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3. Resumo  
 
A crescente popularização da Internet vem estimulando o surgimento de novas aplicações e 
serviços. Muitas dessas novas demandas, entretanto, não são plenamente atendidas já que a Internet 
não previu em sua origem requisitos como segurança, qualidade de serviço, mobilidade etc. Uma 
nova Internet baseada em uma arquitetura única que atenda a requisitos tão diversos pode ser 
extremamente complexa. Assim, muitas propostas são baseadas em arquiteturas pluralistas nas 
quais a Internet do Futuro será composta de múltiplas redes virtuais. No centro dessas propostas 
estão as técnicas de virtualização que adaptam para redes o conceito de virtualização de máquinas. 
Por ter código aberto, o Xen é uma das ferramentas mais indicadas para virtualizar roteadores. 
Entretanto, essa ferramenta não garante o isolamento entre os roteadores virtuais, que é um 
requisito fundamental para a nova Internet. Este projeto tem por objetivo desenvolver um sistema 
que garanta o isolamento das redes virtuais e que também possibilite a provisão de serviços 
diferenciados entre tais redes. O isolamento e a diferenciação de serviços são possíveis através do 
controle da vazão máxima de cada roteador virtual. O controle da vazão, por sua vez, é feito através 
do gerenciamento da quantidade de CPU alocada para cada roteador virtual. O desempenho do 
sistema de controle será avaliado experimentalmente em uma rede de roteadores virtuais Xen. 
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5. Duração do projeto 
 
O projeto tem duração prevista de 18 meses. 
 
6. Sumário executivo 
 
A Internet atual é uma rede baseada em uma arquitetura monista que encaminha sem distinção 

todos os pacotes segundo o modelo de melhor esforço e serve a diversas aplicações com diferentes 

requisitos. Para muitos pesquisadores, uma única rede para atender os requisitos atuais da Internet 

como segurança, qualidade de serviço, mobilidade, confiança, entre outros, é inviável.  Por isso, as 

principais propostas para a nova Internet se baseiam na arquitetura pluralista [1,2], na qual se define 

que a Internet do Futuro será composta por diversas redes virtuais operando simultaneamente. 

Cada rede virtual pode ser vista como uma fatia (slice) de rede, cada uma com seus recursos e com a 

sua pilha de protocolos específica. Essa divisão da rede em fatias garante a dinamicidade e a 



capacidade de evoluir da nova arquitetura. Em cada fatia de rede podem ser executados protocolos 

que satisfaçam os requisitos de uma dada aplicação e até mesmo propostas de novos protocolos 

para a Internet podem ser testadas, uma vez que as fatias são independentes e não interferem no 

funcionamento uma da outra. Por isso, um requisito fundamental para a adoção da arquitetura 

pluralista na prática é o isolamento entre as redes virtuais. 

Na arquitetura pluralista, a técnica de virtualização é fundamental para permitir a coexistência em 

paralelo de múltiplas redes virtuais. A virtualização de redes é análoga à virtualização de máquinas, 

porém o recurso virtualizado é um roteador [3]. Assim, têm-se roteadores virtuais que coexistem 

em uma mesma máquina física.  Nesse cenário, o principal desafio é garantir o isolamento entre as 

redes virtuais. Isso ocorre, pois as plataformas de virtualização lidam com o compartilhamento de 

recursos de máquina física entre os roteadores virtuais, o que nem sempre é realizado de maneira 

isolada. Por exemplo, o Xen [4], uma das ferramentas mais usadas atualmente para criação de 

roteadores virtuais, virtualiza o hardware de uma máquina entre diferentes sistemas operacionais 

executando em paralelo. O hipervisor do Xen e uma máquina virtual privilegiada, chamada de 

Domínio 0, são responsáveis por controlar o acesso a diferentes recursos de entrada e saída (E/S) 

e, assim, podem se tornar gargalos em algumas operações. Além disso, a intermediação pelo 

Domínio 0 e hipervisor pode dificultar o isolamento, pois uma máquina virtual que demande 

muitos recursos desses componentes do Xen impacta, indiretamente,  as operações das outras 

máquinas virtuais. Em último caso, um roteador virtual mal dimensionado ou com poucos recursos 

disponíveis pode se tornar o gargalo da rede virtual. 

Em estudo realizado previamente por parte da equipe deste projeto [5], identificou-se um  gargalo 

importante no encaminhamento de pacotes por roteadores virtuais: o uso de CPU pelo Domínio 0 

devido às operações de rede desses roteadores. O gargalo ocorre, pois todos os pacotes recebidos 

ou enviados pelos roteadores necessitam passar pelo Domínio 0 devido ao gerenciamento de acesso 

à E/S do Xen. Portanto, quando o uso de CPU do Domínio 0 atinge seu limite, pacotes são 

descartados, influenciando o poder de encaminhamento de cada roteador. Além disso, um 

determinado roteador pode interferir na vazão de outro roteador a partir do envio de pacotes em 

uma situação de disputa de recursos. Assim, existe a necessidade de um mecanismo que realize a 

alocação de recursos no Xen tendo em vista o isolamento e os requisitos de cada roteador virtual. 

Atualmente, o Xen oferece ferramentas de alocação de recursos, mas que não levam em 

consideração requisitos de rede de um roteador virtual, como reserva de banda para prover 

garantias de qualidade de serviço. 

