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3 Resumo 

O paradigma de redes virtuais é uma base importante para a Internet do Futuro, pois provê mais 

flexibilidade ao núcleo da rede. Assim, é possível atender diferentes requisitos de aplicações e avaliar 

novas propostas de protocolos e arquiteturas no núcleo da rede. Esse paradigma possibilita que 

inúmeros elementos de redes virtuais possam coexistir em um único equipamento físico, mas possui 

ainda enormes desafios a serem vencidos para que a nova rede seja uma realidade. Este projeto 

aborda diversos aspectos em diferentes áreas de pesquisa sobre redes virtuais para a Internet do 

Futuro e propõe sistemas, mecanismos, serviços e aplicações para solucionar importantes desafios. O 

projeto atua em diferentes camadas da arquitetura de redes virtuais e visa oferecer: 

 uma infraestrutura de rede programável;  

 ferramentas de virtualização de redes com diferentes características em diferentes camadas de 

acordo com os requisitos das aplicações; 

 uma infraestrutura de rede segura com garantia de isolamento entre as redes virtuais; e 

 ferramentas de controle e gerenciamento que garantam qualidade de serviço nas redes 

virtualizadas. 
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5 Duração do Projeto 

O projeto terá duração de 18 meses a partir da data de assinatura do contrato. 

6 Sumário Executivo 

O uso de redes virtuais permitirá que o modelo econômico da Internet se transforme para melhor, 
com diversos provedores de infraestrutura coexistindo e competindo entre si. Este novo paradigma 

pode ser dividido em três camadas sendo que duas delas surgem para atender aos novos requisitos da 

Internet do Futuro: a camada provedora de redes virtuais e a camada de operação de redes virtuais 

[1,2]. A camada mais inferior é representada pelo provedor de infraestrutura, que gerencia os 

recursos físicos e vende fatias de rede para o provedor de redes virtuais. A camada do meio é 

formada pelo provedor de redes virtuais e, por sua vez, é responsável por unir diversos provedores 

de infraestrutura para formar uma topologia virtual de acordo com os requisitos do operador de rede 

virtual. Por fim, a camada superior, composta pelos diversos operadores de redes virtuais, trata da 

instalação e operação das redes virtuais, oferecendo serviços na rede ou oferecendo a sua rede virtual 

para servidores de aplicação. O principal objetivo deste projeto é prover redes virtualizadas com 

garantias de programabilidade, segurança, isolamento, controle e gerência de recursos, desempenho e 

qualidade de serviço. O foco reside no desenvolvimento e na avaliação de mecanismos para prover 

qualidade de serviço e gerenciar recursos das redes virtuais considerando esse modelo em camadas. 

Com isso, os resultados obtidos irão ao encontro dos requisitos apontados como necessários para a 

Internet do Futuro. 

Neste projeto, assume-se que é necessária a provisão de qualidade de serviço já pelo provedor de 

infraestrutura, pois as políticas de qualidade de serviço (Quality of Service – QoS) internas à rede 

virtual em camadas superiores não são suficientes para garantir a QoS dessa rede. De fato, as 

garantias de QoS só são possíveis quando existir a diferenciação entre as redes, estabelecendo, por 

exemplo, qual rede possui maior prioridade no encaminhamento de pacotes. Assim, este projeto visa 

tratar os aspectos relativos a todas as camadas do modelo de virtualização de redes: 

 no nível do operador de redes virtuais, que é a entidade que usa a infraestrutura virtualizada; 

 no nível do provedor de redes virtuais, que é a entidade que busca os provedores de infraestrutura 

para atender aos requisitos do operador de rede e constrói as redes virtuais; e 

 no nível do provedor de infraestrutura, que é a entidade que gerencia os recursos físicos e vende 

fatias de rede para o provedor de redes virtuais. 

A seguir, são detalhadas as propostas descritas através de tarefas para lidar com a provisão de 

QoS e com o gerenciamento das redes virtuais nessas três camadas. 

6.1 Camada do Provedor de Infraestrutura 

Na camada do provedor de infraestrutura, fatias (slices) dos recursos dos dispositivos físicos são 

ofertadas para os provedores de redes virtuais. Diversas tecnologias podem ser utilizadas nessa 

camada para compartilhar, através da virtualização, os recursos físicos e, assim, criar roteadores 

virtuais. Este projeto aborda duas plataformas principais de virtualização, Xen e OpenFlow, além de 

disponibilizar um novo modelo de virtualização híbrido para tornar o núcleo da rede mais flexível. 

Quando fatias de rede são disponibilizadas aos provedores de redes virtuais, as operações possíveis 

de serem realizadas nestes roteadores virtuais são restritas, normalmente, às operações de um 

roteador físico convencional. O advento da virtualização, porém, permite que modelos de roteadores 

virtuais diferentes possam coexistir. Essa característica torna possível a programabilidade de redes, 

que permite, de forma resumida, que usuários convencionais sejam capazes de programar não apenas 

os sistemas finais, ou seja, servidores e computadores pessoais, mas também os próprios roteadores, 

nesse caso (virtuais), intermediários no núcleo da rede. 

