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Resumo
A idéia do projeto é explorar a difusão adaptativa de conteúdo multimídia usando Redes 

Virtuais baseadas em Openflow, de modo que sejam montadas fatias de rede, slices, que 
organizem os usuários segundo suas capacidades (multi-banda) de recepção de conteúdo. Cada 
slice terá a sua própria política de gerenciamento de recursos usando o Flowvisor. Dentre nossas 
contribuições, pretendemos desenvolver (1) a disseminação do conteúdo inspirada nos modelos 
mesh pull-based das redes de P2P (ex. P2Plive), para a rede Openflow. Além disso, para 
interconectar diferentes slices segundo sua capacidade, pretendemos desenvolver um serviço 
de transcodificação de conteúdo multimídia que faça uso de computação em nuvem, usando 
Eucalyptus ou OpenStack em máquinas virtuais Linux para realizar a adaptação. 
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1. Sumário  Executivo
A Internet está assumindo um papel cada vez maior na disseminação de vídeo de alta 

qualidade até a casa do usuário. Youtube e NetFlix são exemplos de serviços que operam sobre a 
Internet. Só o NetFlix, por exemplo, já é responsável por 20% do tráfego dos EUA nos horários 
de pico [1]. Em outras frentes, o transporte na Internet, de vídeo ao-vivo oriundo de TV, tem 
alcançado sucesso na comunidade P2P com dezenas de programas como P2PLive, Joost, ou 
CoolStreaming oferecendo uma gama de canais para comunidades de milhões de usuários. 
Entretanto, este sucesso tem seu custo, com impactos negativos na infra-estrutura da 
Internet podendo, eventualmente, contribuir com a redução de seu desempenho. 

Este projeto visa atender eficientemente essa demanda pela evolução da infra-estrutura 
da rede (Internet do Futuro), com nossas contribuições. Para tanto, assumiremos como 
premissa básica, uma Internet com capacidade de programabilidade (ou seja software-
defined networks) seguindo o paradigma OpenFlow [2]. Nossa idéia é resolver dois 

 
 
 



 
 
 

problemas de uma só vez (a) difusão de conteúdo multimídia com isolamento do tráfego 
de produção, através do uso de Redes Virtuais separadas através de slices de rede [3] e (b) 
adicionalmente provendo os meios para difundir conteúdo multimídia de alta resolução 
na Internet de forma que cada usuário utilize a banda passante que tenha disponível (com 
consequências na qualidade do conteúdo recebido). O que acontece na prática, na Internet de 
hoje, é que os conteúdos são enviados aos usuários em uma qualidade única (por exemplo, 
vídeo com resolução 400x300, padrão MPEG-4, a 300 kbps) independente da capacidade 
fim-a-fim de cada usuário. 

Imaginemos um cenário em que um usuário tipo A tenha uma tela de alta definição 
conectada a sua  rede local à 100 Mbps, um usuário tipo B tenha uma conexão de 10Mbps 
a seu notebook, e um usuário tipo C, com seu smartphone, disponha de uma conexão 3G a 
200 kbps. Cada um quer e poderia receber conteúdo na melhor qualidade possível, compatível 
com sua capacidade de rede (e dispositivo de apresentação), desde que a fonte do conteúdo faça 
a difusão na qualidade que atenda ao usuário tipo A, ou B ou C. No modelo tradicional cliente/
servidor, o servidor teria que ser dimensionado a N*100Mbps para tipo A, o que seria muito 
custoso, além de interferir no tráfego de produção da Internet. Os conceitos de programabilidade 
e virtualização da rede, normalmente referenciados por alguns autores como Internet do Futuro, 
propiciam condições para que cenários como o exposto possam acontecer, provendo isolamento 
de tráfegos e a possibilidade de se estruturar, sob-demanda, redes virtuais com capacidades e 
características diferentes, simultaneamente na mesma infra-estrutura.

