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3. Resumo:  
 

 O presente projeto tem por objetivo propor, desenvolver, implantar e avaliar uma solução 

para programabilidade de redes de computadores que habilite o desenvolvimento de serviços e 

aplicações inovadores para uma Internet de nova geração. A motivação principal vem do fato de que 

a virtualização de redes fornece um isolamento entre dispositivos virtuais (ex.: roteadores virtuais) 

não disponível em tecnologias para programabilidade antigas, como Redes Ativas e Agentes Móveis. 

A então falta de isolamento inibiu os operadores de rede a permitir que usuários interessados viessem 

a programar switches e roteadores, com receio de que tal programação gerasse caos nas redes de 

produção. O isolamento proporcionado pela virtualização, porém, permite programar os dispositivos 

sem afetar o funcionamento normal das redes. A programabilidade de redes permitirá que inovações 

na Internet, até então realizadas apenas em sua periferia, possam também acontecer em seu núcleo. 

Por comparação, se aplicações definitivas para a Internet atual, como Twitter e DropBox, operam 

apenas com softwares instalados em servidores e computadores pessoais, aplicações inovadoras para 

uma nova geração da Internet serão criadas a partir do desenvolvimento criativo e seguro, por parte 

dos usuários finais, de software instalados agora também nos próprios dispositivos da rede. 
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5. Duração do projeto:  
 

18 meses 

 

6. Sumário executivo: 
 

As aplicações mais significativas da Internet (ex.: navegação Web, e-mail, Twitter, DropBox, 

Skype, BitTorrent, etc.) são todas baseadas em softwares instalados em servidores e computadores 

pessoais. Neste sentido, pode-se dizer que o efetivo valor da Internet, para o usuário final, está na 

periferia da rede e não em seu núcleo. Evidentemente, se o núcleo da Internet não operar 

adequadamente, as aplicações deixarão de funcionar; de qualquer modo, numa visão mais simplificada 

para o usuário, o núcleo da Internet oferece basicamente serviços de conexão.  

O termo “programabilidade de redes” foi cunhado para referenciar a capacidade que os 

usuários finais de uma rede teriam de programar os dispositivos do núcleo da mesma. Diversas 

tecnologias e soluções foram propostas neste sentido, tais como Redes Ativas, Agentes Móveis, MIB 

Script, entre outras. Porém, o efetivo emprego de tais soluções nunca teve apoio do mercado de redes 



de computadores. Um dos motivos mais importantes para o insucesso destas tecnologias vem do fato 

delas não oferecem garantias convincentes aos operadores de que os dispositivos, ao serem 

programados por usuários finais, não gerariam caos na rede. Neste sentido, a programabilidade de 

redes é, portanto, um problema ainda em aberto. 

Recentemente, tecnologias de virtualização de redes passaram a ser suportadas pelos 

principais fornecedores de dispositivos de rede, como Cisco e Extreme Networks. A virtualização de 

redes permite que dispositivos físicos abriguem internamente diversas instâncias de dispositivos 

lógicos. É possível, por exemplo, se ter um roteador físico hospedando vários roteadores virtuais. As 

ligações entre os roteadores virtuais formam então redes virtualizadas rodando acima de redes físicas 

reais. Uma característica importante da virtualização, e que é fundamental para esta proposta, é o 

isolamento entre dispositivos lógicos em uma rede virtualizada. Um roteador virtual, por exemplo, 

pode ser criado, deslocado e removido sem afetar os outros roteadores virtuais existentes. 

O isolamento provindo pelas tecnologias para virtualização de redes, e o fato de que a 

programabilidade de redes ainda é um problema em aberto, têm levado a comunidade de pesquisa e 

desenvolvimento em redes de computadores a observar a virtualização de redes como um caminho 

para viabilizar a programabilidade de redes. Redes virtualizadas já são de fato reais, mas elas ainda 

não são programáveis pelo usuário final. Como pesquisas nesta área ainda estão em fases muito 

iniciais, mesmo na comunidade internacional, vislumbra-se assim uma oportunidade relevante para a 

academia e indústria brasileiras inovarem no setor, através de um desenvolvimento pioneiro de uma 

solução para programabilidade de redes baseada em virtualização. Tal oportunidade é especialmente 

interessante por três motivos principais: 

1) A indústria brasileira de redes de computadores tem condições de suportar em seus 

produtos a programabilidade dos mesmos, o que representará uma vantagem competitiva 

em relação a fornecedores internacionais de equipamentos de redes; 

2) A comunidade científica nacional tem experiência em programabilidade de redes e 

tecnologias para virtualização de redes. Tal experiência pode ser comprovada nos artigos 

científicos da área. Assim, os pesquisadores brasileiros estão preparados para propor 

soluções consistentes; 

3) Existem cenários de rede no Brasil que claramente se beneficiariam, inclusive 

socialmente, de redes virtualizadas com suporte a programabilidade. O Plano Nacional de 

Banda Larga (PNBL), por exemplo, poderia propiciar, através de um núcleo de rede 

programável, o desenvolvimento de serviços e aplicações inovadores por parte de seus 

usuários, que possuem necessidades distintas de uso de rede dadas suas condições sociais 

tipicamente heterogêneas. 

 

Apesar de o tema “programabilidade de redes” ter gerado, no passado, debates acalorados, 

acredita-se hoje que a programabilidade é uma solução factível para a chamada ossificação da Internet, 

o que geraria assim uma Internet de nova geração. Em tal Internet de nova geração, um núcleo 

programável por usuários finais permitiria que serviços inovadores pudessem ser criados. Da mesma 

forma que Twitter e DropBox representam serviços que caracterizam a Internet atual, serviços que 

programam o próprio núcleo da rede representariam uma Internet de próxima geração. Tal núcleo 

programável não existe atualmente, e cremos, portanto, que a oportunidade de se definir um núcleo 

programável nacional representa uma oportunidade relevante para o país, da mesma forma, por 

exemplo, que o projeto Ginga (e seus desdobramentos) expôs a competência nacional da área de TV 

digital em nível global. 