Neste projeto será desenvolvido um sistema de controle de vazão de cada roteador virtual no Xen 

em situações de gargalo de processamento no Domínio 0. Esse sistema possuirá um mecanismo 

para garantir, nessas situações de gargalo, que a vazão de cada roteador virtual não ultrapasse o 

máximo permitido para ele. Assim, o objetivo final do sistema é garantir o isolamento entre os 

roteadores virtuais. O sistema também permitirá diferenciar o serviço oferecido por cada roteador 

virtual, uma vez que o valor máximo de vazão permitido é previamente definido em acordos de 

SLA (Service Level Agreement) realizados com o cliente responsável por cada roteador virtual. O uso 

do Xen como ferramenta de virtualização justifica-se pelo fato de possuir alta programabilidade e 

fácil gerenciamento de recursos. Além disso, o Xen é uma solução de software livre de código aberto.  

A limitação da vazão de cada roteador será realizada a partir da limitação da fatia de CPU de 

máquina física dada para cada roteador virtual. Portanto, o roteador virtual possuirá sua quantidade 

de CPU limitada que, consequentemente, limitará sua capacidade de encaminhar pacotes. Estudos 

preliminares [6] mostram que é possível limitar a vazão através da quantidade de CPU alocada para 

cada roteador.  



O produto final desse projeto será um sistema de controle que limita a vazão máxima permitida 

para cada roteador virtual em situações de gargalo no Domínio 0 e que também permite a 

diferenciação de serviços entre as redes virtuais. As situações de gargalo serão detectadas 

automaticamente pelo sistema. Após essa detecção, os mecanismos de controle de vazão dos 

roteadores deverão ser acionados. Essa proposta possui como desafio encontrar a quantidade de 

CPU que deve ser alocada para um roteador virtual obter uma determinada vazão. Dependendo da 

dinâmica do tráfego da rede, um mesmo valor de fatia de CPU pode conduzir a diferentes valores 

de vazão de encaminhamento.  

A utilização do sistema de controle será realizada por meio de uma API (Application Programming 

Interface) a ser desenvolvida durante o projeto. Essa API permitirá que as vazões máximas de cada 

roteador, bem como outros parâmetros do controlador, sejam configuradas em tempo de execução 

e também remotamente. A interface oferecida na API será genérica o suficiente para permitir sua 

utilização no próprio Domínio 0, como serviço de um controlador ou também a partir de agentes 

de software que podem decidir de forma autônoma a vazão máxima permitida para cada roteador. 

Como prova de conceito da API será desenvolvida uma interface web que permitirá a um usuário 

iniciar e desligar o sistema, bem como configurar manualmente os valores máximos de vazão. 

Nessa interface web também serão apresentadas estatísticas da vazão de encaminhamento de cada 

roteador da rede. Tanto a API quanto a interface web serão acompanhadas de seus respectivos 

manuais de utilização.  

Para demonstração do mecanismo, a equipe desenvolverá um protótipo de infraestrutura de redes 

virtuais. Essa infraestrutura será composta por PCs que hospedam os roteadores virtuais 

executando a plataforma Xen, PCs geradores e receptores de tráfego, bem como um PC utilizado 

para o gerenciamento da rede. Os sistemas de controle em cada PC com Xen serão executados de 

forma independente entre si. A configuração do sistema de controle dos PCs será realizada a partir 

do PC de gerenciamento, por meio da interface web desenvolvida. Nesse PC também será 

visualizado o comportamento da rede a partir da interface web. Para avaliar o desempenho do 

sistema serão utilizados os geradores e receptores para simular o tráfego de uma rede real. 

7. Recursos 

Os Equipamentos e Material de consumo necessários à realização do projeto serão contrapartida 

dos dois laboratórios envolvidos, GTA e MídiaCom. Não estão previstos Serviços de terceiros. A 

participação em eventos científicos para apresentação de resultados também será contrapartida dos 

laboratórios. Recursos para reuniões de projeto não serão necessários dado que UFRJ e UFF estão 

na mesma região metropolitana. 

O orçamento de despesas com pessoal está especificado na tabela abaixo. 

Membro da Equipe Função Carga 
horária  

Valor mensal 
(R$) 

Total 
(R$) 

Luís Henrique M. K. Costa Coordenação 40 2.038,00 36.684,00 
Igor Monteiro Moraes Coordenação 40 2.038,00 36.684,00 
A indicar Assistente 1 80 2.310,00 41.580,00 
A indicar Assistente 2 160 2.310,00 41.580,00 
A indicar Assistente 3 80 1.155,00 20.790,00 
A indicar Estagiário 80 630,00 11.340,00 
A indicar Estagiário 80 630,00 11.340,00 
   Total (R$): 199.998,00 
 



8. Testes e avaliação do produto desenvolvido  

O principal produto desenvolvido neste projeto é o sistema de controle de máquinas virtuais Xen, 

responsável pelo controle e alocação de CPU entre as redes virtuais de um roteador virtualizado. A 

utilização do sistema de controle é realizada por meio de uma API, que permite configurar a vazão 

máxima de cada roteador virtual em tempo de execução e remotamente.  

Para demonstração do sistema, será desenvolvida uma interface web que utiliza a API definida e 

permite ao usuário iniciar e desligar o sistema, configurar manualmente os valores máximos de 

vazão, e obter estatísticas da vazão de encaminhamento de cada roteador virtual. Tanto a API 

quanto a interface web serão acompanhadas de seus respectivos manuais de utilização.  

O protótipo de infraestrutura de redes virtuais construído no projeto será utilizado para testes de 

desempenho demonstrando a vazão obtida pelas diferentes redes virtuais e experimentos 

demonstrando o isolamento entre as redes.  

Os produtos a serem entregues são: 

• software de sistema de controle de máquinas virtuais Xen; 

• interface web de acesso ao sistema; 

• manual de utilização da API do sistema; 

• manual de utilização da interface web; 

• relatório de avaliação de desempenho do sistema de controle. 
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