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Resumo 
 

A Internet vem passando por grandes mudanças em virtude do aumento no tráfego da 

rede, dado pela adoção do acesso de banda larga e aumento no número de dispositivos 

que, de alguma forma, estão conectados. Além disso, o aumento na demanda por 

conteúdo multimídia faz com que seja necessária uma infraestrutura que obedeça aos 

requisitos específicos que não são completamente cobertos pela Internet. Sendo assim, 

vem sendo amplamente utilizada as Redes de Entrega de Conteúdo (CDNs), cuja a 

infraestrutura é eficientemente implementada para entrega de conteúdo. Além disso, a 

utilização de cache slicing em um ambiente multi-tenancy (multi-inquilino) aumenta a 

qualidade dos resultados obtidos. Esse trabalho, portanto, tem como objetivo avaliar 

algoritmos de cache slicing, dadas as possíveis variações de cenário, analisando por fim 

o quão distantes os resultados desses algoritmos estão do ponto ótimo, alcançado por 

um modelo construído nesses mesmo trabalho. 

 

 

  



Introdução 
 

Atualmente, o modelo de Internet que utilizamos guia a comunicação da sociedade 

moderna. Ela é uma rede utilizada globalmente por muitas pessoas e para diferentes 

propósitos. Com o passar do tempo, o seu uso tem aumentado exponencialmente, 

resultando em novas demandas e desafios ainda maiores. Um dos grandes desafios, 

portanto, é disponibilizar, de forma ágil e eficiente, conteúdo das mais diversas 

naturezas para usuários localizados ao redor do mundo, se utilizando da infraestrutura 

física implementada atualmente e realizando inovações em uma arquitetura de rede que 

seja útil para essa nova demanda. 

 

As Redes de Entrega de Conteúdo (CDNs), que apareceram com o propósito de fornecer 

justamente uma melhor qualidade no serviço de entrega de objetos de conteúdo, tem 

obtido bastante sucesso na parte de distribuição de recursos em geral na Internet. 

Grandes empresas geralmente são clientes de CDNs de alta performance que operam 

extensivas redes ao redor do mundo. Além disso, um paradigma tipicamente adotado 

atualmente utiliza conceitos de Computação em Nuvem, promovendo a ideia de CDNs 

orientadas a nuvens, de forma a reduzir o esforço e custo de produzir uma solução para 

entrega de conteúdo. Ela se utiliza da nuvem para mapear os elementos de uma 

infraestrutura de CDN em componentes virtuais de arquitetura na nuvem. A computação 

em nuvem, de fato, é de grande utilidade computacional, de forma que os usuários 

possam consumir recursos como um serviço e pagar pelo que eles utilizam. 

 

As CDNs são caracterizadas de acordo com sua estrutura, com os protocolos envolvidos 

em suas operações, requisitos de Acordo de Nível de Serviço, dentre outras 

características. Sua configuração é de grande importância para tomada de decisões por 

parte do provedor da CDN, levando a grandes implicações no que se diz à eficiência do 

serviço prestado. Elas possuem pelo menos três atuantes principais em sua topologia: (i) 

Provedores de conteúdo, que representam os proprietários dos conteúdos, podendo ser 

tanto um produtor de conteúdo em si como uma entidade que mantém algum conteúdo 

armazenado para servir usuários finais; (ii) provedores de CDN, que são os proprietários 

da infraestrutura de entrega desses conteúdos, focando basicamente na construção dessa 

infraestrutura; e (iii) usuários finais, que são os clientes da rede, onde estes recebem o 

conteúdo provido. Esses conteúdos nada mais são que objetos requisitados por usuários, 

sendo criados ou providos por algum servidor de origem. 

 

Para lidar com o problema de alocação dos conteúdos que trafegam na rede, tendo em 

vista a capacidade de armazenamento e o quanto cada conteúdo exige para ser 

armazenado, foram desenvolvidas técnicas de cache slicing (fatiamento de cache), que 

basicamente buscam dividir os recursos na rede em fatias, organizando a alocação 

desses conteúdos de uma maneira inteligente, tomando por base critérios de localidade e 

popularidade dos mesmos (o quanto determinado conteúdo é requisitado), sendo útil 

para lidar com os problemas relativos a virtualização de recursos para provedores de 

CDN com múltiplos componentes de armazenamento. Algumas das diversas 

alternativas para realizar cache slicing serão abordadas no trabalho. 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivos 
 

Objetivo geral: 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a utilização de algoritmos de fatiamento de 

cache (cache slicing) para Redes de Distribuição de Conteúdo (CDNs), comparando o 

desempenho de cada um deles, avaliando-os por meio de métricas como cache hit, cross 

traffic, total traffic, dentre outras.  

 

 

Objetivos específicos: 

• Simular cenários em que provedores de conteúdo contratam uma CDN para 

fornecer conteúdo, aumentando o tamanho e complexidade da rede. 

 

• Implementar um modelo de otimização para essa abordagem, com o fim de 

realizar uma análise completa e detalhada dos resultados que os algoritmos 

propostos anteriormente alcançaram, verificando o quanto esses pontos estão 

distantes do ponto ótimo, calculado à partir de um modelo matemático proposto. 
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