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Resumo 
 
A técnica de virtualização, muito utilizada em sistemas de computação, tem sido empregada, 
recentemente, em redes de computadores, a fim de que se possa ter múltiplas arquiteturas ativas 
em um único substrato físico, oferecendo, assim, flexibilidade para a Futura Internet. Neste 
contexto este projeto de pesquisa pretende investigar e desenvolver soluções para três tópicos 
relacionados à oferta de recursos em redes virtualizadas por provedores de serviços Internet 
(ISP) para redes clientes (empresas, universidades, organizações). O primeiro tópico é o 
mapeamento das redes virtuais em substratos físicos nos backbones. Mecanismos de controle de 
admissão devem ser desenvolvidos para permitir garantia às redes clientes dos recursos 
solicitados nas diversas redes virtuais. As redes clientes podem estabelecer acordos com mais de 
um ISP. Com cada ISP, a rede cliente pode utilizar diversas redes virtuais que oferecem 
diferentes qualidades de serviço definidas em Acordos de Nível de Serviço (SLA) prévios. 
Então, o segundo tópico é a negociação de recursos de redes virtuais entre redes clientes e ISPs. 
Dentro deste contexto, este projeto pretende propor uma arquitetura para se determinar por qual 
rede virtual de qual ISP deve fluir cada classe de tráfego, desde as mais exigentes, do ponto de 
vista de Qualidade de Serviço (QoS), até as menos exigentes. Sendo que, a negociação de SLA 
deverá considerar diversos aspectos da rede virtual desejada, como pilha de protocolos e os 
requisitos de redes como vazão, atraso e jitter, dentre outros. Uma vez que a instanciação de 
redes virtuais sobre um mesmo substrato implicará o compartilhamento de dispositivos de 
roteamento e canais de comunicação por fluxos de diferentes clientes, é fundamental que, do 
ponto de vista arquitetural, sejam assegurados o isolamento desses fluxos e sua proteção contra 
ações que visem a comprometer a confidencialidade dos dados transmitidos. Buscando abordar 
essa problemática, o terceiro tópico consiste em investigar e propor mecanismos de segurança 
que possam proteger o tráfego em redes virtualizadas. 
 
 
Parcerias – Instituições e Professores 
 
1.IC/UNICAMP 
Edmundo R. M. Madeira 
Nelson L. S. da Fonseca 
 
2.INF/UFRGS 
Luciano Paschoal Gaspary 
Marinho Pilla Barcellos 
 
Duração do projeto: 24 meses 
 
Sumário Executivo 
 
Uma das questões mais importantes em aberto em virtualização de redes é o problema de 
mapeamento de redes virtuais em substratos de redes, que consiste em determinar uma alocação 
para os nós e enlaces virtuais de uma rede virtual nos nós e enlaces físicos da rede. O 
mapeamento de redes virtuais permite dividir recursos físicos entre múltiplas redes virtuais. 
Desta forma, provedores de serviços Internet (Internet Service Providers - ISP) podem contratar, 
temporariamente, recursos físicos de outros provedores, para construir redes virtuais e oferecer 



serviços, sem a necessidade de fazer altos investimentos na aquisição de uma infraestrutura 
física custosa. 
 
Devido às possíveis combinações das características dos enlaces e dos roteadores, o problema 
de mapeamento de redes virtuais em substrato físico é NP-Difícil, mesmo quando se conhece 
previamente todas as requisições de redes virtuais. A solução do problema de mapeamento de 
redes virtuais deve garantir a alocação de um maior número possível de roteadores virtuais bem 
como deve ser feita em tempo hábil. Em um ambiente real, as requisições de redes virtuais não 
são conhecidas previamente, aumentando ainda mais a complexidade do problema.  
 
No contexto desta problemática de mapeamento, propõe-se investigar o mapeamento no caso de 
se conhecer previamente todas as requisições de redes virtuais e no caso de haver solicitações de 
criação de novas redes virtuais sob demanda. Além disso, o problema de estabelecimento de 
redes virtuais em um substrato físico remete à necessidade de se ter um mecanismo de controle 
de admissão. Pretende-se definir mecanismos de controle de admissão que levem em 
consideração múltiplos critérios de admissão, entre eles a maximização da utilização dos 
recursos e a justiça no compartilhamento dos mesmos. 
 
