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Resumo 

Redes metropolitanas de banda larga e backbones de provedores utilizam, em geral,  uma 
combinação de equipamentos que operam nas camadas 3 (L3 - roteadores) e 2 (L2 - switches Ethernet) [1] 
da pilha de protocolos para viabilizar comunicação fim-a-fim. Mesmo com várias propostas na literatura, 
garantias de qualidade de serviço (QoS – Quality of Service) fim-a-fim  nem sempre poderão ser oferecidas 
para estes cenários, já que, além de aspectos econômicos e de interoperabilidade de arquiteturas, as políticas 
e os mapeamentos realizados na borda da rede (L3) podem ser perdidos à medida que os pacotes atravessam 
uma sequência de switches Ethernet. Este projeto propõe o desenvolvimento de um arcabouço baseado em 
virtualização de redes para o provimento de QoS fim-a-fim considerando dois níveis de mapeamento. O 
primeiro nível mapeia especificações de QoS (qspec) entre fluxos Openflow e o esquema de prioridades 
802.1p presentes em switches Ethernet. O segundo nível oferece política de mapeamento e interoperabilidade 
por meio do NSIS (Next Steps in Signaling) nos roteadores de borda da rede.   
 
Sumário Executivo 

Com o advento das redes de banda larga, bem como, das aplicações multimídia e de tempo real com 
requisitos estritos de QoS, as discussões sobre mudanças no modelo original da Internet baseado melhor 
esforço (BE - Best Effort) para um modelo que suporte a heterogeneidade de requisitos, têm ressurgido em 
primeiro plano. Abordagens para o aprovisionamento de QoS na Internet já foram extensivamente discutidas 
no contexto das arquiteturas de Serviços Integrados (IntServ) e Serviços Diferenciados (DiffServ), ambas na 
camada 3, com diversos mecanismos propostos e avaliados. Entretanto, mesmo com o advento de 
tecnologias de banda larga com suporte nativo a classes de serviço e diferenciação (e.g., 802.1p nos switches 
Ethernet e Classes de Serviço do WiMAX - World Wide Interoperability for Microwave Access) e backbones 
de altíssima velocidade, algumas dessas soluções arquiteturais são complicadas e de difícil implementação 
ou aceitação pelos provedores de acesso e de backbone,  já que ou apresentam custo muito elevado ou não 
atingem o objetivo de garantias estritas de QoS. Dessa forma, a Internet chegou a um impasse. 
 A solução para prover QoS fim-a-fim nos sistema heterogêneos de telecomunicações usados ao redor 
do mundo, ainda é um dos maiores problemas para o sucesso de determinados serviços. Entre os fatores 
relacionados a este problema, podem ser citados alguns de ordem econômica, como no caso da substituição 
de equipamentos legados nas redes das operadoras. Outros problemas são os de ordem legal ou política, 
como no caso da elaboração de acordos entre as diversas prestadoras de serviços de telecomunicações.  

Devido à discussão entre garantias de QoS estrita versus escalabilidade, bem como, devido a outras 
questões de compatibilidade entre diversos protocolos, foi criada uma iniciativa para a elaboração de um 
arcabouço único de sinalização fim-a-fim para as Redes da Próxima Geração (Next Generation Networks - 
NGNs), denominado de NSIS (Next Steps in Signaling). A primeira questão que o grupo de trabalho 
responsável por seu desenvolvimento atacou foi exatamente o aprovisionamento de QoS através de diversas 
redes [2]. O NSIS é um arcabouço que visa a troca de parâmetros, ou especificações de QoS entre os 
diversos domínios administrativos da Internet. Com base nestes parâmetros, cada uma das redes poderia 
garantir a qualidade da transmissão usando seus próprios mecanismos e considerando suas próprias políticas. 

