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Resumo

O NECOS (do inglês Novel Enablers for Cloud Slicing) é um projeto de pesquisa entre

Brasil e Europa. O projeto NECOS foi proposto com a finalidade de tratar das atuais

limitações existentes no âmbito da computação em nuvem, de forma a oferecer suporte

às demandas de novos serviços. A solução proposta pelo NECOS é baseada em um novo

conceito chamado de nuvens definidas por fatias leves (LSDC, do inglês Lightweight Slice

Defined Cloud. O LSDC é uma abordagem voltada para o fatiamento de recursos fim a

fim, desde os domínios edge cloud até core cloud, tanto de nuvem quanto de rede, que visa

prover gerenciamento uniforme com um alto nível de orquestração de recursos, através da

aplicação do conceito de cloud-network slicing. Diante disto, este trabalho, que está sendo

desenvolvido como parte integrada a plataforma NECOS, explora o conceito de network

slicing e propõe uma abordagem inteligente voltada para o gerenciamento e orquestração

de recursos de rede WAN (do inglês Wide Área Network) com a finalidade de prover co-

nectividade fim a fim, com garantias de recursos de rede e isolamento entre cada network

slice, partindo-se desde domínios localizados mais próximos aos usuários, que no contexto

do trabalho são as redes de acesso (do inglês access network), até domínios situados mais

distantes do usuário, na core cloud. Além disso, a abordagem proposta também é respon-

sável pelo controle dos recursos físicos e virtuais, através da aplicação de mecanismos de

monitoramento e resiliência, de forma a manter intacto os níveis de qualidade associados a

cada network slice. Um protótipo desta abordagem já foi implementado e avaliado em um

ambiente real de testes e os resultados preliminares obtidos sugerem que esta abordagem

se apresenta como uma solução confiável para controle e orquestração dos recursos da

rede.

Palavras-chave: NECOS, Gerenciamento e Orquestração, Fatiamento de Redes, Redes

Softwarizadas, e Funções de Redes Virtualizadas.
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Abstract

NECOS (Novel Enablers for Cloud Slicing) is a research project between Brazil and Eu-

rope. The NECOS project was proposed to address current limitations in cloud computing

to support the demands of new services. The solution proposed by NECOS is based on

a new concept called Lightweight Slice Defined Cloud (LSDC). LSDC is an approach to

provision end-to-end resource slicing, both cloud (computing and storage) and network

(conectivity), ranging from edge cloud to core cloud domains, which aims to provide uni-

form management with a high level of resource orchestration by applying the concept

of cloud-network slicing. Given this, this work, which is being developed as part of the

NECOS platform, explores the concept of network slicing and proposes a smart appro-

ach to managing and orchestrating WAN network resources for the purpose of providing

end-to-end connectivity, with guaranteed network resources and isolation between each

instantiated network slice, ranging from access networks to core cloud domains. In addi-

tion, the proposed approach is also responsible for controlling resources by monitoring and

applying resilience mechanisms in order to keep the quality levels associated with each

network slice intact. A prototype of this approach has already been implemented and eva-

luated in a real testbed and the preliminary results obtained suggest that this approach

presents itself as a reliable solution to control and orchestrate network resources.

Keywords : NECOS, Management and Orchestration, Network Slicing, Network Softwari-

zation, and Network Function Virtualization.
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1 Introdução

A quinta geração (501, 2018) da tecnologia de redes móveis sem fio (5G) promete

revolucionar sua tecnologia antecessora (4G), uma vez que foi projetada para ser capaz

de acomodar sobre uma única infraestrutura de rede três serviços genéricos com requisi-

tos extremamente heterogêneos-(Bockelmann et al., 2018): (i) banda larga móvel aprimorada

(eMBB, do inglês enhanced Mobile Broadband), que tem como foco atender a crescente de-

manda do usuário final quanto a taxa de dados e capacidade do sistema; (ii) comunicações

massivas de tipo de máquina (mMTC, do inglêsmassive Machine-Yype Communications),

que visa oferecer conexão acessível e robusta a uma enorme densidade de dispositivos sem

sobrecarregar a rede; e (iii) comunicações ultra-confiáveis e de baixa latência (URLLC, do

inglês Ultra-Reliable Low-Latency communications), que abrangem um cenário inédito ao

assumir a meta de atender às rigorosas exigências de verticais críticas, tais como direção

veicular autônoma, cirurgia remota, chamadas holográficas, internet táctil, entre outros.

Através do 5G, é esperado que verticais com características heterogêneas coexistam so-

bre uma mesma infraestrutura física de altíssima capacidade, capaz de garantir Qualidade

de Serviço (QoS, do inglês Quality of Service) ao longo do tempo. Entre os aprimoramen-

tos do 5G, esta dissertação de mestrado destaca o fatiamento de redes (no inglês, Network

Slicing)(V16.1.0, 2018), que significa a distinta capacidade de fatiar uma infraestrutura

física em diferentes instâncias virtuais para uso escalonável por uma variedade de clien-

tes, com abordagem monolítica. Para isso, a arquitetura 5G foi projetada com suporte

nativo as tecnologias de Redes Softwarizadas (também referenciado como Redes Definidas

por Software – SDN, do inglês Network-Defined Networking) (Al-Dulaimi; Wang; I, 2018) e

Virtualização de Funções de Rede (VNF, do inglês Virtual Network Function)(Mijumbi et

al., 2016). Aplicadas em conjunto (ETSI NFV ISG, 2015), SDN e NFV possibilitam que

diferentes (Network-Slices) possam ser orquestrados e gerenciados, de forma isolada e

independente uns dos outros, sobre a mesma infraestrutura física do provedor de recursos.

Assim como a softwarização de redes, a cloudificação também é uma tecnologia chave

para atender as diferentes demandas associadas aos cenários 5G. A cloudificação permite
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com que serviços possam ser requisitados e implantados de forma automatizada, ágil e

flexível em datacenters localizados na nuvem. Além disso, a cloudificação juntamente com

a softwarização também permitem com que funções de rede, antes implementadas em

hardware específico, sejam transferidos para um ambiente de execução em servidores da

nuvem na forma de VNF. Entre os principais benefícios desta abordagem destacam-se

redução de despesas de capitais (CAPEX, do inglês CAPital EXpenditure e operacionais

(OPEX, do inglês OPerational EXpenditure) (Rafique et al., 2011), para além de maior

flexibilidade e automatização de funções.

