Múltiplos fluxos da camada de transporte

− Diferentes pares (origem, destino)

• Distribuição dos recursos  disponíveis entre os fluxos individuais 
de cada agregado



OverQoS

• Vantagens
– Suporte a QoS sem modificar a rede IP
– Alocação diferencial de taxa
– Garantias estatísticas de banda passante e de 
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– Garantias estatísticas de banda passante e de 
taxa de erro



Considerações Finais
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Considerações Finais

• Internet do Futuro
– Desafios são enormes e propostas de solução ainda tímidas

• Objetivos longe de serem atingidos

– Não se deve esperar resultados de curto prazo
• Resultados relevantes apenas a longo prazo
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• Resultados relevantes apenas a longo prazo
− Necessidade de reunir esforços de toda a comunidade científica

– Propostas radicais dependem de jovens
• Não condicionados às soluções da arquitetura atual



Dúvidas?

190SBRC 2009

Dúvidas?