Com o advento da virtualização das redes e da discussão sobre a neutralidade na Internet, a 
necessidade de suporte adequado à QoS, adormecida até então, retornou ao cenário mundial através de 



debates técnicos e filosóficos sobre a necessidade de implementar QoS na rede. Virtualização é uma 
estratégia para resolver muitos problemas em ciência da computação. Por exemplo, para hosts individuais, a 
virtualização permite que um único computador realize o trabalho de muitos outros através do 
compartilhamento de um único computador por meio de múltiplos ambientes. Já servidores virtuais 
permitem hospedar múltiplos sistemas operacionais e aplicações. No caso de virtualização de redes, recursos 
podem ser divididos em fatias, considerando cada roteador da rede como um elemento que pode ser 
virtualizado. Em suma, um roteador pode executar múltiplas instâncias e, dessa forma, o substrato físico, a 
rede, pode executar múltiplas redes virtuais. 

Neste sentido, pesquisadores de um consórcio propuseram o Openflow [3]. O Openflow é um padrão 

aberto que permite a criação de redes virtuais usando somente recursos L2, em switches Ethernet com 
tabelas de fluxo internas e uma interface padrão para adicionar e remover entradas de fluxos. Assim, torna-
se viável o teste de novos protocolos em escala, usando os recursos das próprias redes de produção. Uma das 
idéias centrais do projeto é disponibilizar a plataforma abertamente, para que seja adotada até mesmo por 
fabricantes de switches. Entretanto, mesmo com a possibilidade de criar fatias na rede, o Openflow ainda não 
oferece suporte ao aprovisionamento de QoS fim-a-fim. Dessa forma, responder à questão: “Como suportar 
aplicações com requisitos distintos e que atravessam redes que combinam equipamentos L3 e puramente L2, 
garantindo QoS fim-a-fim no contexto de redes virtuais?”, é um desafio a ser suplantado para que novos 
serviços sejam adequadamente suportados. 
 
Objetivos e Resultados Esperados 
 Este trabalho se propõe a desenvolver  um novo arcabouço, estendendo os recursos hoje 
implementados no Openflow através da inclusão de mecanismos de QoS. Pretende-se fazer isto, por 
exemplo, modificando-se o protocolo, através da inserção, entre os campos que determinam um fluxo no 
Openflow, de pelo menos uma nova informação contendo requisitos de QoS para o tráfego em questão.  Esta 
implementação será capaz de reduzir a sinalização necessária para a reserva de recursos em redes com 
backbones formados essencialmente por switches L2, equipamentos com grande presença nas redes atuais 
[1]. 

Com esta modificação pretende-se viabilizar a troca de parâmetros de QoS entre o OpenFlow e uma 
implementação de código aberto do  NSIS, como o NSIS-ka [4], tornando possível a reserva de recursos fim-
a-fim. Este arcabouço permitirá a integração dos mecanismos de reserva L3, utilizados na comunicação entre 
domínios administrativos diferentes, com um mecanismo centralizado para gerenciamento de políticas na 
rede, que será uma extensão do mecanismo já adotado atualmente na arquitetura Openflow. 

Em suma, planeja-se produzir um arcabouço baseada no Openflow que simplifique a sinalização de 
QoS nas bordas das grandes redes das operadoras, e que também permita a negociação destas reservas 
usando NSIS para que as garantias possam ser estendidas para além dos domínios administrativos. Isto deve 
agregar valor aos serviços prestados pela operadora, bem como por outras redes que  possam fazer uso do 
mesmo sistema, permitindo lidar de forma mais adequada com tráfego multimídia (e.g., VoIP, vídeo 
conferências, transmissão de conteúdo televisivo sobre IP, entre outros). Espera-se ao fim deste trabalho ter 
implementado módulos de software para os dois sistemas supracitados. Os recursos desta integração deverão 
permitir o aprovisionamento de QoS no domínio OpenFlow, com reservas ao longo dos caminhos 
estabelecidos para os fluxos, e também a comunicação com as redes externas ao domínio administrativo em 
questão, através do uso do NSIS. 

 
Orçamento Totalizando: R$ 196.486,40 

 

Item Justificativa Custo unitário Quantidade Custo total (R$) 

Switch Pronto 
3290. 
 

Switch capaz de 
executar o sistema 
Openflow para a 
virtualização de 
redes. 

R$ 5.088,00 1 
7.632,00 
 

Servidor HP 
Proliant DL360 G7 
S-Buy Xeon Quad 
Core E5620 
2.40GHz. 