A heterogeneidade das verticais 5G irá inevitavelmente impor mudanças ao longo

do tempo, o que resultará em flutuações na carga de trabalho. Para responder as estas

eventuais flutuações, os recursos da rede precisam ser adaptados em tempo de execução

para responder as novas demandas e garantir QoS. As redes elásticas (ALALUNA; NEVES;

RAMOS, 2020) apresentam uma série de benefícios e são muito mais eficientes do que os

sistemas típicos de gerenciamento de redes. Por exemplo, são baseadas em mecanismos de

redimensionamento automático de recursos, que oferecem baixíssimos tempos de resposta

na perspectiva de garantir disponibilidade contínua de serviços. A partir de ferramen-

tas de monitoramento de rede, demandas são identificadas com maior precisão, e assim

seus recursos (como por exemplo, largura de banda, tamanho de fila, capacidade de pro-

cessamento, e outros) são automaticamente aumentados ou reduzidos. A eficácia de um

mecanismo de elasticidade depende da lógica adotada pelo algoritmo de escalonamento

automático (autoscaling) (MEDEIROS et al., 2019), que tem a função de calcular a nova

quantidade de recursos para atender à nova carga de trabalho de serviço.

A federação entre múltiplos domínios de provedores de recursos também emerge como

outra características chave das redes 5G. Em termos gerais, uma federação oferece uma

visão incorporada de serviços e/ou elementos de serviço de todos os provedores de re-

cursos que acordaram em ser federados, denotando uma abordagem compartilhada. Esta

abordagem de recursos compartilhados entre múltiplos domínios oferece a solução para

que clientes possam requisitar instanciação de serviços com recursos garantidos de ponta a

ponta, atravessando diferentes domínios federados (X. Li et al., 2018). Desta forma, serviços

podem ser instanciados para execução nas premissas de provedores de recursos distribuí-

dos geograficamente, onde inclusive partes de um mesmo serviço podem ser alocados para

execução em diferentes domínios administrativos (computação distribuída).
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1.1 Escopo da Pesquisa

O cenário altamente complexo descrito no item anterior requer tecnologias inova-

doras que atuem no conceito de fatiamento (Slicing), com alto nível de orquestração e

gerenciamento para facilitar que os serviços operem de forma eficiente, contínuo e em

modo elástico. O projeto NECOS (do inglês, Novel Enablers for ClOud Slicing) (Silva

et al., 2018) propõe uma solução que busca lidar no cenário acima descrito a partir da

plataforma LSDC (do inglês Lightweight Slice Defined Cloud) voltada a inovadora funci-

onalidade denominada Cloud-Network slicing. De um modo geral, a plataforma NECOS

LSDC é capaz de realizar, de forma automatizada, a orquestração de fatias ao nível de

nuvem (Cloud-Slicing) e de rede (Network-Slicing), deployment de serviços e aplicações,

e o gerenciamento de toda a estrutura instanciada visando serviços elásticos de ponta a

ponta.

Um Cloud-Network slice é constituído pela plataforma NECOS LSDC a partir da

combinação sistêmica de partes Cloud-Slice e Network-Slice, disponíveis a partir da abor-

dagem compartilhada entre os diferentes domínios federados na perspectiva de oferecer

uma visão monolítica, de ponta a ponta e de alto nível de isolamento sobre todos os re-

cursos, serviços e aplicações. As partes Cloud-Slice são mapeadas em recursos de nuvem

(por exemplo ciclos de CPU, memória de acesso randômica, armazenamento, e rede) dis-

ponibilizados em datacenters(DC) de grande (Core Cloud DCs) e pequeno/médio porte

(Edge Cloud DCs) no domínio da federação. Já as partes Network-Slice são mapeadas em

recursos de rede (incluindo interfaces de rede virtuais com largura de banda garantida,

funções de redes virtuais encadeadas) combinados, com objetivo de provisionar conecti-

vidade entre pares de partes Cloud-Slice.

Esta pesquisa de mestrado se insere no escopo da plataforma NECOS LSDC, a partir

do NS-MANO (do inglês, Network Slice Management and Orchestrator). O design do NS-

MANO complementa a arquitetura NECOS LSDC a partir de um conjunto de blocos de

construção voltados à tarefas de gerenciamento e orquestração de partes Network-Slice.

Seu projeto se pauta nas iniciativas de padronização da ETSI (European Telecommunica-

tions Standards Institute) no tocante ao gerenciamento e orquestração de Network-Slices.

O NS-MANO oferece a capacidade de provisionar conectividade de ponta a ponta en-

tre partes Cloud-Slice constituintes de instâncias Cloud-Network Slice, sobre provedores

de rede cabeados e não cabeados dentro da federação NECOS. Para tal, o NS-MANO

se pauta na exploração dos paradigmas de Virtualização de Funções de Rede (NFV, do

inglês Network Function Virtualization)(ETSI NFV ISG, 2015) e Redes Definidas por Soft-
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ware (SDN, do inglês Software-Defined Networking)(HALEPLIDIS et al., 2015), de modo que

recursos e serviços de rede sejam aplicados de forma flexível, automatizada e em tempo

de execução. Por fim, o NS-MANO pretende oferecer uma base tecnológica completa para

facilitar o provisionamento de partes Network-Slice elásticas, e consequentemente garantir

o mantenimento dos níveis de Qualidade de Serviço (QoS, do inglês Quality of Service) e

de Experiência (QoE, do inglês Quality of Experiense).

1.2 Motivação

Com a aplicação dos conceitos de softwarização e cloudificação, novos modelos de

negócios puderam ser desenvolvidos, como por exemplo Slice as a Service (ZHOU et al.,

2016). Entretanto, é necessário que exista coordenação e controle sobre a softwarização e

a cloudificação, para que estas duas tecnologias operem de forma integrada sobre a infra-

estrutura. Sendo assim, mecanismos devem ser empregados para assegurar que sequências

de tarefas sejam executadas de forma alinhada e integrada, através do acionamento das

abordagens de softwarização e cloudificação.

A automatização dos processo de gerenciamento e operação de Slices é um outro pro-

blema existente no âmbito das Cloud-Network Slices, pois é esperado que todo o seu ciclo

de vida seja feito de forma automatizada, partindo-se desde sua instanciação até sua desa-

tivação. Agrupamento de recursos para formação de Slices e configuração/monitoramento

de seus recursos alocados são alguns exemplos de operações automatizadas que devem

ser suportadas por mecanismos inteligentes desenvolvidos para atuarem no contexto de

Network-Slices (GALIS; KUKLIŃSKI, 2017).

