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3 Resumo
As projeções para a Internet do Futuro apontam para um modelo no qual a infraes-

trutura da rede deve ser capaz de dar suporte a diversas redes em paralelo, cada uma
com sua pilha de protocolo e arcabouço de gerenciamento. Esse modelo visa garantir
uma alta flexibilidade no núcleo da rede. Nesse projeto, são propostos mecanismos de
compartilhamento com isolamento seguro e de migração para roteadores com suporte à
virtualização. O intuito desses mecanismos é viabilizar a criação de uma rede altamente
programável, capaz de atender aos requisitos de flexibilidade e gerenciamento da Internet
do Futuro, permitindo a inovação no núcleo da rede. O principal objetivo desse projeto é
o desenvolvimento de um protótipo de roteador virtual que garanta o isolamento entre as
redes virtuais e ao mesmo tempo a criação de um ambiente flex́ıvel para o desenvolvimento
de novas aplicações no núcleo da rede. Além disso, o protótipo deve permitir premissas
amplas de gerenciamento na rede e suportar a migração dos elementos virtuais sobre a
topologia f́ısica.
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5 Duração do Projeto: 18 meses

6 Sumário Executivo
A técnica de virtualização possui papel fundamental no desenvolvimento de arquite-

turas flex́ıveis que suportem a inovação na Internet do Futuro [1]. Essa técnica tem sido
usada como base de plataformas de testes para propostas de arquiteturas para a Inter-
net do Futuro, por diversos projetos, nas quais as fatias (slices) de roteadores f́ısicos são
atribúıdas às redes virtuais. Nesse contexto, Xen [2] e OpenFlow [3] são duas importan-
tes soluções de código aberto para prover a virtualização e o consequente fatiamento dos
recursos da rede. Xen é uma plataforma que permite a virtualização de recursos em com-
putadores pessoais de grande sucesso para consolidação de servidores e que tem sido usada
para virtualizar roteadores. Neste caso, as máquinas virtuais são roteadores virtuais que
compartilham o hardware subjacente de um computador pessoal que é o roteador f́ısico.
Esses roteadores virtuais devem estar isolados entre si e utilizam um mecanismo de mul-
tiplexação para garantir a divisão e o acesso aos recursos. Assim, um roteador virtual é
independente do outro e cada roteador virtual pode utilizar diferentes pilhas de protocolo
e possuir diferentes prioridades de acesso aos recursos f́ısicos. Outra forma de prover o
fatiamento dos recursos da rede é através da plataforma OpenFlow, a qual se serve do
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conceito de virtualização de redes. Nessa plataforma, as redes são definidas por um con-
junto de fluxos que, por sua vez, são definidos por doze caracteŕısticas. Nessa concepção,
os roteadores têm acesso a uma topologia lógica da rede, através de uma abstração da
camada de comutação e cada fatia de rede funciona isoladamente. No contexto de geren-
ciamento de redes virtuais, o Grupo de Teleinformática e Automação da UFRJ participa
do Projeto Horizon, um projeto binacional envolvendo equipes brasileiras e francesas. O
Projeto Horizon [4] objetiva um sistema automático de pilotagem baseado em um plano
de conhecimento capaz de compreender o contexto e reagir para adaptar o protocolo à
situação corrente. A ideia-chave do Horizon é introduzir uma nova arquitetura inteligente
adaptada para redes virtuais e um sistema de gerência baseado em multiagentes.

Um roteador deve ser capaz de controlar recursos e gerenciar caracteŕısticas de redes
virtuais, tanto em roteadores virtuais, da plataforma Xen, quanto em redes lógicas subja-
centes, da plataforma OpenFlow, garantindo a flexibilidade da rede virtual e permitindo
que sejam desenvolvidas inovações no núcleo da rede. Controlar e gerenciar assumem um
contexto amplo, como por exemplo, garantir o isolamento das redes virtuais de forma
que uma rede virtual não interfira na outra, compartilhar e garantir os recursos de forma
a prover qualidade de serviço, migrar redes virtuais de um substrato f́ısico para outro
otimizando recursos, entre outras.

Garantir o isolamento entre as redes virtuais [5] é um aspecto fundamental a ser ob-
servado para que uma rede virtual não interfira na outra, caso contrário, uma rede mal
comportada serviria para atacar outras redes em um mesmo roteador f́ısico. Observou-se
que a plataforma Xen não oferece este isolamento seguro por problemas na virtualização
das operações de entrada e sáıda. Alguns avanços na direção de maior isolamento das
operações de entrada e sáıda estão sendo prometidos para a próxima geração dos disposi-
tivos da Intel.

A migração de roteadores virtuais é outra caracteŕıstica importante para um ambiente
de redes virtuais. A plataforma de virtualização Xen apresenta uma ferramenta nativa de
migração de máquinas virtuais. No entanto, essa ferramenta é inadequada para o cenário
de virtualização de roteadores, pois, durante a migração, ocorrem perdas de pacotes,
o que é inaceitável em roteamento. Nesse contexto, uma posśıvel solução é o uso da
técnica de migração com separação de planos [6] no Xen, que consiste na divisão das
funções do roteador virtual em dois planos: plano de controle e plano de dados. Dessa
forma, as funções de controle e encaminhamento de pacotes são desmembradas. A função
de encaminhamento é transferida para o Domı́nio 0 do Xen, uma máquina virtual com
privilégios especiais e que acessa diretamente o hardware, enquanto o plano de controle
permanece na máquina virtual Xen. A ideia básica é migrar o plano de controle de uma
máquina f́ısica para outra, mas o plano de dados continua encaminhando os pacotes até
que a migração completa ocorra, evitando assim a perda de pacotes. Apesar da técnica de
separação de planos resolver a o problema de perda de pacotes na migração, ela cria um
novo problema que é a falta de isolamento entre as redes virtuais, pois um único plano de
encaminhamento é agora compartilhado por todos os roteadores virtuais sobre um mesmo
nó f́ısico. Sendo assim, há necessidade de um mecanismo de garantia de acesso aos recursos
de processamento e banda no Domı́nio 0 para isolar os roteadores virtuais no plano de
encaminhamento.