Nesta camada, os principais objetivos do projeto são a análise das tecnologias de virtualização 

existentes e a proposta de soluções que permitam construir provedores de infraestrutura capazes de 

atender os requisitos da Internet do Futuro. Este projeto aborda as soluções baseadas nas plataformas 

de virtualização Xen e OpenFlow. O Xen [3] é uma plataforma de virtualização na qual os ambientes 



virtuais geram uma abstração do hardware de um computador pessoal e permitem a execução de um 

software, ou sistema operacional, próprio para cada máquina virtual. Assim, as redes virtuais são 

criadas através da conversão de cada máquina virtual em um roteador virtual integralmente definido 

por software. Diversos trabalhos mostram a viabilidade de se obter roteadores virtuais de alto 

desempenho com os computadores pessoais equipados de processadores com múltiplos núcleos 

disponíveis comercialmente a baixo custo. O OpenFlow [4] traz um conceito diferente de 

virtualização de rede, no qual todos os elementos da rede funcionam como comutadores 

programáveis, enquanto que o controle da rede é feito de forma centralizada por um servidor.  

Outro objetivo deste projeto é garantir a provisão de QoS na duas plataformas de virtualização a 

partir da própria infraestrutura da rede. Para tanto, são propostos mecanismos para garantir o 

isolamento seguro e a diferenciação de serviços entre as redes virtuais e também a migração de 

roteadores virtuais sem perda de pacotes. O objetivo desses mecanismos é viabilizar a criação de uma 

rede altamente programável, que seja capaz de atender aos requisitos de flexibilidade e 

gerenciamento da Internet do Futuro e permita a inovação no núcleo da rede. Dados esses desafios, 

três tarefas são definidas para essa camada: uma para o desenvolvimento de uma infraestrutura 

programável baseada em Xen, na qual se garante QoS e alto isolamento entre as redes virtuais; e uma 

para a criação de um modelo híbrido de virtualização baseado em Xen e OpenFlow, que aumenta a 

eficiência da migração de redes virtuais para tornar o núcleo da rede mais flexível e simplificar o 

gerenciamento das redes virtuais pelo provedor de infraestrutura. 

A Tarefa T1 analisará as propostas existentes para investigar a viabilidade de uma rede física com 

núcleo programável. Diversas tecnologias para programabilidade foram desenvolvidas no passado, 

mas foram abandonadas por não oferecerem garantias convincentes aos provedores de infraestrutura 

de que os dispositivos, ao serem programados por usuários finais, não gerariam caos na rede. Com o 

uso de virtualização, porém, um roteador programado por um usuário final é isolado dos outros 

roteadores virtuais e, caso passe a apresentar um comportamento inadequado, o roteador pode ser, 

por exemplo, eliminado pelo provedor de infraestrutura. O isolamento promovido pela virtualização, 

do ponto de vista da programabilidade de redes, apresenta hoje garantias inexistentes no passado. 

Assim, com a virtualização, a programabilidade pode, especula-se, tornar-se uma solução factível e 

que permita a inovação no núcleo da Internet. Serviços que programam o próprio núcleo da rede 

representam uma Internet do Futuro. Tal núcleo programável não existe atualmente e, portanto, 

representa uma oportunidade relevante para o país de se estudar possibilidades de definir um núcleo 

programável. Assim, esta tarefa visa investigar a viabilidade de uma solução para programabilidade 

de redes baseada em virtualização de dispositivos Xen e OpenFlow.  

A Tarefa T2 diz respeito à criação de um núcleo programável de rede física capaz de garantir 

parâmetros QoS, além de garantir o isolamento entre as redes virtuais. Um roteador deve ser capaz de 

controlar recursos e gerenciar características de redes virtuais, tanto em roteadores virtuais, da 

plataforma Xen, quanto em redes lógicas subjacentes, da plataforma OpenFlow, para garantir a 

flexibilidade da infraestrutura de rede e permitir que sejam desenvolvidas inovações no núcleo da 

rede. O uso do Xen e do OpenFlow como ferramentas de virtualização justifica-se pelo fato de 

possuírem alta programabilidade e fácil gerenciamento de recursos. Além disso, ambas são soluções 

de software livre e código aberto. As ações de controle e gerenciamento nessas plataformas 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 físico para outro para balancear a distribuição de 

recursos, entre outras.  

A tecnologia OpenFlow disponibiliza ferramentas de controle centralizado para criar fatias de 

rede e assim garantir tanto o isolamento quanto o controle dessas fatias, através das ferramentas 

FlowVisor [5] e Nox [6]. No Xen, no entanto, não existem ferramentas disponíveis para o controle do 

isolamento entre as redes e para a garantia da oferta de qualidade de serviço. Assim, o principal 

objetivo dessa tarefa 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 flexível para o 

desenvolvimento de novas aplicações no núcleo da rede. Além disso, o protótipo deve permitir 



premissas amplas de gerenciamento na rede, garantindo parâmetros de QoS para cada roteador 

virtual.  