Sob o aspecto das Network-Slices, cada provedor de recursos de rede dentro da fe-

deração NECOS deve implementar mecanismos capazes de atuar sobre a infraestrutura

de rede de forma otimizada, eficiente e ágil, oferecendo suporte a diferentes domínios

tecnológicos. Os documentos (GALIS L. QIANG, 2018) e (CLEMM et al., 2017) descrevem

em detalhes diversos tipos de recursos de rede que existem no âmbito das infraestruturas

físicas de provedores de rede. Com respeito ao gerenciamento das Network-Slices, devem

ser empregadas abordagens capazes de provisionar serviços elásticos, com objetivo de:

(i) manter os níveis de desempenho especificados na requisição pela Slice; (ii) manter os

níveis de QoS/QoE; (iii) suportar adaptações de recursos (aumento e redução) em tempo

de execução; (iv) tratar eventuais falhas; e (v) fornecer suporte necessário para que os in-

quilinos possam ter o controle sobre os recursos alocados aos Network-Slices instanciados
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para eles.

A principal motivação para realizar o trabalho de mestrado ora proposto se pauta no

plano de trabalho do projeto NECOS, uma vez que ficou a cargo da equipe da Univer-

sidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) a tarefa de lidar com a orquestração e

gerenciamento de partes Network-Slices. E assim o NS-MANO está sendo proposto para

atuar de forma complementar a plataforma NECOS LSDC nas tarefas de orquestração e

gerenciamento de partes Network-Slices elásticas constituintes do principal resultado do

projeto, o Cloud-Network Slicing. À luz disso, a plataforma NECOS tornar-se-á capaz

de: (i) Prover a dinamicidade necessária para que requisições sob-demanda possam ser

atendidas, sem interferência manual, de modo que recursos da infraestrutura de rede dis-

ponível possam ser configurados e agrupados para formação de partes Network-Slices ; (ii)

Oferecer gerenciamento e orquestração sobre os recursos físicos e virtuais de provedores de

rede na federação NECOS, na premissa de provisionar conectividade com recursos garan-

tidos de ponta a ponta (abrangendo desde as redes de acesso sem fio até datacenters core

cloud); (iii) Estender as capacidades do NECOS LSDC sobre o ciclo de vida das partes

Network-Slice; e (iv) Oferecer toda base tecnológica e interfaces para provisionar partes

Network-Slice elásticas e resilientes. Apesar do NS-MANO ter sido elaborado fortemente

acoplado a plataforma NECOS LSDC, a lógica dos mecanismos e seus diferentes fluxos de

trabalho podem ser adaptadas para uso em outros casos de uso voltados a Network-Slicing.

Para tal, o NS-MANO precisa ser estendido com interfaces e chamadas de procedimentos

compatíveis com cenário alvo, de modo que seja chamado a ativar as funções de orques-

tração e gerenciamento de Network-Slices. Além disso, o provisionamento de serviços de

comunicação elásticos e resilientes requer adaptação de sua arquitetura e interfaces para

compatibilizar com os facilitadores tecnológicos do ambiente, de modo que possa interagir

com gerentes de infraestruturas Virtuais (VIM, do inglês Virtualized Infrastructure Ma-

nager) e Controladores SDN disponíveis. Assim, o NS-MANO se tornará capaz de atuar

sobre a infraestrutura física, e de realizar todas as medições e configurações necessárias.

1.3 Objetivo Geral e Específicos

Este trabalho tem como objetivo expandir a plataforma NECOS com funcionalida-

des complementares que permitam consolidar seu principal resultado, o Cloud-Network

Slicing de ponta a ponta. À luz disso, esta pesquisa de mestrado propõe o NS-MANO,

arquitetado por módulos funcionais totalmente compatíveis com a plataforma NECOS

que interoperam para que partes Network-Slice possam ter seu ciclo de vida coordenado,
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controlado de forma automatizada e conectado a partes Cloud-Slice com QoS e isolamento

garantidos de ponta a ponta. Além disso, os blocos propostos também atuam no gerenci-

amento e orquestração dos recursos de rede, visando o provisionamento de conectividade

elástica e resiliente entre partes Cloud-Slice.

Para atender ao seu objetivo principal, os seguintes objetivos específicos são elicitados:

1. Realizar levantamento sobre o estado da arte com respeito ao conceito Cloud-

Network Slicing ;

2. Investigar e analisar o estado da arte sobre abordagens arquiteturais propostas para

gerenciamento e orquestração de Network-Slices elásticos, no âmbito contextual da

resiliência e QoS;

3. Projetar e implementar os blocos funcionais abordagem NS-MANO integrados a

plataforma do NECOS LSDC;

4. Validar e avaliar o NS-MANO em uma bancada de testes laboratorial considerando

um cenário NECOS real.

1.4 Metodologia Científica

O NS-MANO ora proposto nesta dissertação de mestrado, juntamente com a plata-

forma NECOS LSDC, foi prototipado sobre uma banca de testes laboratorial no Labora-

tório do Grupo de Pesquisa em Aplicações e Serviços para Internet do Futuro (REGINA-

Lab, do inglês Research Group in Future Internet Services and Applications Laboratory).

Foram aferidos duas provas de conceito para que pudesse ser validado sua arquitetura

funcional, de acordo com o proposto.

Tendo como base o escopo da pesquisa (item 1.1), a motivação (1.2) e os objetivos

elencados (1.3), a metodologia de pesquisa desta dissertação de mestrado se pauta nas

seguintes hipóteses de trabalho:

Hipótese 1 A integração ao NECOS LSDC de funções para a orquestração e mo-

nitoramento de partes Network-Slice demonstra viabilidade da visão de Cloud-Network

Slicing de ponta a ponta, bem como consolida o conceito de Slicing as a Service.

A dedução da hipótese 1 foi realizada pela prototipação do NS-MANO integrado ao

NECOS em Testbed laboratorial, na perspectiva de provar a eficácia de suas funcionali-
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dades para a orquestração e gerenciamento de partes Network-Slices elásticas e fim a fim,

partindo-se desde a parte WiFi-Slice até a Cloud-Slice localizada na Core Cloud.

Hipótese 2 A automação das tarefas de orquestração e gerenciamento de partes

Network-Slice, a partir de soluções na premissa da operadora, permitirá serviços de co-

municação elásticos, agilidade em atuações na rede e eficiência na gestão de recursos.