Para expor melhor o projeto, é preciso revisitar alguns conceitos introduzidos pelo 
projeto Planetlab [3]. O Planetlab é uma infra-estrutura global e comunitária, formada por 
máquinas conectadas na Internet (nós), disponibilizadas de maneira voluntária a partir de várias 
universidades, e que podem ser programadas remotamente, permitindo a pesquisadores 
realizar a experimentação de novas idéias em escala planetária. No Planetlab, conjuntos 
de nós e seus recursos computacionais são divididos em múltiplas redes sobrepostas 
(overlays), de modo que, possam ser usadas concorrentemente por vários pesquisadores, com 
isolamento, na mesma infra-estrutura. Cada uma dessas redes sobrepostas, na terminologia do 
Planetlab, é chamada de slice ou fatia de rede, onde o pesquisador tem o completo controle 
de um sub-conjunto de nós, tendo o acesso em cada nó, a uma máquina virtual em que pode 
instanciar o seu próprio roteamento sobreposto (overlayed) e novas idéias. Mais tarde, esses 
conceitos foram extendidos, através do projeto Openflow Switch [2], que propiciou que 
a programação remota dos nós pudesse ser feita através de um protocolo de controle 
bem definido (OFPT). O projeto Openflow, já tem disponível várias implementações livres, 
incluindo, o próprio openflow switch que toma decisões baseado em uma tabela de fluxos, um 
controlador da rede virtual openflow chamado NOX, e até mesmo software de gerenciamento 
de slices para redes baseadas em openflow, chamado de flowvisor [5]. Nosso plano é utilizar 
dessas implementações, da família openflow, como base para prover uma solução inovadora que 
garanta slices baseados nas bandas (capacidade máxima fim-a-fim de rede) dos usuários. 

Nossa solução começa pela criação de uma infra-estrutura de prova de conceito, 
baseada em um conjunto de 10 switches openflow (OF) [2], que serão instanciados em 
hardware com netFPGA. Esses serão distribuídos entre os nossos parceiros, de modo a termos 
heterogeneidade com redes de altíssima-velocidade (como a Kyatera na USP e UFSCar a 10 
Gbps, rede GIGA através do CPqD), redes de alta-velocidade (rede interna da UFSCar a 100 
Mbps, USP e UFES), redes de média-velocidade (pontos de acesso espalhados pela UFSCar, 
USP e UFES) e redes de baixa-velocidade baseado em conexão 3G com smartphones Android 
[x] na UFSCar e UFES. Todos esses switches OF serão interconectados por tunelamento 
IP, formando ilhas de openflow. Inicialmente, o usuário que quiser acessar um conteúdo 
multimídia, difundido, por exemplo, por um equipamento de captura de vídeo digital, 
disponível no Laboratório Lince/UFSCar, e redistribuído pelos switches OF, conecta-se a um 
web-site portal e acessa uma página principal. O software PathCrawler [4], a ser embarcado 
no portal web, realiza estimativa passiva de capacidade fim-a-fim entre fonte e usuário, 
determinando o slice de rede ao qual o usuário será associado. Serão instanciados, sob-demanda, 
controladores para gerenciar o conjunto de usuários equivalentes de banda e que estarão 
compartilhados em um mesmo slice. Esses controladores também terão a tarefa de gerenciar 

 
 
 



 
 
 

a configuração da rede, fazendo o micro-gerenciamento dos fluxos, para que a distribuição 
do conteúdo seja feito dentro do slice com isolamento de tráfego. Nesse ponto, nossa idéia é 
desenvolver uma modificação nos switches openflow, de modo que eles requisitem pedaços de 
vídeo sob-demanda aos outros switches e assim por diante até a fonte, usando uma estratégia 
baseada em mesh pull-based, inspirada nas redes P2P de vídeo (ex. P2PLive). Na estratégia 
usada em redes P2P, os nós P2P solicitam por pré-carregamento (pull-based) os fragmentos 
de vídeo necessários para tocar naquele momento. E eles solicitam de seus vizinhos, 
formando uma rede em malha (mesh network). Isso é diferente de estratégias convencionais  
push-based como distribuição de vídeo por árvore multicast (tree network). Finalmente, um 
último aspecto inovador é que, nosso projeto requer interconectar os slices, de modo que um 
slice, por exemplo que esteja transmitindo entre seus usuários em alta resolução, consiga servir 
conteúdo multimidia, a um outro slice que contenha usuários que estão conetados em baixa 
resolução. Para essa fase, teremos que estender a capacidade do software FlowVisor [5] de 
gerenciar as políticas do slice e permitir a interconexão e teremos que desenvolver um servidor 
de transcodificação e re-encaminhamento do conteúdo de um slice para outro, esse servidor 
usará recursos de computação em nuvem sendo criado também sob-demanda. 