Outro objetivo da Tarefa T2 é desenvolver um sistema que garanta o isolamento das redes 

virtuais e que também possibilite que as redes virtuais provejam serviços diferenciados. Esse sistema 

possuirá um mecanismo para garantir que a vazão de cada roteador virtual não ultrapasse o máximo 

que lhe é permitido, em situações de “gargalo” de processamento no Domínio 0 usado pelo Xen. 

Assim, o objetivo final a ser alcançado é a garantia do isolamento entre os roteadores virtuais. O 

sistema também permitirá diferenciar o serviço oferecido por cada roteador virtual, uma vez que o 

valor máximo de vazão permitido é previamente definido em acordos de SLA (Service Level 

Agreement) realizados com o cliente responsável por cada roteador virtual. A limitação da vazão de 

cada roteador é realizada a partir da limitação da fatia de CPU de máquina física dada para cada 

roteador virtual. Portanto, o roteador virtual possuirá sua quantidade de CPU limitada que, 

consequentemente, limitará sua capacidade de encaminhar pacotes. As situações de gargalo serão 

detectadas automaticamente pelo sistema. Após essa detecção, os mecanismos de controle de vazão 

dos roteadores deverão ser acionados. Essa proposta possui como desafio determinar a quantidade de 

CPU que deve ser alocada para um roteador virtual obter uma determinada vazão. Dependendo da 

dinâmica do tráfego da rede, um mesmo valor de fatia de CPU pode conduzir a diferentes valores de 

vazão de encaminhamento. A utilização do sistema de controle será realizada por meio de uma API 

(Application Programming Interface) a ser desenvolvida durante o projeto. Essa API permitirá que as 

vazões máximas de cada roteador, bem como outros parâmetros do controlador, sejam configuradas 

em tempo de execução e também remotamente. A interface oferecida na API é genérica o suficiente 

para permitir sua utilização no próprio Domínio 0 do Xen, como serviço de um controlador, ou 

também a partir de agentes de software que podem decidir de forma autônoma a vazão máxima 

permitida para cada roteador.  

Ainda na camada do provedor de infraestrutura, esse projeto propõe a Tarefa T3 que visa à 

criação de um modelo híbrido de virtualização de redes baseado em Xen e em OpenFlow. O principal 

objetivo desse modelo híbrido é o desenvolvimento de um núcleo com controle distribuído e amplo 

suporte à migração de roteadores, comutadores e enlaces 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 que reduzem a eficiência do roteamento. Quando pacotes são perdidos, as adjacências de 

um roteador virtual também podem ser perdidas e, assim, tal roteador deverá recalcular a sua tabela 

de encaminhamento. Nesse contexto, uma possível solução é o uso da técnica de migração com 

separação de planos [7] no Xen. Essa técnica consiste na divisão das funções do roteador virtual em 

dois planos: o plano de controle e o plano de dados.  Dessa forma, as funções de controle e 

encaminhamento de pacotes são desmembradas. Com essa técnica, o plano de controle das redes 

virtuais funciona dentro das máquinas virtuais, enquanto que o plano de dados funciona dentro do 

Domínio 0. Com isso, o plano de dados é mantido funcionando enquanto o plano de controle é 

migrado, garantindo uma migração de roteadores sem perda de pacotes.  Embora solucione a perda 

de pacotes, a separação de planos não soluciona a migração dos enlaces virtuais. De fato, a migração 

com separação de planos herda uma restrição da migração do Xen, uma vez que a migração de uma 

máquina virtual é possível apenas nos casos das máquinas físicas de origem e de destino estarem em 

uma mesma rede local (no mesmo barramento). Com isso, a migração e o gerenciamento das redes 

virtuais ficam muito restritos. Assim, o objetivo desta tarefa é propor uma arquitetura virtual flexível, 

na qual seja possível a migração eficiente dos enlaces e dos roteadores virtuais em redes baseadas em 

um controle distribuído. O protótipo proposto é baseado na ideia da separação de planos, mas troca o 

plano de dados compartilhado no Domínio 0 por um comutador OpenFlow. Dessa forma, o controle 

de cada rede virtual é feito de forma descentralizada e o controle da migração, que é feito pelo 

provedor de infraestrutura, passa a ser centralizado, possibilitando a migração de roteadores virtuais 

entre máquinas físicas que não pertençam à mesma rede local ou ao mesmo barramento. 

Com essas duas tarefas, é possível garantir a construção de uma infraestrutura com suporte a 

diferentes tipos de plataformas de virtualização, garantindo-se os requisitos de QoS e isolamento em 



todas elas, e estabelecendo os alicerces para avanços futuros, no longo prazo, em direção à 

programabilidade do núcleo da rede. 

6.2 Camada do Provedor de Redes Virtuais 

O provedor de redes virtuais contrata os recursos necessários de infraestrutura física junto aos 

provedores de infraestrutura e atribui (instancia, aloca recursos etc.) as redes virtuais para os 

operadores de redes virtuais de acordo com os requisitos de cada rede virtual. O serviço oferecido 

pelo provedor de redes virtuais deve considerar requisitos de QoS definidos pelo operador de redes 

virtuais, de forma a construir caminhos fim-a-fim que satisfaçam tais requisitos, o que não é possível 

na Internet atual. Este projeto propõe tarefas que abordam tal problema na camada do provedor de 

redes virtuais tanto para tratar a alocação de redes virtuais considerando parâmetros de QoS quanto 

para estabelecer caminhos fim-a-fim com QoS. 