Para deduzir a hipótese 2, o protótipo do NS-MANO integrado ao NECOS LSDC foi

submetido a diferentes eventos e capacidades operacionais de rede, de forma a saturar

a utilização da infraestrutura, consumindo o máximo de recursos possível, como tam-

bém para permitir com que o NS-MANO acionasse seus mecanismos de elasticidade e/ou

resiliência, de acordo com os eventos de rede detectados.

1.5 Contribuições

As principais contribuições apresentadas por este trabalho encontram-se descritas a

seguir:

1. Fornecer um facilitador tecnológico concreto para gerenciamento e orquestração de

partes Network-Slices pautado nos padrões disponíveis (ETSI, 3GPP, ONF, etc.);

2. Estender as capacidades da plataforma NECOS com o NS-MANO para suportar

gerenciamento e orquestração de partes Network-Slice elásticas, resilientes e fim a

fim, em tempo de execução e de forma automática;

3. Capacitar a plataforma NECOS LSDC a orquestrar e gerenciar Cloud-Network slices

de ponta a ponta, compreendendo desde a core cloud DC até redes de acesso sem

fio;

4. Implementar, em código aberto, um protótipo laboratorial do NS-MANO integrado

a plataforma NECOS LSDC;

5. Avaliar a viabilidade, eficácia e desempenho do NS-MANO no contexto da plata-

forma NECOS LSDC para oferecer Cloud-Network Slicing como serviço.
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1.6 Produção Acadêmica

Através das contribuições obtidas com este trabalho, foram geradas as seguintes pu-

blicações:

• [Submetido] Maciel, D., Neto, E., Costa, K., Lima, M., Lopes, V., Neto, A.,

Dantas, F., Sampaio, S. MANO of Elastic WiFi-Slicing Towards Efficient IoT-Cloud

Continuum. In: Journal of Grid Computing, 2020.

• [Submetido] Maciel, D., Neto, E., Costa, K., Lima, M., Lopes, V., Neto, A.,

Dantas, F., Sampaio, S. WiFi-Slicing MANO Towards Elastic WiFi-sharing Com-

munications. In: IEEE International Conference on Communications, 2020.

• [Submetido] Cabrini, F., Castro, A., Maciel, D., Valiante, F., Neto, A., Kofuji,

S. Helix Multi-layered: On Multi-Layering ContextBrokers across Federated Cloud-

Network Domains Towards Efficient Cloud-to-IoT Continuum. In: Journal of Grid

Computing, 2020.

1.7 Estrutura do Trabalho

Os demais capítulos deste documento estão organizados da seguinte maneira: O ca-

pítulo 2, fundamentação teórica, apresenta todos os conceitos necessários para perfeito

entendimento deste trabalho; Uma extensa revisão do atual estado da arte é apresentado

no capítulo 3; O capítulo 4 descreve em detalhes as principais características do projeto

NECOS; O capítulo 5 apresenta a proposta deste trabalho, juntamente com a descrição e

apresentação das características da arquitetura NS-MANO ; E por fim, o capítulo 6 define

o cronograma de desenvolvimento deste trabalho.
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2 Fundamentação Teórica

Neste capítulo são abordados todos os tópicos necessários para o entendimento ge-

ral dos temas associados à dissertação. Em cada seção foram feitas diferentes quebras,

do tema tratado, em uma ou mais subseções, de forma a facilitar a leitura ou a busca

no texto de algum assunto específico. Os principais temas abordados neste trabalho são:

computação em nuvem e suas principais características, descrição do conceito e das tecno-

logias existentes nas redes softwarizadas, virtualização, conceito de network slicing, com

descrição de alguns casos de uso aplicados, e, para finalizar, é explanado sobre qualidade

de serviço e as diferentes abordagens existentes nos dias de hoje.

2.1 Computação em Nuvem

Apesar do modelo da computação em nuvem estar em alta nos dias de hoje (HOS-

TINGTRIBUNAL, 2019), este conceito não é nada novo. O artigo (JADEJA; MODI, 2012)

afirma que a história da computação em nuvem foi iniciada por volta dos anos de 1960 por

John McCarthy, onde ele afirma que a computação um dia seria tratada como utilidade

pública. Ainda de acordo com o artigo, a história da computação em nuvem foi originada

por empresas de telecomunicação, através do fornecimento de serviços voltados para redes

virtuais privadas.

Como uma maneira de padronizar o termo computação em nuvem, o NIST (do in-

glês, National Institute of Standards and Technology) define a computação em nuvem

como um modelo habilitador para acesso sob demanda e onipresente a um conjunto de

recursos de computação configuráveis (tais como, redes, servidores, aplicativos e serviços

de armazenamento) que podem ser rapidamente provisionados e liberados com o mínimo

esforço de gerenciamento ou interação do provedor de serviços(NIST, 2011). Conjuntos

de servidores (DC, do inglês Datacenter) de alto desempenho computacional juntamente

com a virtualização estão por trás deste paradigma de computação. Através da virtua-

lização, softwares, plataformas e infraestruturas podem ser fornecidos como serviço para
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os usuários, de forma gratuita, até certo ponto, como a Google provê com o serviço de

e-mails chamado de Gmail, como também através do modelo de pague somente quando

utilizar. Os provedores de nuvem devem aplicar mecanismos eficazes, capazes de atender a

uma complexa variedade de requisições feitas por seus usuários, bem como para gerenciar

os recursos existentes internamente a um datacenter, onde nestes estão compreendidos

o armazenamento, computação, serviços de rede, e vários outros tipos de recursos que

podem ser fornecidos ao usuário.

O crescimento da computação em nuvem está a todo vapor. Alguns dados estatísticos

que comprovam esta tendência podem ser encontrados em (HOSTINGTRIBUNAL, 2019).

Neste relatório consta que a 94% de todo processamento da internet estará concentrado

em datancenters de nuvem até 2021, enquanto que nos dias de hoje, o maior provedor

em nuvem atualmente é a Amazon Web Services (AWS) que conta com 32% do mercado

global de computação em nuvem. Estes dados mostram que a computação em nuvem

veio para ficar e para simplificar o dia a dia da população como um todo. O mercado da

computação em nuvem está a cada dia mais concorrido, visto que diversas corporações

estão adentrando neste ramo visando competir com as demais empresas que operam no

mesmo setor, como também para o provimento de diferentes serviços. Vale ressaltar que

grande parte das empresas estão migrando seus serviços de servidores internos, hospedados

em seu próprio domínio, para o domínio de provedores de conteúdo.

