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A case for overlays in DCN virtualization

O uso da virtualização data do ano 1960 por IBM. Inicialmente a virtualização foi ado-
tada para os computadores de escritórios, nos quais podiam se implementar diferentes
sistemas operativos, programas, configurações, etc. Hoje a utilizaçã ao da virtualização
ter avançado de tal forma que existem data Center funcionando com servidores virtuais.

Os servidores virtuais podem ser vistos como simples end points, eles sã ao configura-
dos com seu próprio endereço de rede (MAC, IP). Alguns requerimentos das redes para
data Center virtuais sã ao: o tamanho, um host f́ısico pode armazenar até 10 maquina
virtuais. Devem suportar um grande numero de redes asiladas e independentes. Suportar
redes multiusurio, devido grande quantidade de diferentes provedores utilizando a mesma
rede. A rede virtual tem que poder ser dinámica, é dizer, criar, borrar mudar de espaço
rapidamente dependendo das demanda destas.

Existe um método para criar redes encima das outras, como é o caso do VPN( virtual
Private Network) que trabalha sobre a rede da internet. Embaixo este concepto, existe
uma arquitetura para trabalhar em forma virtual sobre a rede de internet de maneira
distribúıda. Distributed Overlay Virtual Ethernet (DOVE), essa arquitetura permite a
criaçã o de redes virtuais que são independentes das infra-estruturas f́ısicas subjacentes
e uns aos outros, pode ser gerenciado e configurado separadamente. Nesta arquitetura,
os host f́ısicos sã ao responsveis de interceptar os pacotes gerados pela maquina virtual,
resolvendo o destino, e se fora necessrio enviar o pacote fora do host f́ısico, encapsular e
enviar sobre a rede f́ısica.

Atualmente existe uma implementação DOVE funcionando, o projeto é chamado
RESERVOIR VAN (Virtual Application Network) no qual se oferece um serviço asilado de
Ethernet a traves de maquinas virtuais sobre o standard f́ısico de IP, usando um controle
totalmente distribúıdo.



Security Technology for Smart Grid Networks

O avance das tecnologias de comunicação permitem as melhoras em muitos sistemas,
este é o caso dos sistemas elétricos, que com a inclusão de inteligência distribúıda e da
broadband tem melhor eficiência e confiança do sistema, mas tudo precisa de um maior
sistema de segurança.

As smart grids são subsistemas de energia nos quais estão divididos em SCADA,
wireless Networks, se bem estes subsistemas tem proteção de segurança é indispensável
melhorar para ter uma total prevenção contra ataques. Não somente no caso de proteção
de dados, porém também no caso de desastres naturais, falhas de equipes, etc. Existem
atualmente grupos trabalhando nos certificados y poĺıticas de segurança, ademais muitas
implementações (AES, 3DES; FIPS) são usadas nas smart grides atuais.

Entre as mais importantes soluções presenteadas é o uso de uma infraestrutura de uma
chave publica (PKI) na qual são importantes as poĺıticas de certificações, certificados dig-
itais e uso de chaves simétricas. Para aplicar o PKI seria ideal uma implementação de
indústria na qual os nomes, as poĺıticas e as certificações foram acordados como conven-
ciones. Também o uso de certificados para todos os atores da rede, aparelhos eletrnicos,
usuários e provedores, certificando se entre eles são partes da implementação PKI.

Outra solução que complementa o uso da PKI é o chamado TRUSTED COMPUTING,
na qual é implementado um modelo de camadas que são: camada de hardware (Trusted
computer support), camada de software confiável, a camada de gerenciamento de recursos
y finalmente a chamada de aplicação. Como em tudo sistema existe vários fabricantes de
dispositivos será fundamental o uso de software firmado y certificado pelos fabricantes,
tratando de evitar no maior medida os códigos móveis (aplicações web).

Ademais existe o concepto de plano em reposta de ataques. Uma vez realizado o
ataque o serviço de prevenção e executado logo se ativa o serviço de contenção para
evitar que El ataque continue o serviço de detenção e notificação e finalmente o serviço
de recuperação e restauração é executado. Este plano depende muito da velocidade para
evitar a propagação dos ataques, uma execução em laço pode prevenir ataques y melhorar
o sistema.