Mais especificamente, a Tarefa T4 pretende investigar e desenvolver soluções para o 

mapeamento das redes virtuais em substratos físicos nos backbones. 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. 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. 

A Tarefa T5, por sua vez, é a proposição de uma arquitetura capaz de selecionar uma determinada 

rede virtual de um provedor de redes virtuais para veicular um determinado tráfego segundo os 

requisitos de SLAs. A arquitetura será composta por três módulos. 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 informações dos tráfegos a serem classificados. O segundo módulo será o Agente de 

Negociação de SLA que, a partir dos parâmetros negociados no SLA (duração do acordo, 

disponibilidade, vazão, atraso, variação do atraso), definirá qual a rede virtual mais adequada para se 

encaminhar determinada classe de tráfego. O terceiro módulo será o Agente de Classificação, que 

determina, em tempo real, os pacotes oriundos das redes clientes. 

Uma vez que a instanciação de redes virtuais sobre um mesmo substrato físico implica 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 segurança dos dados transmitidos. 

Buscando abordar essa problemática, a Tarefa T6 consiste em investigar e propor mecanismos de 

segurança que possam proteger o tráfego em redes virtualizadas. 

Ainda na camada do provedor de redes virtuais, a Tarefa T7 propõe o desenvolvimento de um 

arcabouço baseado em virtualização de redes para a provisão de qualidade de serviço fim-a-fim. 

Sabe-se que um dos maiores problemas de garantir qualidade de serviço fim-a-fim na Internet atual é 

devido a sua estrutura de domínios autônomos que possuem suas próprias políticas e seus próprios 

parâmetros. Ou seja, mesmo que exista garantia de QoS intradomíno é difícil garantir QoS da origem 

até o destino [8,9]. O NSIS (Next Steps in Signaling) [10] é uma iniciativa de arcabouço único de 

sinalização fim-a-fim para as Redes da Próxima Geração (Next Generation Networks - NGNs) que 

visa prover garantias fim-a-fim. O NSIS-ka [11] é uma implementação de código aberto do NSIS que 

permite a reserva de recursos fim-a-fim. O estudo de caso a ser realizado no projeto considera o uso 

da plataforma de virtualização OpenFlow como infraestrutura de base. Pretende-se inserir 

informações de QoS nos campos de protocolo OpenFlow que definem os fluxos e com isto mapear os 

requisitos de QoS. Nessa tarefa, são considerados dois níveis de mapeamento: o primeiro nível 

mapeia especificações de QoS (qspec) entre fluxos OpenFlow e o esquema de prioridades IEEE 



802.1p presentes em comutadores Ethernet; o segundo nível oferece política de mapeamento e 

interoperabilidade por meio do NSIS (Next Steps in Signaling) nos roteadores de borda da rede. Com 

isso, é possível garantir a criação de caminhos fim-a-fim com QoS sobre a infraestrutura virtualizada. 

6.3 Camada do Operador da Rede 

A Tarefa T8 objetiva avaliar o uso de aplicações sensíveis a parâmetros de QoS sobre a 

infraestrutura de redes virtuais, como a difusão de vídeo. Assim, será especificado um mecanismo de 

difusão adaptativa de conteúdo multimídia para redes virtualizadas. Como infraestrutura de base 

neste estudo de caso, é considerado o uso do OpenFlow. A principal ideia dessa tarefa é explorar a 

difusão adaptativa de conteúdo multimídia usando redes virtuais baseadas em OpenFlow, de modo 

que sejam montadas fatias de rede, que organizem os usuários segundo suas capacidades 

(multibanda) de recepção de conteúdo. Cada fatia tem a sua própria política de gerenciamento de 

recursos usando o FlowVisor. Esta tarefa objetiva como contribuição o desenvolvimento (1) da 

disseminação do conteúdo inspirada nos modelos mesh pull-based das redes P2P (ex. P2Plive) para a 

rede OpenFlow e (2) de 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 para interconectar as diferentes fatias segundo sua capacidade.  

Com o desenvolvimento das Tarefas T1 a T8, será possível demonstrar os mecanismos e 

ferramentas desenvolvidos para as três camadas. Esses mecanismos serão desenvolvidos e avaliados 

em redes de testes locais implementadas, quando necessário, pelos líderes de tarefas ou por um de 

seus parceiros em suas respectivas instituições. A interligação dessas redes de testes locais não está 

prevista neste projeto. Entretanto, para poder tornar os  mecanismos e ferramentas desenvolvidos 

funcionais, é necessário integrá-los em uma única rede de testes. Para tanto, a Tarefa T9 avalia tal 

possibilidade e, quando possível, integra os mecanismos e ferramentas desenvolvidos nas outras 

tarefas em uma mesma rede de testes. Essa rede estará localizada em uma das instituições a ser 

escolhida ao longo do projeto e será baseada no modelo de redes virtuais de três camadas, descrito 

anteriormente. Dessa forma, a rede de testes poderá ser usada para avaliar a provisão de QoS nas três 

camadas e permitirá também a avaliação de novos mecanismos de gerenciamento e controle de redes 

virtuais, como os mecanismos de migração de roteadores virtuais e de isolamento entre redes virtuais. 
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8 Teste e Avaliação do Produto Desenvolvido 
A rede de instituições do projeto ReVir desenvolverá protótipos de infraestrutura de redes 

virtuais e testará os mecanismos e ferramentas propostos em redes de testes baseadas nas ferramentas 