De acordo com o NIST existem cinco características essenciais que todo provedor de

computação em nuvem deve oferecer para seus usuários. São eles:

• Autoatendimento sob demanda: Requisições de provisionamento de recursos

podem ser feitas a provedores de recursos a qualquer momento, independente do

tipo de recursos solicitado. Clientes podem a qualquer momento requisitar por mais

largura de banda para seus serviços, ou mais espaço de armazenamento, ao mesmo

tempo que também podem requisitar por redução de recursos alocados para estes, ou

até mesmo encerramento de um contrato estabelecido, o que dependerá diretamente

do acordo feito entre o cliente e o provedor.

• Vasto acesso a rede: Um heterogêneo conjunto de dispositivos e equipamentos,

tais como computadores, celulares e tablets, devem ser capazes de acessar os recur-

sos alocados na nuvem, sendo a conectividade do objeto com a internet é a única

exigência requerida para tal acesso.

• Grupamento de Recursos: Uma das principais vantagens da computação em
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nuvem está no compartilhamento de recursos. Múltiplos usuários (do inglês multi-

tenants) podem usufruir simultaneamente de um mesmo conjunto de recursos físicos

existentes na infraestrutura, de forma que, cada tipo de recurso, podendo este ser

físico ou virtual, pode ser dinamicamente atribuído e reatribuído a um ou mais

clientes, com consentimento ou não do cliente. Com relação ao consentimento, os

clientes possuem conhecimento a respeito dos recursos requisitados e dos recursos

que foram reservados para estes, mas na maior parte dos casos desconhecem o tipo

de recurso, físico ou virtual, e a localidade na qual estes foram alocados para eles.

• Elasticidade ágil: Esta característica está diretamente associada a capacidade de

alocar, desalocar e reajustar recursos, dinamicamente, para um ou um conjunto

de clientes, a qualquer momento, sem adição de custos por parte do provedor ou

do cliente para execução de tal ação. Dependendo das necessidades de um serviço,

ou conjunto destes, recursos podem ser adicionados ou removidos para otimização

de desempenho ou redução de custos através da requisição direta, por parte dos

clientes, ou pelo constante monitoramento feito por parte do provedor. Recursos

ociosos ou não mais utilizados retornam para o reservatório de recursos disponíveis

para futuras novas associações.

• Medição de Serviços: A mensuração dos serviços é essencial para o sustento do

modelo de computação em nuvem. Todos os serviços devem ser mensurados para

alcançar diferentes objetivos. Os provedores em nuvem executam medições constan-

tes nos recursos utilizados pelos clientes para terem controle sobre a quantidade de

recursos que encontram-se sendo utilizados por cada cliente, bem como para pre-

cificar os custos associados aos recursos utilizados por estes. Os provedores devem

ser transparentes no quesito cobrança e devem deixar claro para os clientes, através

de gráficos, relatórios e ferramentas de monitoramento, quais, quantos e quando

recursos foram ou encontram-se em utilização.

2.1.1 Modelos de Implantação em Nuvem

Antes de instanciar um serviço ou requisitar por recursos a um provedor de nuvem,

é primeiramente necessário entender, conhecer e desenvolver um projeto que representa

a arquitetura do serviço deseja-se utilizar ou requisitar na nuvem. Isto é essencial, pois é

através desta arquitetura e das especificações de recursos que será feito requisições para

os provedores de nuvem reservarem recursos, como CPU e memória RAM, fornecerem

uma plataforma para implantação do serviço ou até mesmo para deixar a instanciação
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de um novo serviço a cargo dos provedores. Tendo isto em mente, antes de requisitar por

um serviço ofertado por um provedor de nuvem, deve-se primeiramente definir o público

alvo associado ao serviço a ser alocado, pois a depender dos objetivos, o serviço pode

ser configurado para ser acessado por um grupo específico de usuários, ou então por

todo e qualquer requisitante, podendo este ser um usuário comum, funcionário do próprio

provedor de nuvem ou até mesmo uma máquina projetada para realizar requisições para o

serviço a ser instanciado. Diante disso, quatro modelos de implantação em nuvem podem

ser ofertados pelos provedores em nuvem. Estes modelos são os seguintes:

• Modelo de Nuvem Pública: Este modelo de implantação permite com que siste-

mas e serviços sejam acessados por qualquer usuário e a qualquer momento. Nuvens

públicas podem ser gerenciadas e operadas por empresas, organizações governa-

mentais e provedores de recursos, por exemplo. Uma das principais características

deste modelo está no fato de os recursos, utilizados para execução dos sistemas ou

serviços, serem de propriedade do provedor da nuvem. Diversas grandes empresas

fazem uso deste modelo de nuvem pública para oferecerem serviços variados para

os usuários. O Gmail da Google e o Outlook da Microsoft são exemplos de serviços

ofertados de maneira gratuita para o público geral. Entretanto, devido ao fato dos

sistemas e serviços instanciados serem de acesso público, este modelo trás consigo

problemas complexos associados a segurança como um todo, visto que, ataques bem

sucedidos podem trazer consequências catastróficas para a organização responsável

pelo serviço que foi comprometido.

• Modelo de Nuvem Privada: Este modelo de nuvem tem como característica

limitar o acesso a serviços e sistemas do público em geral. Os recursos da infraestru-

tura podem ser operados e gerenciados pela própria organização detentora de tais

recursos, como também por terceiros, de forma que a responsabilidade para operar

e gerenciar recursos, que podem ser tanto de propriedade da organização quanto

de domínio de uma outra entidade, é atribuído a uma empresa terceirizada. Sendo

assim, a política e o controle de acesso aos serviços fica a cargo da organização.

• Modelo de Nuvem Híbrida: Este modelo aborda a junção através da padro-

nização, APIs ou tecnologias proprietárias, por exemplo, de dois ou mais modelos

de nuvem diferentes, podendo estes serem públicos, privados ou comunitários. Este

modelo pode ser empregado para fornecer uma camada extra de segurança para a

organização, como por exemplo, dados e aplicações considerados confidenciais são

acessados de forma privada, em uma nuvem particular, por exemplo, enquanto que
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outros tipos de dados e aplicações, que não impactam diretamente na organização,

podem ser acessados de forma pública ou comunitária.

• Modelo de Nuvem Comunitário: Quando duas ou mais organizações comparti-

lham de objetivos em comum, estas podem gerir uma mesma nuvem em conjunto.