A figura acima, mostra o caso de uso que pretendemos explorar. Nela temos vários 
slices ocupados por usuários que querem a exibição da captura de vídeo (fonte), os usuários 
tem capacidades de rede diferentes e portanto estão em slices diferentes (vermelho, azul e 
preto). Entre os slices é preciso de um mecanismo que converta o vídeo de HD-TV para 
um formato mais apropriado para laptop e celulares, e que interconecte os slices entre 
si. No nosso projeto, usaremos uma infra-estrutura local (um cluster que dispomos) com 
software open-source de computação em nuvem (Eucalyptus ou OpenStack) para instanciar 
uma máquina virtual e desenvolveremos um software que realizará a transcodificação do 
vídeo de alta resolução HD-TV (1920x1080) para baixa resolução (800x600 e 320x240). Essa 
máquina virtual terá que estar instalada com o Openflow acoplado a codificação, de modo que 
esse switch OF deverá pertencer ao mesmo tempo aos dois slices para redirecionar tráfego 
micro-gerenciando os fluxo de um slice para outro.
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Orçamento
Equipamentos:
10 NetFPGA em Servidores ou Desktop, servidor 1U ou desktop pré-
instalado c/ placas netFPGA para switch openflow em FPGA. Código 
ISE Xilinx já possuo licença academica, e o restante é Linux.
10 Pontos de Acesso Linksys WRT54GL a serem instalados openwrt 
e openflow para gerenciamento OF nos pontos de acesso

10x 1.521 dólares cada
US$ 15.210 dólares
+ shipping e imposto
R$ 35.552 reais
10x R$359,00
R$ 3.590 reais

Material  de  consumo:
Toners para Impressora, Trocas de Peças entre outros.

 
R$ 2.000 reais

Serviços  de  terceiros: 
Utilização de horas de computação em nuvem, transcodificação de 
vídeo e armazenamento, Yahoo Services e Amazon EC2.

 
 
R$ 2.000 reais

Viagens nacionais e internacionais:
Participação em Eventos Científicos (d): 2 viagens internacionais de 5 
dias (5.000 passagem + 4.000 diarias) - total 9.000 reais
Reuniões do Projeto e Testes em Outras Regiões (a e b): 2 viagens 
nacionais de 4 dias (1.400 passagem+1.600 diarias) = 3.000 reais
2 Workshops com Parceiros envolvidos (kick-off & final) 10.000 reais

 
 
R$ 9.000 reais
 
R$ 3.000 reais
R$ 10.000 reais

Pessoal:
1 (programador líder) – desenvolvimento do extensão para software 
openflow e flowvisor para difusão de conteúdo, além da utilização de 
software livre para desenvolvimento da transcodificação em Nuvem 
Eucalyptus e posteriormente Amazon EC2 (40 horas semanais, R$ 
3.169,37 por mês por 12 meses)
5 (programadores junior) desenvolvedores equivalentes a DTI-
3 - criação de testes, instalação da infra-estrutura, configuração 
das máquinas, adequação de conteúdo para smartphones (20 horas 
semanais) durante 12 meses recebendo R$ 1200,00 por mês
Gerenciamento dos Recursos do Projeto será feito via Fundação 
de Apoio a Pesquisa e Inovação FAI-UFSCar (20% do orçamento da 
equipe)

 
R$ 38.032,44 reais
 
 
 
 
R$ 72.000,00 reais
 
 
 
R$ 22.006.48 reais

TOTAL R$ 197.180.92 reais
 

Testes  e  Avaliação  do  Produto  Desenvolvido
Serão feitos testes usando a infra-estrutura de rede da UFSCar, e o uso dos 

parceiros USP e UFES. Distribuiremos entre os parceiros, os 10 switches netFPGA/OpenFlow 
e montaremos uma rede com esses nós OF com uso de tunelamento entre ilhas em cada 
instituição. Testaremos a interconexão entre ilhas, depois o gerenciamento remoto distribuído 
usando controladores openflow. Em seguida, distribuiremos alguns pontos de acesso 802.11 
no campus UFSCar para recepção de conteúdo multimídia. O conteúdo será gerado e 
difundido por equipamentos apropriados do laboratório Lince e será colocada na rede OpenFlow 
com o máximo de qualidade possível (full hd para vídeo), vários pontos se conectarão à 
difusão, seja na USP ou na UFES (Kyatera) e CPqD (Giga). Em seguida, iniciaremos a sessão 
dedifusão a partir de máquinas conectadas na rede de alta velocidade, e nos pontos de acesso, e 
acionaremos uma máquina virtual para transcodificação de conteúdo multimídia  na 
UFSCar, em cloud privado, de modo que o fluxo de um slice para outro seja jogado para essa 
máquina, convertendo o conteúdo e fazendo a recepção possível em aparelho de laptop sem fio. 
O último experimento envolverá o uso de um smartphone Android com conexão 3G [6]. O 
laboratório de Redes e Multimidia da UFES já conta com esses dispositivos e a proposta é 
criar uma segunda máquina virtual que fará a transcodificação do conteúdo da resolução do 
slice para 802.11 para uma resolução ainda menor, apropriada para celulares.

 
 
 