Internet do Futuro: Um Novo Horizonte

Internet do futuro Na internet foi criada em 1970, baixo o nome do projeto ARPANET
(governo de USA), para resolver o problema de interconexão de diferentes redes, no caso
de ataques. Depois foi se adição de protocolos para um melhor gerenciamento da rede,
como é o caso de TCP (Transmission Control Protocol) e IP (Internet Protocol).

Esta arquitetura apresentava alguns prinćıpios como conectividade, robustez, hetero-
geneidade, gerenciamento, acessibilidade e responsabilização. Baixo isto concepto se usa
um modelo de camada com base no encapsulamento dos dados. Este segue sendo o mod-
elo em no qual a atual internet trabalha, com caracteŕısticas como comutação de pacotes,
modelo de melhor esforço, transparência, principio de fin a fin, heterogeneidade de sub-
rede, endereço global, controle distribúıdo, dependência mı́nima.

Esta arquitetura tem muitas limitações como na ausência de inteligência na própria
rede, baixa confiabilidade por baixa qualidade de serviço (Qos), pouca escalabilidade
devido na limitação de endereços, pouca o nenhuma segurança, não permite grandes
modificações no núcleo, e tem na impossibilidade da mobilidade dos usuários. Alem disso,
mais o crescimento exponencial dos consumidores de internet e á heterogeneidade das
subredes é necessário uma modificação do atual internet.

Estas debilidades da rede ter sido resolvidas mediante remendos como por exemplo,
á agregação de endereços de IPV4 através de IPV6, levando 32bits a 128 de endereço.
A implementação de Firewalls que vá contra o principio da transparência, o cachê que
também esta em contra do principio de fin a fin, tudo isto demonstra que a internet atual
esta totalmente colapsada.

As soluções discute a possibilidade na qual existam modelos adaptáveis com sep-
aração de funciones e a virtualização de redes para melhores implementações. Embora
seja necessárias ferramentas que ainda pela tecnologia ou os descobrimentos matemáticos
não ter sido resultas, existem associações (de universidades, companhias, etc.) que tem
projetos para obtiver uma nova internet. As mais conhecidas são INTERNET2 que
conecta geograficamente universidades de USA criando uma grande rede, OPEN FLOW
que são redes de testes programáveis, usando switches comerciais, NETFPGA hardware
programáveis que tem por objetivo a criação de novas redes, entre outros.

Existem também pensamentos de novas arquiteturas, algumas começando a criação de
uma internet totalmente nova (clean state) e outras tomando como base a atual internet.
Conceitualmente estas novas arquiteturas devem poder ser flex́ıveis tendo a possibilidade
de mudar e evoluir e igualmente suportar múltiplas pilhas de protocolos funcionando em
paralelo.

Em baixo este concepto surge três linhas de pensamento. A arquitetura purista na qual
deve ser flex́ıvel tendo interoperabilidade dos elementos na rede, mas os cmbios devem
ser lentos e progressivos. Alguns projetos com este concepto são: o processamento é
nos nós e descentralização de hardware, sem modelo de camadas no qual da garantia de
modularidade, arquiteturas orientadas a dados não aos host, nomes planos sem base em
domı́nios dando segurança mediante certificações.

Na outra linha do pensamento os pluralistas têm como conceptos que suportam simul-
taneamente múltiplas pilhas de protocolos, isso garantiria a dinamicidade e a capacidade
de evoluir da nova arquitetura. As melhorias repercutem diretamente no usuário final
por que são em curto prazo. Em esta linha casos como CABO no qual a reestruturação
da forma como o serviço é prestado pelas ISP (Internet Service Provider) separando as
funções de gerenciamento e oferta dos serviços mediante roteadores virtuais. E o caso de
HORIZON na qual dá inteligência e pluralismos as redes em tempo real mediante redes
virtuais.



Network Virtualization:State of the Art and Research Challenge

Buscando uma forma de solucionar os problemas da atual internet, toma muita im-
portância o conhecimento de virtualização. Dentro do ambiente do tradicional networking
existem os InP (provedores da infraestrutura) e os SP (provedores do serviço), em muitos
casos estes serviços são prestados pela mesma companhia. Na atualidade, são muito con-
hecidas as virtualizações por as VPN (redes privadas virtuais) e as VLAN (redes virtuais
da área local).