Servidores para a 
execução das 
máquinas virtuais: 
roteador e nó  para 
controle das 
políticas na rede  

R$ 6.856,00 2 
13.712,00 
 



KVM Switch APC. 

Equipamento para a 
manipulação dos 
servidores de 
virtualização. 

R$ 5.439,00 1 
5.439,00 
 

No-break de 3 Kva 
APC. 

Alimentação 
elétrica e proteção 
contra surtos dos 
demais 
equipamentos 
ativos. 

R$ 3.570,00 1 
3.570,00 
 

Rack 19” de 24U 
APC. 

Rack para a 
instalação dos 
servidores e 
switches. 

R$ 2.643,00 1 
2.643,00 
 

Organizador de 
Cabos para rack 
19” APC. 

Organizador vertical 
para instalação de 
rede ethernet no 
rack. 

R$ 390,00 1 
390,00 
 

Régua vertical de 
tomadas para rack, 
20A (120V) com 
14 saídas APC. 

para instalação no 
rack 19”. 

R$ 180,00 1 
180,00 
 

Outros ítens para 
conexão em. 

itens necessários à 
montagem dos 
equipamentos em 
rack 19” bem como 
para a sua conexão. 

R$ 1.650,00 1 
1.650,00 
 

Bolsa Coordenador 
Coordenador do 
projeto. 

R$ 1.500,00 24 
36.000,00 
 

Bolsa  MSc 
3 bolsas de 
mestrado 

R$ 1.200,00 72 
86.400,00 
 

Bolsa  IC 1 bolsas de IC R$ 360,00 24 8.640,00 

eventos e reuniões 
da equipe. 

despesas com 
viagens e 
hospedagem. 

R$ 3.000,00 4 
12.000,00 
 

Material 
bibliográfico 

Material de 
pesquisa. 

R$ 3.000,00 1 R$ 3.000,00 

Despesas diversas. 
suprimentos de 
informática e 
outros. 

R$ 5.000,00 1 5.000,00 

Encargos 
Fundação/CIn-
UFPE (10%) 

 
17.862.40 

 

TOTAL  

R$ 196.486,40 

 

 

Tabela 1: Orçamento inicial. 
Cronograma 

Etapa Descrição Tempo estimado 

Aquisição. 
Alocação de espaço físico, aquisição de equipamento 

para o início dos trabalhos e instalação física. 
1 mês. 

Instalação. 

Instalação lógica dos equipamentos, configuração de 
servidores para controle de versão e dos softwares de 
virtualização de rede e de roteamento para os testes 

iniciais. 

1 mês. 



Preparação. 

Instalação e configuração dos ambientes de 
desenvolvimento, download, estudo de arquitetura e 

testes iniciais dos softwares  a serem modificados, das 
bibliotecas e ferramentas a serem utilizadas, além da 

elaboração de casos de teste e execução de testes 
iniciais da dos serviços em rede antes da 

implementação. 

1 mês. 

Elaboração, testes simulados e 
implementação das 

modificações no Openflow. 

Pesquisa, modelagem da proposta de extensão do 
protocolo, descrição da arquitetura, modelagem do 

software, implementação das modificações e de testes 
unitários, documentação dos recursos a serem 

desenvolvidas e validação do software. 

9 meses. 

Implementação da comunicação 
entre o Openflow e o NSIS 

Descrição da arquitetura, modelagem do software, 
implementação das modificações e de testes unitários, 
documentação dos recursos a serem desenvolvidas e 

validação do software. 

6,5 meses. 

Testes e avaliação de resultados. 

Testes em escala dos recursos implementados com o 
estabelecimento de múltiplas redes virtuais, múltiplos 

tráfegos com diferentes requisitos de qualidade, de 
tráfegos com requisitos de QoS, entrando e saindo do 

domínio administrativo que executará a implementação, 
correção dos últimos bugs descobertos com estes testes 

e estudo de tráfego com uma  análise detalhada das 
melhorias. 

4 meses. 

Relatório. 

Escrita do relatório com as etapas percorridas, 
problemas enfrentados, descrição detalhada da 

arquitetura implementada e uma avaliação crítica dos 
resultados obtidos para o fechamento do projeto. 

1,5 mês. 

Tabela 2: Cronograma de execução das atividades. 
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