Este modelo de compartilhamento de uma nuvem entre diferentes organizações é

chamado de modelo comunitário. Tarefas de operação e gerenciamento podem ser

definidos e atribuídos pelas organizações participantes, de forma que uma ou mais

destas fiquem encarregadas de tais tarefas. A infraestrutura em nuvem pode ser

provida por uma ou mais organizações participantes, bem como por organizações

terceirizadas, onde neste caso as terceirizadas podem ficar encarregadas tanto pelo

fornecimento da infraestrutura quanto pela operação e gerenciamento da nuvem. O

uso deste modelo requer alguns cuidados especiais, pois devido ao fato de diferentes

organizações poderem acessar a mesma nuvem, conflitos podem surgir em virtude

do emprego de políticas adotadas por uma organização que não estão de acordo com

as políticas aceitáveis por outra organização.

2.1.2 Modelos de Serviço em Nuvem

Além dos modelos apresentados na seção anterior, os provedores em nuvem também

oferecem alguns modelos de serviços, sendo que o modelo ideal deve ser informado pelo

requisitante. Cada modelo é caracterizado por apresentar tipos de abstrações diferentes

aos consumidores, de forma que quanto mais abstrato for menor será o controle que o

usuário terá sobre os serviços contratados, onde o tipo de abstração a ser selecionado

depende diretamente do usuário. Os principais modelos utilizados para categorização de

serviços são os apresentados a seguir.

• Infraestrutura como Serviço (IaaS, do inglês Infrastructure as a Service):

Este tipo de modelo exige que o usuário contratante dos serviços possua conheci-

mento necessário sobre os recursos que irão ser utilizados por parte dos serviços

que irão ser instanciados, como também de diversos outros fatores, como a loca-

lização onde deverá ser alocado os recursos, por exemplo. Neste modelo o usuário

formaliza acordos, com os provedores, associados a quantidade de recursos que de-

verão ser alocados, onde estes podem ser, por exemplo, CPU, RAM e largura de

banda. Estes recursos podem ser oferecidos através de máquinas físicas, nomeada-

mente Bare-Metal, como também em forma de máquinas virtuais. Com este modelo
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o usuário tem controle total sobre o conjunto de servidores virtuais ou físicos dis-

ponibilizados para ele, onde o controle de processamento, armazenamento e largura

de banda, bem como os softwares que irão ser executados, nestes servidores, ficam a

critério do contratante deste tipo de serviço. Entretanto, o controle sobre a criação

das máquinas virtuais e/ou alocação de recursos além dos contratados, é feito pelo

provedor da infraestrutura.

• Plataforma como Serviço (PaaS, do inglês Plataform as a Service): Através

desta categoria de serviços, provedores fornecem plataformas que contém todos os

pacotes e requisitos necessários para execução das aplicações que serão hospedadas.

Através do provimento de diversas ferramentas voltadas para o desenvolvimento de

software, desenvolvedores são capazes de implementar, testar, acrescentar funciona-

lidades a softwares que encontram-se em fases de criação ou que já foram postos em

produção. Nesta abordagem, os provedores ficam responsáveis por todo o controle

de recursos atribuídos às plataformas, bem como pelo gerenciamento da infraestru-

tura física e virtual que são utilizadas para hospedar as plataformas. As PaaS são

instanciadas uma camada acima do modelo IaaS. Algumas vantagens trazidas aos

desenvolvedores através desse modelo de serviço estão associados ao baixo tempo

para provisionamento de um novo ambiente de desenvolvimento, compartilhamento

de um mesmo ambiente de desenvolvimento entre diversos atuadores e redução do

tempo gasto com manutenções e com a administrações do ambiente(Gibson et al.,

2012).

• Software como Serviço (SaaS, do inglês Software as a Service): O SaaS é

o modelo mais conhecido e utilizado nos dias de hoje. Todas as pessoas que pos-

suem uma conta de e-mail associada ao Google ou a Microsoft, por exemplo, estão

usufruindo este modelo de serviço. Aplicações são disponibilizadas, por parte dos

provedores, para serem utilização pelos consumidores, através de abordagens gra-

tuitas ou da precificação por tempo de uso. Toda a infraestrutura e plataforma na

qual estão vinculados os softwares associados a este modelo, são gerenciados pelo

próprio provedor. Clientes e consumidores podem acessar estas aplicações através

de equipamentos com baixo poder computacional, onde softwares como web browser

são utilizados para aceder estes serviços. A ideia principal por trás desta aborda-

gem está centrada na transferência de aplicações de equipamentos com baixo poder

computacional para a nuvem. De fato, a única exigência requerida para acessar tais

aplicações está associada ao equipamento ter acesso a internet.
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Figura 2.1: Exemplos de aplicações e entidades listadas por modelo de serviço
Fonte: (BOKHARI M. U., 2016)

A Figura 2.1 mostra alguns exemplos de entidades e aplicações empregadas em cada

modelo de serviço discursado acima. É possível ver que uma mesma entidade, a IBM, por

exemplo, pode oferecer serviços e recursos distribuídos entre diferentes modelos de serviço,

enquanto que serviços podem ser desenvolvidos para atuar em diferentes camadas de abs-

tração. Já a Figura 2.2 apresenta as responsabilidades atribuídas para cada participante.

É possível ver que dependendo do modelo selecionado pelo usuário, diferentes níveis de

controle podem ser alcançados. Entretanto, de acordo com estes modelos, é possível ver

que os usuários não possuem acesso total e irrestrito a todas as camadas de abstração que

existem em cada modelo de serviços. No caso do modelo SaaS, o usuário tem direito ape-

nas a utilizar o software fornecido pelo provedor, sendo que não é fornecido mecanismos

de gerenciamento ou controle sobre o software utilizado pelo usuário.
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Figura 2.2: Responsabilidades designadas tanto para o usuário quanto para o provedor de

acordo com cada modelo de serviço

Fonte: Adaptado de (REDHAT, 2020)

2.2 Redes Softwarizadas

O conceito da softwarização da rede está diretamente atrelado aos paradigmas de

redes definidos por software (SDN), virtualização das funções de rede (VNF, do inglês

Virtual Network Functions) e às tecnologias habilitadoras da virtualização (NV, do in-

glês Network Virtualization). Diferentes artigos já foram publicados abordando o conceito

da softwarização de redes, onde entre eles podemos citar (M. He and A. M. Alba, 2019), que

faz uma análise minuciosa de diversos trabalhos centrados em solucionar problemas asso-

ciados a flexibilidade da rede. Com estas abordagens eficientemente integradas é possível

atender a uma vasta variedade de casos de uso, sendo que é devido aos benefícios desta



32

integração que as tecnologias 5G estão sendo desenvolvidas tomando-se como base essas

três abordagens mencionadas. A busca por maior flexibilidade da rede, gerenciamento e

orquestração de recursos, escalabilidade e tempo no atendimento das requisições, são al-

guns dos pontos endereçados com a integração das abordagens citadas. Nas seções a seguir

será descrito com mais detalhes as abordagens SDN, NFV e NV, e como estes conceitos

estão associados.