Por outro lado, atualmente, as empresas visam cada vez mais aumentar suas opções de 
contratação de serviços. Consequentemente, as empresas cada vez mais adotam uma política de 
contratar mais de um ISP. Nem sempre os ISPs possuem a mesma qualidade de infraestrutura, e 
nem o mesmo custo. ISPs que oferecem uma infraestrutura mais qualificada tendem a cobrar 
mais por seus serviços. Contudo, frequentemente apenas algumas aplicações necessitam de uma 
infraestrutura com garantias mais fortes de serviço, e não todas, o que acaba gerando custos 
desnecessários às empresas. Da mesma forma, existem aplicações que possuem uma 
necessidade extrema de parâmetros de QoS. 
 
Neste contexto, o presente projeto pretende propor uma arquitetura para se determinar por qual 
rede virtual dos ISPs deve fluir cada classe de tráfego, desde as mais exigentes, do ponto de 
vista de QoS, até as menos exigentes. A negociação de SLA deverá considerar diversos aspectos 
da rede virtual desejada, como pilha de protocolos e os requisitos de redes como vazão, atraso, e 
jitter, dentre outros. Assim, objetiva-se atender as diferentes necessidades das aplicações, sob o 
ponto de vista de QoS, e diminuir os custos das empresas e outras organizações. 
 
A arquitetura para negociação de redes virtuais utilizará técnicas de classificação de tráfegos, 
para decidir por qual ISP enviar os dados de acordo com a classe dos dados. A arquitetura 
proposta será composta por três componentes principais. O primeiro é um Módulo de 
Classificação que tem por objetivo criar um modelo de classificação de dados, que servirá como 
entrada para o Agente de Classificação. O modelo de classificação será treinado a partir de um 
conjunto de treinamento, que consiste em uma amostragem de informações dos tráfegos que se 
visa classificar. As classes de tráfego presentes no modelo gerado deverão ser basicamente: 
Tráfego de Vídeo, Tráfego de Voz, Tráfego de Controle, Tráfego de Melhor Esforço (Best 

Effort) e Tráfego Padrão. Essa base de classificação é definida, pois para cada uma dessas 
classes necessita-se determinar os parâmetros de QoS que serão negociados no SLA. A classe 
de Tráfego padrão é aquela composta pelos pacotes que não conseguiram ser enquadrados em 
nenhuma outra classe já conhecida. O segundo módulo é o Agente de Negociação de SLA que, 
a partir dos parâmetros negociados no SLA (duração do acordo, disponibilidade, vazão, atraso, 
jitter), define qual o ISP mais adequado para se encaminhar determinada classe de tráfego. Para 
isso, o Agente entra em contato com cada um dos ISPs registrados em sua base. O Agente envia 
os parâmetros de QoS para cada uma das classes aos ISPs registrados, que respondem 
informando sua rede virtual mais adequada (face aos parâmetros solicitados) e o custo da 
utilização da infraestrutura oferecida. Com base nessas informações, o agente consegue 
determinar por quais ISPs é mais adequado se enviar o tráfego de cada uma das classes. O 
terceiro módulo é o Agente de Classificação, que classifica, em tempo real, os pacotes oriundos 
das redes clientes. 



 
Em redes virtualizadas, o mesmo substrato físico, incluindo dispositivos de roteamento e canais 
de comunicação, é compartilhado por fluxos de distintos clientes. Tal fato dá margem a uma 
série de atividades maliciosas que podem culminar em acesso indevido de “clientes” a dados de 
outros “clientes”, violando propriedades como isolamento e confidencialidade, além de 
possibilitar violação de dados, comprometendo sua integridade. No contexto do presente projeto, 
pretende-se abordar esse problema e propor mecanismos de proteção. Os mecanismos precisam 
satisfazer os seguintes requisitos: sobrecarga reduzida (considerando padrões da área) de 
consumo de recursos, flexibilidade (a depender dos requisitos de segurança de cada aplicação) e 
auto-configuração (reduzindo ao máximo a intervenção humana em atividades de 
operacionalização). 
 
Produtos a serem desenvolvidos até o final do projeto: 
a. Algoritmo para mapeamento de redes virtuais em substratos físicos: testado e avaliado através 
de simulação 
b. Mecanismo de controle de admissão: avaliado através de simulação 
c. Classificador de tráfego: avaliação por simulação e experimentos em ambiente controlado. O 
classificador de tráfego será desenvolvido utilizando a biblioteca libpcap++. 
d. Módulo de Negociação de recursos: testado no Laboratório de Redes de Computadores do 
IC/Unicamp usando duas redes simples de ISP. Uma rede composta pelo comutador e por dois 
computadores solicitados neste projeto; e outra com mesma configuração, mas com 
equipamentos do LRC. 
e. Mecanismos para proteção de redes virtualizadas, materializados em protocolos e outras 
implementações. 
 