Xen e OpenFlow e com um modelo de virtualização híbrido. Espera-se avaliar o desempenho de cada 

uma das propostas individualmente em redes de testes locais, assim como o funcionamento de tais 

propostas em uma mesma rede de testes, que represente as três camadas do modelo de redes virtuais, 

apresentado na Seção 6. Para tanto, especificou-se a Tarefa T9, na qual será feita a integração e a 

avaliação dos mecanismos e ferramentas desenvolvidos. Essa tarefa será realizada por todas as 

instituições em conjunto, porém a rede de testes para integração das propostas estará localizada em 

uma das instituições da rede do ReVir.   

9 Cronograma de Entrega de Produtos 

O projeto está dividido em nove tarefas, enumeradas de T1 a T9, que seguem o cronograma 

mostrado na Tabela 1. As tarefas são de responsabilidade de todas as instituições participantes. A 

confecção de cada produto a ser entregue é liderada por uma das instituições do projeto. No entanto, 

cada produto a ser entregue é de responsabilidade de duas ou mais instituições, como mostrado na 

Tabela 2. As tarefas a serem realizadas são as seguintes: 

 Tarefa T1 - Especificação e avaliação de ferramentas para programabilidade de rede 

 Tarefa T2 - Provisão de QoS com Isolamento na infraestrutura 

 Tarefa T3 - Redes Xen, OpenFlow e Híbridas 

 Tarefa T4 - Mapeamento de redes virtuais em substratos físicos 

 Tarefa T5 - Seleção de redes virtuais com base em SLAs 

 Tarefa T6 - Mecanismo de isolamento de tráfego em redes virtualizadas 

 Tarefa T7 - Qualidade de serviço fim-a-fim em redes virtualizadas 

 Tarefa T8 - Difusão de vídeo multibanda em redes virtualizadas 

 Tarefa T9 - Integração das soluções propostas  

Os produtos a serem entregues estão divididos em dois grupos. O primeiro grupo é o de 

relatórios. Esses produtos estão representados na Tabela 2 pelas abreviações R1 a R6. Dessa forma, 

durante o projeto, serão entregues seis relatórios: 

 R1 – Investigação do estado da arte e dos requisitos da programabilidade de redes e 

virtualização de redes; 

 R2 – Desenvolvimento de uma rede de testes baseada em técnicas de virtualização de redes; 

 R3 – Provisão de qualidade de serviço com isolamento de redes virtuais e mapeamento de 

redes virtuais em substratos físicos; 

 R4 – Isolamento de tráfego e provisão de QoS fim-a-fim em redes virtualizadas; 



 R5 – Garantia de cumprimento de SLAs e distribuição de vídeo multibanda em redes 

virtualizadas; 

 R6 – Integração e avaliação de desempenho dos componentes do projeto; 

O Relatório R1 conterá os resultados da Tarefa T1, na qual será especificado o estado da arte das 

propostas existentes para implementar uma rede física com núcleo programável. O Relatório R2 irá 

apresentar a especificação e o projeto da rede de testes baseada em técnicas de virtualização de redes 

(Protótipo P1). Também será apresentado um guia de utilização da rede de testes. O R2 também 

descreverá a abordagem híbrida de virtualização de redes baseada em Xen e em OpenFlow, 

desenvolvida na Tarefa T3. O Relatório R3 conterá a especificação, o projeto e a avaliação do sistema 

proposto na Tarefa T2 que garante o isolamento das redes virtuais e que possibilita a provisão 

serviços diferenciados entre redes virtuais. O R3 também apresentará os resultados da investigação e 

do desenvolvimento de mecanismos para mapear redes virtuais em substratos físicos propostos na 

Tarefa T4. O Relatório R4 apresentará os resultados das Tarefas T6 e T7 que consistem, 

respectivamente, em investigar e propor mecanismos de segurança para proteger o tráfego em redes 

virtualizadas e desenvolver de um arcabouço baseado em virtualização de redes para a provisão de 

qualidade de serviço fim-a-fim. O Relatório R5 descreverá a metodologia e os resultados dos 

experimentos que envolvem a distribuição de vídeo sobre a infraestrutura de redes virtuais. Ele 

também apresentará a proposta de uma arquitetura para seleção de redes virtuais com base em 

requisitos definidos por SLAs. Por fim, o Relatório R6 apresentará a especificação e o projeto da rede 

de testes (Protótipo P2), bem como os resultados dos experimentos de prova de conceito e o manual 

de uso e configuração dessa rede de testes. 

