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1. Contexto 

Redes de computadores têm evoluído, desde o seu surgimento, com o           
propósito de satisfazer às demandas e necessidades de seus usuários — que são             
crescentes. No entanto, para cumprir esse objetivo, vários desafios têm de ser            
enfrentados. Um deles, que tem foco na maior rede conhecida — a “rede das              
redes” —, é conhecido por Ossificaçao da Internet e se fundamenta na dificuldade             
de modificar o núcleo da rede — composto em sua maior parte por hardware e               
protocolos proprietários de difíceis acesso e modificação. 

Uma alternativa à proposta inviável de modificação do núcleo da rede é a             
implantação de Redes Virtuais, que utilizam a infraestrutura física existente para           
simular redes com topologia e comportamento diferentes [1]. Essa nova abordagem           
dá margem ao surgimento de novos desafios, que incluem o problema de alocação             
de recursos virtuais em uma infraestrutura de rede física [2]. Tal problema tem sido              
foco de muitos estudos científicos e soluções das mais diversas foram propostas até             
então [3][4][5][6]. 

Algo que as propostas sugeridas até agora têm negligenciado diz respeito a            
uma característica fundamental da rede para o cumprimento de Service Level           
Agreement — SLA, que é preocupação constante de prestadores de serviço de            
redes e seus usuários: a dependabilidade [7][8]. Essa característica pode ser           
entendida como uma propriedade da infraestrutura física da rede e de seu            
comportamento que abrange várias métricas — disponibilidade, confiabilidade,        
tolerância a falhas e outras [9][10]. 

A dependabilidade de redes de computadores é portanto, neste contexto,          
uma característica que deve ser levada em consideração durante a alocação de            
recursos virtuais em infraestruras físicas. 

  



 

2. Objetivo 

Desenvolver uma estratégia de alocação de recursos virtuais que leve em           
consideração dependabilidade — tentando maximizá-la (figura 1). Consideram-se        
requisitos para que tal estratégia seja interessante: execução em tempo real; e            
consideração de atributos da topologia da rede (e.g.: memória, CPU, banda e            
atraso de nós e enlaces) durante execução. Especificar e avaliar essa estratégia são             
objetivos secundários essenciais para atingir o objetivo principal de maneira          
satisfatória. 

Figura 1. Alocação de Requisição Virtual sobre Rede Física 

Outro objetivo é a execução do levantamento do estado da arte de            
abordagens para alocação de recursos virtuais em infraestruturas de rede físicas que            
suportam a virtualização — com vistas à aquisição de conhecimento acerca das            
estratégias disponíveis e realização de extensões delas ou proposição de nova           
estratégia que englobe aspectos de dependabilidade em diversos cenários de redes           
virtualizadas. 

Os objetivos específicos são: 

1. Realizar estudo de aprofundamento de conceitos relacionados à modelagem         
e avaliação de redes virtuais de computadores; 

2. Especificar abordagem de alocação de recursos virtuais; 
3. Desenvolver ou estender simulador de ambiente de virtualização de redes; 
4. Simular diferentes abordagens de alocação (a proposta, inclusive) e coletar          

métricas; 
5. Avaliar e analisar métricas coletadas; 
6. Elaborar trabalho de conclusão de curso; 
7. Escrever artigo científico como resultado final do trabalho; 

  



 

3. Metodologia e Resultados Esperados 

A estratégia metodológica adotada para este projeto baseia-se nos princípios          
de avaliação de desempenho em redes de computadores e simulação.  

Avaliar uma estratégia como a que está em questão pode não ser uma tarefa              
fácil — haja vistas as inviabilidades de implantação em uma infraestrutura física            
real. Opta-se, por esse motivo, pela utilização de simulação como principal método            
de validação da solução proposta. Dadas tais circunstâncias, vislumbram-se duas          
possibilidades: 

● Extensão de simuladores existentes para ambientes de virtualização de redes          
— visando integração de funcionalidades de suporte a atributos de          
dependabilidade; 

● Desenvolvimento de simulador que considere todas as caraterísticas        
necessárias para executar os experimentos conforme o cenário a ser          
considerado; 

A execução do trabalho a ser realizado tem, portanto, frentes em pesquisa e             
desenvolvimento: 

● As atividades de pesquisa dizem respeito à revisão da literatura nos assuntos            
que concernem a ambientes de virtualização de redes e dependabilidade          
com vistas a fornecer um embasamento científico adequado para         
especificação e avaliação da abordagem proposta. 

● O desenvolvimento consiste na manutenção e evolução de código do          
simulador utilizado para a avaliação da abordagem proposta. 

Desta forma, espera-se que as avaliações de desempenho a ser realizadas           
neste projeto possibilitem uma contribuição científica relevante compatível com o          
nível de um trabalho de conclusão de graduação. É possível que surjam propostas             
adicionais de melhoramentos de estratégias de alocação de redes virtuais com           
atributos de dependabilidade e produção de novos softwares e ferramentas para a            
comunidade acadêmica — como, por exemplo, um simulador de redes virtuais de            
código aberto. 

 

  



 

4. Cronograma 

Atividade Maio Junho Julho Agosto 

Revisão bibliográfica     

Desenvolvimento/ extensão do simulador     

Execução de simulações e coleta de métricas       
para diferentes abordagens de alocação 

    

Escrita da monografia, elaboração de relatório      
e apresentação 
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