As propostas feitas para os futuros cenários aplicados às tecnologias 5G visam trans-

formar a maneira na qual os recursos existentes em substratos de rede e de nuvem são

utilizados. O artigo publicado em (SDXCENTRAL, 2017) apresenta um gráfico que mostra

resultados de uma pesquisa feita com 297 entrevistados, categorizados como seniores na

área de tecnologia da informação. O foco principal desta pesquisa esteve centrado nos mo-

tivos pelos quais as empresas, ligadas a estes entrevistados, encontram-se investindo em

tecnologias 5G. Diferentes pontos de vista foram exibidos no gráfico, sendo que os prin-

cipais problemas citados e enfrentados pelas empresas estão relacionados a flexibilidade

e escalabilidade da rede, demandas dos consumidores, atrasos generalizados, liderança de

mercado e redução de custos. Diante destes fatos, a softwarização das redes está sendo a

solução desejada para solucionar estes problemas.

2.2.1 Redes Definidas por Software (SDN)

Atualmente, as redes tradicionais operam o roteamento de pacotes através da execu-

ção de inúmeros protocolos de rede embutidos em cada switch ou roteador existente na

infraestrutura. Cada dispositivo de rede consta com diversos protocolos implementados e

embutidos nos dispositivos, no momento da fabricação, sendo que, a depender do propó-

sito atribuído ao dispositivo pelo operador de rede, é capaz de muitos destes protocolos

nunca chegarem de fato a serem utilizados.

Nas redes tradicionais o roteamento dos pacotes é feito através da troca de mensagens

de diferentes protocolos entre dispositivos de rede vizinhos. Estas trocas são feitas para

que os dispositivos de rede obtenham uma visão consistente da topologia de rede, com

a finalidade de tornar possível executar funcionalidades capazes de rotear pacotes. De

acordo com as informações coletadas por cada dispositivo de rede, diferentes perspectivas

poderão ser obtidas sobre a real topologia da rede, e sendo assim, é possível que cada

dispositivo apresente uma visão diferente um do outro. Além disso, diferentes implemen-

tações, funcionalidades e mecanismos de gerenciamento são aplicados em cada dispositivo

produzido por diferentes fabricantes, e desta forma, diversificados procedimentos e conhe-
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cimentos são necessários para configurar um simples dispositivo de rede, sendo que estas

configurações são feitas manualmente, em grande parte dos casos, pois a forma automa-

tizada ainda continua sendo um grande desafio. Já com relação ao plano de controle e de

dados, não existe separação entre estes dois, visto que ambos são processados e executados

pelo próprio dispositivo de rede, como é mostrado na Figura 2.3.

O conceito de SDN foi proposto exatamente para resolver os principais problemas exis-

tentes nas redes de hoje. As Redes definidas por software (SDN, do inglês Software Defined

Networks) [RFC 7426] são infraestruturas que viabilizam a programabilidade necessária

para configurar e gerenciar a rede de forma dinâmica e autônoma. Com esta nova aborda-

gem de programação, focada em software, diferentes aplicações podem ser implementadas

por operadores de rede de forma ágil e flexível. Aplicações focadas no balanceamento de

carga, gerenciamento de tráfego, controle da qualidade de serviço, controle de acesso e au-

tenticação, bem como aplicações focadas na segurança da rede, como firewalls e proxies,

são alguns exemplos de implementações que podem ser feitas e implantadas facilmente

em ambientes que fazem uso deste conceito.

Figura 2.3: Arquitetura Interna dos Switches Tradicionais
Fonte: Próprio Autor (2019)

2.2.1.1 Arquitetura SDN

A arquitetura padronizada pela ONF para o SDN é composta por três camadas: (i)

Camada de Aplicação, (ii) Camada de Controle, também nomeada de plano de controle,

e (iii) Camada de Infraestrutura, também chamada de plano de dados. Cada camada

foi perfeitamente dividida para tratar de características específicas da rede, bem como

para fornecer inúmeros benefícios, se comparado as redes tradicionais, onde dentre estes

destacam-se a flexibilidade, adaptabilidade, segurança, escalabilidade, e diversos outros.

A Figura 2.4 mostra como foi feita a divisão da arquitetura por camadas pela ONF.

As principais funcionalidades presentes na camada de dados estão associadas ao trans-
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Figura 2.4: Arquitetura Proposta pela ONF para as redes SDN
Fonte: Próprio Autor (2019)

porte de dados que trafegam pela rede, monitoramento de dados, coleta de dados estatís-

ticos, inserção, remoção, atualização e deleção de regras de fluxo. É nesta camada que os

dispositivos físicos de rede ficam localizados. A segunda camada, a camada de controle,

é responsável pela aplicação de toda a lógica comportamental que deverá atuar sobre a

rede. É nesta camada que ficam localizados os controladores SDN. Estes controladores

são utilizados para orquestrar a infraestrutura de dados, de acordo com o desejado pelos

operadores da rede. A arquitetura SDN propõe um controle centralizado da rede, através

de um ou mais controladores SDN, que instruem os dispositivos de rede a repassarem

dados relevantes, aos controladores, para o mantenimento do comportamento esperado

pelos operadores. Um ou mais controladores SDN podem atuar simultaneamente sobre

um mesmo equipamento de rede, e consequentemente, sobre uma mesma infraestrutura,

sendo que cada controlador desempenhará diferentes funcionalidades sobre a rede, a de-

pender das aplicações existentes na camada de aplicação que interagem com o controlador

em questão. Além disso, os controladores também são responsáveis por coletar todas as

informações provenientes da topologia existente na infraestrutura de rede, tais como ca-

racterísticas dos switches, regras de fluxo existentes e eventos de rede. Por fim, na camada

de aplicação é onde fica centrado grande parte da programabilidade do SDN, visto que
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é nesta camada que ficam localizadas todas as aplicações desenvolvidas para atuar em

conjunto com o controlador. Estas aplicações interagem com os controladores através das

interfaces de comunicação fornecidas pelo controlador. Diversas consultas podem ser rea-

lizadas, aos controladores, pelas aplicações, tais como topologia de rede e falhas de link.