O segundo grupo de produtos a serem entregues está representado na Tabela 2 por P1 e P2. Tais 

produtos referem-se a dois protótipos a serem produzidos durante o projeto. Os Protótipos P1 e P2 são 

compostos por redes de testes e por um conjunto de experimentos de prova de conceito. A rede de 

testes do Protótipo P1 é composta por computadores pessoais interligados e que rodam as ferramentas 

Xen, OpenFlow e uma abordagem híbrida, a ser desenvolvida neste projeto. Nessa rede de testes, 

serão implementadas e avaliadas as propostas da Tarefa T3. Serão desenvolvidos testes que servirão 

de prova de conceito do funcionamento e do desempenho dos mecanismos propostos. No Protótipo 

P2, serão adicionados à rede de testes, se possível, os mecanismos e ferramentas desenvolvidos nas 

Tarefas T2, T7 e T8. É importante ressaltar que tanto P1 quanto P2 estarão localizadas em um das 

instituições da rede do ReVir. 

Tabela 1: Cronograma de realização das Tarefas. 

Tarefa 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

T1                   

T2                   

T3                   

T4                   

T5                   

T6                   

T7                   

T8                   

T9                   

 

Tabela 2: Tabela relacionando produtos a serem entregues com as instituições responsáveis. 



Produto Data de Entrega Tarefas Líder 
Instituições 

Responsáveis 

R1 T0+3 T1  UFRGS Todas 

R2 e P1 T0+6 T3 
UFRJ UFRJ/ UFRGS/ 

UFSCar 

R3 T0+9 T2 e T4  
UNICAMP UNICAMP/ UFRJ/ 

UFPE 

R4 T0+12 T6 e T7 UFRJ UFRJ/ UFSCar 

R5 T0+15 T5 e T8 UFSCar UNICAMP/ UFPE 

R6 e P2 T0+18 T9 UFPE Todas 

 

10 Competências, Realizações, Potencial e Viabilidade Técnica 

Esta rede de virtualização é composta de 12 (doze) instituições abrangendo as regiões nordeste, 

sudeste e sul do país. A rede mescla grupos consolidados de pesquisa e grupos emergentes e é 

também composta de pesquisadores do CNPq com ampla experiência e pesquisadores doutores 

recém-formados com enorme potencial. Além disso, a rede contempla pesquisadores que atuam em 

diferentes áreas de pesquisa. A rede possui, portanto, uma heterogeneidade desejável e salutar. 

Uma parte significativa dos pesquisadores desta rede participa ou já participou de diversos 

projetos de pesquisa conjuntos, o que contribui significativamente para a garantia do sucesso do 

projeto além de ser um enorme facilitador no que se refere ao gerenciamento das atividades do 

projeto. 

Deve ser ressaltado que muitos pesquisadores desta rede já atuam e possuem realizações e 

produções científicas relevantes na área de virtualização e, além disso, os produtos foram 

especificados dentro de um limite de risco aceitável para um projeto inovador. Assim, a experiência 

no tema e o cuidado na especificação dos produtos são fortes indicativos da viabilidade técnica do 

projeto e do alcance pleno das metas visadas.  

11 Inovação e Impacto do Projeto 

O tema de redes virtuais aplicadas a Internet do Futuro é sem sombra de dúvidas uma área de 

pesquisa relevante, além de ser um assunto de grande interesse sócio-econômico para o 

desenvolvimento de uma nação. Os produtos prometidos neste projeto apresentam um alto grau de 

inovação tecnológica com idéias genuinamente brasileiras que irão gerar protótipos de elementos de 

rede programáveis.  

Os protótipos especificados neste projeto podem vir a ser “o embrião de ilhas de teste” com 

alcance nacional para propostas revolucionárias brasileiras para a Internet do Futuro. Sabe-se que os 

desenvolvedores das redes de teste da Internet do Futuro serão provavelmente os responsáveis pelas 

principais propostas para a nova Internet. Portanto, este projeto pode vir a ser um passo importante 

para que pesquisadores brasileiros possam propor inovações em vez de apenas seguir o que é 

proposto nos países mais desenvolvidos. 

12 Cronograma de Desembolso 

O cronograma de desembolso está previsto para seis parcelas trimestrais iguais em custeio, 

correspondendo ao valor total de custeio divido por seis. Para o bom andamento do projeto espera-se 

que o valor total previsto em equipamentos seja adquirido pela RNP no início do projeto. Assim, são 

R$ 101.410,00 em equipamentos e seis parcelas trimestrais de R$ 218.098,33. 



13 Recursos Financeiros 

Há heterogeneidade nas equipes e uma consequente diferenciação na demanda de recursos 

financeiros que procura atender às características particulares de cada equipe e também às 

especificidades de cada tarefa. No entanto, percebe-se que, de uma maneira geral, os grupos de 

pesquisa que compõem a rede de virtualização procuram investir em aspectos onde outras entidades 

fomentadoras de pesquisa e desenvolvimento deixam lacunas. Os grupos investem fortemente em 

pessoal para garantir a formação e a manutenção de recursos humanos altamente qualificados para 

executar o projeto. Os grupos de pesquisa que integram a rede também consideram essenciais as 

reuniões de trabalho e, consequentemente, esperam poder organizar um ou dois workshops sobre o 

tema nos quais as equipes poderão apresentar os resultados obtidos, trocar informações, discutir 

avanços conseguidos e também problemas encontrados. A apresentação de resultados em eventos 

científicos nacionais e internacionais assim como a publicação destes resultados em veículos de alto 

fator de impacto também é incentivada. 