Outro problema da migração Nativa do Xen é o seu “alcance”, ou seja, até quais outros
roteadores f́ısicos a migração pode ocorrer. Esse problema se dá por causa de falhas no
mapeamento entre os enlaces lógicos e f́ısicos. A migração ao vivo em outras propostas de
roteadores virtuais, por exemplo o VROOM [6], é feita dentro de uma rede local e sugere
o emprego de técnicas como os túneis IP e as redes Multiprotocol Label Switching (MPLS)
para maiores alcances. Contudo, a utilização dessas técnicas agrega pouca flexibilidade
à rede, já que são definidos estaticamente. Outro objetivo do projeto é a produção de
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uma arquitetura virtual flex́ıvel, na qual seja posśıvel a migração dos enlaces de maneira
rápida e eficaz. Para isso, pretende-se desenvolver um protótipo de virtualização de redes
baseado na plataforma de comutação programável OpenFlow. O OpenFlow permite o
desenvolvimento de aplicações que realizem a migração dos fluxos de dados sem perda de
pacotes.

Analisando a migração de redes virtuais nas duas plataformas propostas, percebe-se
que os modelos de virtualização do Xen e do OpenFlow possuem vantagens e desvantagens.
A solução proposta, como um dos objetivos desse projeto, agrega os benef́ıcios do Xen e do
Openflow, mitigando suas limitações. A solução h́ıbrida aproveita a alta programabilidade
e o controle distribúıdo, providos pelo Xen, ao mesmo em que agrega a facilidade de
reconfiguração da rede e o mecanismo de encaminhamento de alto desempenho providos
pelo OpenFlow. O sistema h́ıbrido Xen-OpenFlow é capaz de realizar a separação de planos
entre controle e encaminhamento, combinando as vantagens de cada proposta. No sistema
h́ıbrido, o plano de controle do roteador executa no interior de uma máquina virtual Xen,
enquanto o plano de encaminhamento é implementado por um comutador OpenFlow,
que executa no Domı́nio 0. Nesse cenário, torna-se posśıvel a realização de migrações
com múltiplos saltos, através da reprogramação das tabelas de encaminhamento, sem a
necessidade da construção de túneis ou redes sobrepostas (overlays).

Este projeto visa protótipos de redes virtuais usando as duas tecnologias. Assim, as
funções de gerência e controle são diferentes em cada uma das tecnologias. Assim, também
é objetivo deste projeto definir e especificar uma interface única que permita a interação
com as duas tecnologias utilizadas. A definição dessa interface única é complexa, pois as
formas de virtualização destas tecnologias são distintas. Portanto, procura-se utilizar o
conceito de recurso de rede para o desenvolvimento da interface única. Os recursos de rede
são aqueles que melhor representam uma rede virtual e, consequentemente, os mecanismos
da interface acessam cada um desses recursos de forma transparente, tanto no Xen, quanto
no OpenFlow.

7 Recursos Financeiros
7.1 Pessoal - Orçamento da Equipe do Projeto

Perfil Função H/M Valor Mensal Valor Total
Professor bolsista de
produtividade em pesquisa do
CNPq

Coord. UFRJ 20 R$ 2.000,00 R$ 36.000,00

Coord. UERJ 20 R$ 2.000,00 R$ 36.000,00
Engenheiro formado com
publicações cient́ıficas.

Assistente2 160 R$ 2.500,00 R$ 45.000,00
Assistente2 160 R$ 2.500,00 R$ 45.000,00

Graduando de engenharia com
alto desempenho acadêmico e
com experiência comprovada em
pesquisa.

Assistente3 80 R$ 1.400,00 R$ 25.200,00

Graduando de engenharia com
alto desempenho acadêmico

Estagiário 80 R$ 600,00 R$ 10.800,00

Total: R$ 11.000,00 R$ 198.000,00

7.2 Viagens Nacionais e Internacionais

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total
Participação em eventos
cient́ıficos (uma passagem
aérea e 6 diárias)

1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

Total 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
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8 Teste e Avaliação

Os itens a seguir descrevem os produtos que serão entregues no decorrer do projeto,
assim como o momento em que serão entregues.

Três Meses - Relatório definindo e especificando as caracteŕısticas principais do Xen
como roteador virtual e do OpenFlow versão 1.0;

Seis meses - Relatório definindo e especificando funções de gerenciamento no Xen e no
OpenFlow e configuração do ambiente de testes que suporte a proposta;

Nove meses - Relatório definindo e especificando a arquitetura e os mecanismos de iso-
lamento e migração no Xen, além do desenvolvimento de um mecanismo de controle
de acesso aos recursos de hardware e de rede que garanta o isolamento e o cum-
primento de contratos pre-estabelecidos (Service Layer Agreements - SLA). Para
garantir o isolamento, esse mecanismo atua dentro de cada gerenciador de domı́nios
virtuais;

Doze meses - Relatório definindo e especificando uma interface de acesso único às tec-
nologias Xen e OpenFlow fornecendo uma Application Programming Interface (API)
capaz de gerenciar as duas plataformas de virtualização de forma transparente;

Quinze meses - Relatório com testes de desempenho da interface de acesso unificada;

Dezoito meses - Protótipo final contendo toda a arquitetura e os mecanismos de con-
trole e gerência propostos.
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