  



Assim, nesta proposta, objetivamos projetar, desenvolver, implantar a avaliar uma solução 

para programabilidade de redes baseada em virtualização de dispositivos como roteadores e switches. 

Para tal, as seguintes etapas do projeto serão realizadas: 

 

1) Levantamento de mercado e bibliográfico sobre tecnologias para virtualização e 

programabilidade de redes – Esta etapa objetiva traçar um panorama do que foi até o 

momento proposto (pesquisas) e do que de fato está sendo oferecido no mercado 

(produtos); 

2) Projeto de uma plataforma para programabilidade de redes – Nesta etapa, uma 

plataforma inicial será projetada, sendo norteada principalmente pelos requisitos de que a 

mesma deve ser aberta (para que usuários finais possam efetivamente programar os 

dispositivos de rede) e prover isolamento (para proteger a operação de produção da rede); 

3) Avaliação do projeto da plataforma – O sucesso da plataforma proposta passa 

inevitavelmente pela segurança que os operadores de redes devem sentir ao abrir suas 

redes aos usuários finais. Nesta etapa do projeto, uma avaliação do design da plataforma 

será realizada com a participação de operadores, de forma que a opinião dos mesmos seja 

coletada para aprimorar o projeto; 

4) Implementação – De posse de um projeto preliminar consistente com a opinião de 

operadores, na etapa de implementação serão criados protótipos de roteadores e switches 

programáveis. Versões iniciais dos equipamentos serão baseadas em hardware off-the-

shelf, para então evoluir para hardware dedicado mais à frente. Os resultados desta etapa 

serão utilizados para aprimorar o design da plataforma. Nesta etapa também, fornecedores 

nacionais de equipamentos de redes, que são próximos aos proponentes (ex.: Digitel, 

PADTEC, DataCom, AsGa, CPqD, etc.), serão incentivados a observar os resultados 

preliminares de desenvolvimento, para eventual uso próprio; 

5) Implantação/piloto – Nesta etapa as implementações do item 4) acima serão colocadas em 

um ambiente próximo ao ambiente de produção (ou em um ambiente de efetiva produção, 

se for possível), de forma a observar como a solução projetada comporta-se em um 

cenário concreto. Nesta etapa, serão estabelecidos contatos com as administrações de 

redes reais (ex.: PNBL, RNP, CGI.br, Rede Tchê, etc.) para a eventual utilização da 

solução nas mesmas; 

6) Avalição – A etapa de avalição será de fato contínua e fornecerá resultados intermediários 

para que os desenvolvimentos nas etapas anteriores possam ser constantemente 

aprimorados; 

7) Transferência de tecnologia – Ao longo do projeto, mas em especial próximo ao seu final, 

as tecnologias que serão desenvolvidas serão transferidas, dentro do possível, à indústria 

nacional e aos operadores de redes. Num cenário ideal, os fornecedores de dispositivos de 

redes brasileiros passariam a incorporar em seus equipamentos o suporte à 

programabilidade via virtualização, e os operadores de redes disponibilizariam a seus 

usuários finais redes programáveis que habilitarão a programação de serviços e aplicações 

para uma Internet de nova geração. 

 

  



As etapas anteriores serão desenvolvidas de acordo com o seguinte cronograma: 

Mês  1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º  9º  10º  11º  12º  13º  14º  15º  16º  17º 18º 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

 

7. Recursos financeiros: 
 

 A seguinte tabela apresenta os recursos financeiros necessários para a execução deste projeto: 

 

Item  Valor  Qtde. Meses  Total  

Coordenadores  R$  1.400,00  3 18  R$      75.600,00  

Assistentes 3  R$  1.155,00  3 18  R$      62.370,00  

Estagiários  R$    630,00  3 18  R$      34.020,00  

Desktops  R$  3.000,00  3 1  R$        9.000,00  

Taxas exceto equip.  R$      18.918,90  

Total  R$  199.908,90  

 

 Como o projeto será desenvolvido em três centros diferentes (UFRGS em Porto Alegre, UFRJ 

no Rio de Janeiro e UFPR em Curitiba), além dos coordenadores locais, estamos prevendo três 

assistentes 3 (de acordo com a nomenclatura dos Grupos de Trabalho da RNP) e três estagiários.  

Apenas três desktops estão sendo solicitados para os assistentes 3, pois outros equipamentos, 

ainda que mais antigos e com menor desempenho, já disponíveis nas universidades, serão utilizados 

pelos estagiários. Tentaremos obter equipamentos adicionais específicos (protótipos de roteadores, por 

exemplo) junto aos nossos parceiros da indústria, que no passado já nos forneceram tais equipamentos 

para testes de natureza semelhante aos testes deste projeto. 

 

8. Testes e avaliação do produto desenvolvido: 
 

 Ao longo do projeto, três tipos de testes principais serão realizados (como indiretamente 

mencionado no sumário executivo): 

 

 Testes de implementação internos – Estes testes, realizados em laboratório, consistirão em 

programar os equipamentos de redes emulando as solicitações de usuários finais; 

 Testes com usuários externos – Nestes testes, usuários que não participam do projeto 

serão convidados a programar os equipamentos de rede. O resultado deste teste permitirá a 

melhoria da solução para adequar às necessidades expostas pelos usuários. 

 Testes de campo – Nestes testes finais, um testbed completo (preferencialmente disponível 

numa rede real) será oferecido aos usuários finais para avaliação da solução como um 

todo. 

 