No ambiente das redes virtuais convivem múltiplas redes heterogêneas do diferentes
SP trabalhando nos diferentes InP. Agora na arquitetura dos ambientes virtualizados o
InP pode gerenciar os recursos f́ısicos da rede e os SP tomam os recursos de múltiplas InPs
e criam as VN(redes virtuais) para oferecer o serviço a os end-user. Alem podem criar
VN filhos e atuar como InPs virtuais. Os end user são similares aos end-user do atual
internet, mas podem tomar serviço do diferentes SPs.Uma arquitetura de virtualização
deve seguir os prinćıpios de: coexistência, multiples VN trabalhando no mesmo ambiente.
Recursão, na criação de VN e sua jerarquia na relação pai- filho VN. Herança, os filhos
VN recebem os atributos de seus pais. Revisitação, um nó f́ısico pode hospedar múltiplos
nós virtuais.

Em um designo de uma rede virtual, os objetivos que deve seguir são: flexibilidade, a
rede pode ter qualquer topologia e ser heterogêneo, gerenciamento na qual a modularização
da rede permite excluir o coordenador, escalabilidade permite a coexistência de múltiplas
VN. Isolamento entre redes para melhorar segurança e a privacidade. Estabilidade e
convergência para evitar falhas. Programabilidade para implementação de protocolos
personalizados com diferentes serviços. Heterogeneidade para que diferentes redes de
camada f́ısica (óptica, fio, sem fio, sensores) e diferentes end user podam trabalhar na
mesma VN. Legado de suporte para a compatibilide do diferentes protocolos, tomando a
internet como outra rede virtual.

Existem muitos projetos nos quais intentam resolver os diferentes problemas mais nen-
hum tem uma solução integrai. Ainda muitos aspetos quedam por resolver como: Interface
entre InP e SP, recursos e descobrimento de topologias para InS na coexistências das VN,
poĺıticas de admissão e controle, gerenciamento na mobilidade das redes, o endereço e
os nomes nos movimentos, a configuração e o gerenciamento de falhas, a segurança e a
privacidade, os problemas de interoperabilidade.

Seria bom trabalhar para lograr uma solução integral pela virtualização, como objetivo
de melhorar alguns pontos atuais da internet.



Grandes Massas de Dados na Nuvem:Desafios e Tecnicas para
Inovação

Com o avance das comunicações, uma grande quantidade de dados são gerados diaria-
mente, isto valores são medidos em peta, exa e até zeta bites. é importante remarcar
o fato de que os dados são medidos em volume e não em tamanho, tendo importncia
velocidade de geração, os limites máximos de armazenamento, etc.

é também necessário ter o concepto de ciclo de vida dos dados os quais são geração,
agregação, analise e apagamento. Sendo o analise o mais importante para transformar
as grandes massas de dados em informação útil. Toda a informação é armazenada em
grandes centros de dados os quais ter por segurança backups, em duas o três espaços
f́ısicos, locais o geograficamente distantes.

Para o aglomeração de grandes massas é importante s arquiteturas, precisando de
grandes servidores, armazenamento em arreglos com suas próprias redes, tendo como
caracteŕıstica o grande custo econmico do hardware envolvido. Por isto existem modelos
de interconexões para melhorar as velocidades, antecipar e evitar falhas, etc. Alguns das
arquiteturas usadas entre nós das redes são: Arvores, FatTree, Bcube, CamadaVirtual 2 e
Jelly fish. Sendo cada uma importante dependendo das necessidades da banda passante,
custo do hardware, etc.

Com o problema da transferência de dados, é importante estudar o movimento dos
mesmos, se estuda os movimentos internos em centros de armazenamento (intra dataCen-
ter) e também entre centros geograficamente distantes (inter dataCenter).

Ethernet e TCP são usadas para as transmissões no intra datacenter, mas issos tem
problemas como congestionamento, lentidão, falhas,etc. é por isso que são necessárias al-
gumas soluções como a virtualização de rede em OPENFLOW, os enlaces h́ıbridos usando
redes de cable e enlaces sim fio (flyways), para evitar o congestionamento, a eliminação
do trafego redundante, o software desenhado para gerenciamento da rede na camada de
aplicação como ORCHESTA. Sendo alguns dos mais importantes.

Por o lado dos movimentos dos dados inter dataCenter, é baseado principalmente
no internet, por isso tem maiores complicações na hora de buscar soluções como enviar
grandes massas de dados em pouco tempo. NETSTICHER na qual explora a banda
passante para temporalmente para ver quando enviar dados, armazenando em registros
intermédios si é necessário, e descarregamento de trafego no qual os dados são armazenados
em centros moveis são algumas das poucas soluções presentadas.