 

PESSOAL Valor mensal Qtde. Meses  Total  Projeto fase 1 

Coordenador Geral R$ 3.000,00  1 18 R$ 54.000,00  UFRJ-UERJ 

Coordenador R$ 2.000,00  1 18 R$ 36.000,00  UFRJ-UERJ 

Assistente 2 R$ 2.500,00  2 18 R$ 90.000,00  UFRJ-UERJ 

Assistente 3 R$ 1.400,00  1 18 R$ 25.200,00  UFRJ-UERJ 

Estagiário R$ 600,00  1 18 R$ 10.800,00  UFRJ-UERJ 

Auxiliar administrativo R$ 1.400,00  1 18 R$ 25.200,00  UFRJ-UERJ 

Estagiário de 
administração R$ 450,00  1 18 R$ 8.100,00  UFRJ-UERJ 

Programador líder R$ 3.700,00  1 12 R$ 44.400,00  UFScar-USP-CPqD-UFES 

Programador júnior R$ 1.500,00  5 12 R$ 90.000,00  UFScar-USP-CPqD-UFES 

Coordenador R$ 2.038,00  2 18 R$ 73.368,00  UFRJ-UFF 

Assistente 1 R$ 2.310,00  2 18 R$ 83.160,00  UFRJ-UFF 

Assistente 3 R$ 1.155,00  1 18 R$ 20.790,00  UFRJ-UFF 

Estagiário R$ 630,00  2 18 R$ 22.680,00  UFRJ-UFF 

Coordenador Adjunto R$ 1.700,00  1 18 R$ 30.600,00  Unicamp-UFRGS 

Coordenadores R$ 1.000,00  3 18 R$ 54.000,00  Unicamp-UFRGS 

Bolsista Mestrado R$ 1.200,00  1 17 R$ 20.400,00  Unicamp-UFRGS 

Bolsista Mestrado R$ 1.200,00  1 18 R$ 21.600,00  Unicamp-UFRGS 

Auxiliar administrativo R$ 1.400,00  1 18 R$ 25.200,00  Unicamp-UFRGS 

Estagiário de 
administração R$ 450,00  1 18 R$ 8.100,00  Unicamp-UFRGS 

Coordenador R$ 1.400,00  3 18 R$ 75.600,00  UFRGS-UFRJ-UFPR 

Assistente 3 R$ 1.155,00  3 18 R$ 62.370,00  UFRGS-UFRJ-UFPR 

Estagiário R$ 630,00  4 18 R$ 45.360,00  UFRGS-UFRJ-UFPR 

Coordenador R$ 2.000,00  1 18 R$ 36.000,00  UFPE-USP-IFET 

Assistente 1 (Líder 
Técnico/Gerente) R$ 2.900,00  1 18 R$ 52.200,00  UFPE-USP-IFET 

Assistente 2  (mestrando) R$ 1.200,00  2 18 R$ 43.200,00  UFPE-USP-IFET 

TOTAL PESSOAL: R$ 1.058.328,00    



EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE Qtde. Preço Unitário  Total  Projeto fase 1 

NetFPGA em Servidores ou Desktop, 
servidor 1U ou desktop préinstalado c/ 
placas netFPGA para switch openflow em 
FPGA. 10 R$ 3.555,20  R$ 35.552,00  UFScar-USP-CPqD-UFES 

Pontos de Acesso Linksys WRT54GL 10 R$ 359,00  R$ 3.590,00  UFScar-USP-CPqD-UFES 

Computador Intel Dual Core 4 GB RAM 
500 GB HD Monitor 17/18 6 R$ 2.000,00  R$ 12.000,00  UNICAMP-UFRGS 

Switch 3Com SWITCH 24 PORTAS 
10/1000 Mbps BASELINE 2824 3COM 2 R$ 1.300,00  R$ 2.600,00  UNICAMP-UFRGS 

Livros 1 R$ 3.000,00  R$ 3.000,00  UNICAMP-UFRGS 

Desktop 5 R$ 3.300,00  R$ 16.500,00  UFRGS-UFRJ-UFPR 

Switch Pronto 3290 1 R$ 7.632,00  R$ 7.632,00  UFPE-USP-IFET 

Servidor HP Proliant DL360 G7 S-Buy 
Xeon Quad Core E5620 2.40GHz. 2 R$ 6.856,00  R$ 13.712,00  UFPE-USP-IFET 