Ao final do projeto será desenvolvido um protótipo a ser avaliado nas redes do IC/Unicamp e 
INF/UFRGS como uma prova de conceito, integrando todas as funcionalidades. 
 
Recursos   
 
Equipamentos: 
6 computadores Intel Dual Core 4 GB RAM 500 GB HD Monitor 17/18: 6 X 2.000,00 = 
R$ 12.000,00 
2 Switch 3Com SWITCH 24 PORTAS 10/1000 Mbps BASELINE 2824 3COM - 2 X 1.300,00 
= R$ 2.600,00 
Total de equipamentos: R$ 14.600,00 
 
Outros materiais permanentes: 
Material bibliográfico: R$ 3.000,00 
Total de outros materiais permanentes: R$ 3.000,00 
 
Material de consumo: 
Material de informática para os laboratórios da UNICAMP e UFRGS: R$ 2.000,00  
Total de material de consumo: R$ 2.000,00 
 
Serviços de Terceiros: 
Serviço de cabeamento nos laboratórios da UNICAMP e UFRGS para instalação dos 
comutadores e computadores: 2 X 1.500,00 = R$ 3.000,00  
Serviços de manutenção de computadores nos dois laboratórios: R$ 1.000,00  
6 taxas de inscrição em conferências nacionais para apresentação de artigo: 6 X R$ 300,00 = 
R$ 1.800, 00 
6 taxas de inscrição em conferências internacionais para apresentação de artigo: 6 X 
R$ 1.500,00 = R$ 9.000,00 
Total de serviços de terceiros: R$ 14.800,00 
 



Viagens Nacionais (metade das viagens para a equipe da Unicamp, e metade para a equipe da 
UFRGS) 
Para reuniões de projeto: 8 
8 passagens nacionais: 8 X 400,00 = R$ 3.200,00 
40 diárias nacionais: 40 X 187,83 =  R$ 7.513,20 
Para apresentação de artigos: 
6 passagens nacionais: 6 X 800,00 = R 4.800,00 
30 diárias nacionais: 30 X 187,83 = R$ 5.634,90 
Viagens Internacionais: (metade das viagens para a equipe da Unicamp, e metade para a equipe 
da UFRGS) 
Para apresentação de artigos: 
6 passagens internacionais: 6 X R$ 3.000,00 = R$ 18.000,00 
30 diárias internacionais: 30 X R$ 396,00 = R$ 11.880,00 
Total de viagens nacionais / internacionais: R$ 51.028,10 
 
Recursos Humanos: 
Gerente de Projeto: 12 meses, 20 h semanais, incluindo encargos trabalhistas: R$ 60.000,00 
2 bolsistas de mestrado: 12 meses e 24 meses: 36 X 1.200,00 =  R$ 43.200,00 
Total de recursos humanos: R$ 103.200,00 
 
Taxa da Fundação (5%): R$ 9.431,40 
 
Total: R$ 198.059,50 
 
 
Pessoal:  
Professores: Edmundo R. M. Madeira, Nelson L. S. da Fonseca (UNICAMP), Luciano Paschoal 
Gaspary e Marinho Pilla Barcellos (UFRGS) 
Gerente de projeto: 1 (20 h) 
Alunos de mestrado: 4 (duas bolsas solicitadas e dois mestrandos com trabalho em andamento) 
 
8. Testes e avaliação  do  produto  desenvolvido  
 
O algoritmo para mapeamento de redes virtuais em substratos físicos será avaliado através de 
simulação, assim como o controle de admissão. Os mecanismos para proteção de redes 
virtualizadas, materializados em protocolos e outras implementações, serão avaliados em 
cenários controlados.  O classificador de tráfego será desenvolvido utilizando a biblioteca 
libpcap++, e avaliado em ambiente controlado. 
Será desenvolvido um protótipo como prova de conceito para a negociação de recursos e 
segurança nas redes virtualizadas. Para tal, no LRC do IC/Unicamp utilizaremos duas redes 
compostas cada uma por um comutador e um computador. Este computador representa um ISP. 
Dois computadores adicionais, representando os clientes, serão conectados às duas redes. Deste 
modo, o ambiente permite testar o ambiente multi-provedor. Precisa-se então de 4 computadores 
e 2 comutadores. O LRC irá oferecer 1 comutador e 1 computador para este trabalho, enquanto 
este projeto solicita 3 computadores e 1comutador. Ambiente semelhante é solicitado para a 
UFRGS para avaliação. O LRC possui conectividade com a rede Giga. Este protótipo poderá ser 
testado na rede Giga. Pretende-se também publicar os resultados deste projeto em periódicos e 
conferências internacionais. 
 
 