KVM Switch APC 1 R$ 5.439,00  R$ 5.439,00  UFPE-USP-IFET 

No-break de 3 Kva APC 1 R$ 3.570,00  R$ 3.570,00  UFPE-USP-IFET 

Rack 19” de 24U APC 1 R$ 2.643,00  R$ 2.643,00  UFPE-USP-IFET 

Organizador de Cabos para rack 19” APC 1 R$ 390,00  R$ 390,00  UFPE-USP-IFET 

Outros ítens para conexão em rack. 1 R$ 1.600,00  R$ 1.600,00  UFPE-USP-IFET 

Placas NetFPGA Gigabit 4 R$ 1.269,46  R$ 5.077,84  UFPE-USP-IFET 

Placas de rede multi-gigabit 4 R$ 1.698,00  R$ 6.792,00  UFPE-USP-IFET 

Computador desktop com processador 
Intel Core i3 e 4 GB de memória 4 R$ 1.500,00  R$ 6.000,00  UFPE-USP-IFET 

TOTAL EQUIP.: R$ 126.097,84    

MATERIAL DE CONSUMO 

Suprimentos de informática  (toner, etc.) e 
outros 1 R$ 3.150,00  R$ 3.150,00  UFRJ-UERJ 

Toners para Impressora, Trocas de Peças 
entre outros. 1 R$ 2.456,00  R$ 2.456,00  UFSCar-USP-CPqD-UFES 

Material de consumo laboratórios 
UNICAMP e UFRGS 1 R$ 2.419,60  R$ 2.419,60  Unicamp-UFRGS 

Suprimentos de informática  (toner, etc.) e 
outros 1 R$ 1.307,26  R$ 1.307,26  UFPE-USP-IFET 

 TOTAL MAT. CONS.:  R$ 9.332,86    

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

participação em reuniões técnicas do 
projeto e apresentação de trabalhos em 
eventos científicos.  9 R$ 1.950,00  R$ 17.550,00  UFRJ-UERJ 

Participação em eventos científicos 
(passagem internacional + diárias) 2 R$ 4.500,00  R$ 9.000,00  UFSCar-USP-CPqD-UFES 

Reunião de projeto (passagem nacional + 
diárias) 2 R$ 1.500,00  R$ 3.000,00  UFSCar-USP-CPqD-UFES 

participação em reuniões técnicas do 
projeto e apresentação de trabalhos em 
eventos científicos.  9 R$ 1.950,00  R$ 17.550,00  UFSCar-USP-CPqD-UFES 

Workshops com parceiros envolvidos 2 R$ 5.000,00  R$ 10.000,00  UFSCar-USP-CPqD-UFES 

participação em reuniões técnicas do 
projeto e apresentação de trabalhos em 
eventos científicos.  9 R$ 1.950,00  R$ 17.550,00  UFRJ-UFF 

passagens nacionais - reunião de projeto 10 R$ 800,00  R$ 8.000,00  Unicamp-UFRGS 

diárias nacionais - reunião de projeto 50 R$ 187,83  R$ 9.391,50  Unicamp-UFRGS 

passagens nacionais - apresentação de 
artigos 6 R$ 800,00  R$ 4.800,00  Unicamp-UFRGS 



diárias nacionais - apresentação de artigos 30 R$ 187,83  R$ 5.634,90  Unicamp-UFRGS 

passagens internacionais 6 R$ 3.000,00  R$ 18.000,00  Unicamp-UFRGS 

diárias internacionais 30 R$ 396,00  R$ 11.880,00  Unicamp-UFRGS 

participação em reuniões técnicas do 
projeto e apresentação de trabalhos em 
eventos científicos.  9 R$ 1.950,00  R$ 17.550,00  Unicamp-UFRGS 

participação em reuniões técnicas do 
projeto e e apresentação de trabalhos em 
eventos cietífcos.  9 R$ 1.950,00  R$ 17.550,00  UFRGS-UFRJ-UFPR 

participação em reuniões técnicas do 
projeto e apresentação de trabalhos em 
eventos científicos.  9 R$ 1.950,00  R$ 17.550,00  UFPE-USP-IFET 

Diárias para Reuniões do Projeto 30 R$ 187,83  R$ 5.634,90  UFPE-USP-IFET 

Viagens para Reuniões do Projeto 11 R$ 800,00  R$ 8.800,00  UFPE-USP-IFET 

 TOTAL VIAGENS:  R$ 199.441,30    

SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Utilização de horas de computação em 
nuvem, transcodificação de vídeo e 
armazenamento, Yahoo Services e 
Amazon EC2. 1 R$ 2.000,00  R$ 2.000,00  UFSCar-USP-CPqD-UFES 

Serviço de cabeamento nos laboratórios 
da UNICAMP e UFRGS para instalação 
dos comutadores e computadores 2 R$ 1.500,00  R$ 3.000,00  Unicamp-UFRGS 

Serviços de manutenção de computadores 
nos laboratórios da UNICAMP e UFRGS 1 R$ 1.000,00  R$ 1.000,00  Unicamp-UFRGS 

taxas de inscrição em conferências 
nacionais para apresentação de artigo 6 R$ 300,00  R$ 1.800,00  Unicamp-UFRGS 

taxas de inscrição em conferências 
internacionais para apresentação de artigo 6 R$ 1.500,00  R$ 9.000,00  Unicamp-UFRGS 

 TOTAL SERV. TERC.:  R$ 16.800,00    

      

   
 TOTAL PROJETO):  R$ 1.410.000,00    

 