Balanceamento de carga, firewall e controle de acesso, são alguns exemplos de aplicações

que ficam localizadas na camada de aplicação.

Na Figura 2.4 também é possível ver duas interfaces de comunicação: (i) Northbound

API (do inglês Application Programming Interface) e (ii) Southbound API. A interface

Southbound é a interface utilizada pelo controlador para gerenciar os dispositivos de rede.

Este gerenciamento engloba diversas ações que podem ser executadas pelo controlador,

tais como criação de regras de fluxos e coleta de dados estatísticos. Existem diversos

protocolos de rede que fornecem suporte ao gerenciamento dos dispositivos SDN, sendo que

o mais conhecido é o protocolo Openflow. A interface Northbound é utilizada para permitir

com que as aplicações estabeleçam comunicação com o controlador SDN, e vice versa. Por

esta interface trafegam consultas de dados, lógicas comportamentais, que deverão ser

aplicadas pelos controladores SDN nos equipamentos de rede, e dados monitorados, por

exemplo. O protocolo comumente utilizado para troca de informações da aplicação com

o controlador é a REST (do inglês Representative State Transfer)(FIELDING, 2000).

2.2.1.2 Protocolo Openflow

O Openflow é um protocolo de comunicação utilizado por controladores SDN para

gerenciamento das infraestruturas de rede que oferecem suporte ao Openflow. A ONF

propôs o Openflow como protocolo padrão de comunicação da interface Southbound, entre

controlador e switch Openflow. Através deste protocolo é possível executar procedimentos

de coleta de informações nos switches, bem como definir o comportamento que cada switch

deverá desempenhar na rede. O Openflow permite que cada switch possa ser configurado e

reconfigurado em qualquer instante de execução, sendo que isto fica a cargo do controlador

SDN, que está diretamente ligado aos propósitos do operador de rede.

Um dos primeiros artigos publicados com enfoque no protocolo Openflow foi o (Mc-

Keown, 2008). Nele é falado sobre os benefícios que o protocolo poderia trazer para a

comunidade científica, visando pesquisadores e desenvolvedores de novos protocolos, bem

como a estagnação existente na infraestrutura atual de rede, com relação a evolução da

rede como um todo, visto que o desenvolvimento de novas ideias focadas em redes estão

sendo deixadas para trás por conta da dificuldade existente na aplicação de novas ideias
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na ossificada infraestrutura. O artigo também conta com uma proposta para a primeira

versão do protocolo Openflow que viria a acontecer um ano após a data de publicação do

artigo.

Com o esgotamento de endereços IP disponíveis para utilização, pesquisadores estavam

em busca de novas ideias para identificação de pacotes, que não fossem apenas através do

endereçamento IP. O protocolo Openflow apareceu em boa hora, pois com ele é possível

rotear pacotes de diversas maneiras, tanto através do endereçamento IP, quanto através de

inúmeros outros campos de dados existentes internamente aos pacotes, tais como endereço

MAC (do inglês Media Access Control), VLAN (do inglês Virtual Local Área Network),

protocolos da camada de transporte, e vários outros. Este suporte fornecido pelo Openflow

abriu portas para que fossem criados diferentes mecanismos de roteamento de maneira

simplificada e otimizada.

Desde então o protocolo Openflow vem sendo desenvolvido e crescendo rapidamente.

Diferentes versões do protocolo já foram produzidas, cada versão sendo uma extensão

da versão anterior. Na tabela 1 é mostrado todas as versões desenvolvidas para o proto-

colo Openflow, bem como as principais funcionalidades adicionadas a cada versão. Cada

switch Openflow oferece suporte a um conjunto de versões do protocolo, e sendo assim, é

necessário que exista sincronização entre switches e controladores, para que a comunica-

ção possa ocorrer. Caso o controlador não suporte a versão do protocolo na qual o switch

encontra-se comunicando, ou vice versa, a comunicação entre os dois falhará.

Tabela 1: Versionamentos do Protocolo Openflow
Versões Openflow Funcionalidades Acrescentadas
Openflow 1.1 MPLS, VLAN, Múltiplas tabelas de fluxo, Tabelas de grupos, Filas
Openflow 1.2 Extensão para reescrita de pacotes, IPV6, Otimizações na utilização de múltiplos controladores em paralelo
Openflow 1.3 Tunelamento, Métricas por fluxo, Suporte a mais campos nas tabelas de fluxo
Openflow 1.4 Refatoramento das descrições de um Packet-In, Monitoramento de Fluxos, Sinalização de aviso, acréscimos de novos códigos de erro
Openflow 1.5 Tabelas de saída, Extensão das estatísticas dos fluxos de entrada, comandos para manipulação de grupos

Um dos principais componentes existentes na arquitetura do protocolo Openflow é

a tabela de fluxos. Estas tabelas são estruturas de dados que residem internamente aos

switches Openflow. Em um switch Openflow podem existir até um máximo de 255 tabelas,

sendo que todos os pacotes que ingressam nos switches primeiramente passam pela tabela

0, onde o número da tabela é tratado também como seu identificador, enquanto que,

através de redirecionamentos, é possível alcançar as demais tabelas de fluxo criadas. Já

com relação a quantidade de entradas de fluxo que podem existir internamente a um

switch Openflow, este valor depende diretamente da robustez do dispositivo, uma vez que

quanto maior for a memória RAM do dispositivo maior será a quantidade de entradas de

fluxo.
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Figura 2.5: Formato das Entradas de uma Tabela de Fluxos
Fonte: Próprio Autor (2019)

Quando um pacote ingressa no switch, tabelas de fluxos são analisadas em busca de

uma entrada que possa tratar deste pacote ingressante. Instruções e contadores atribuídos

ao fluxo são executados quando um pacote é combinado com algum fluxo. Caso o pacote

ingressante não combine com os fluxos existentes na tabela, o pacote é repassado para o

controlador SDN, na maioria dos casos, sendo que o descarte e o repasse do pacote para

outras tabelas também pode ocorrer. Na especificação do protocolo Openflow(ONF, 2015)

é definido que cada entrada de fluxo é composto por um conjunto de campos, sendo que

em cada campo também pode existir um conjunto com outros diferentes campos, como

pode ser visto na Figura 2.5.

2.2.1.3 Controlador SDN

Os controladores são o cérebro das redes SDN, pois eles são os encarregados de apli-

car toda a lógica comportamental, como roteamento e políticas de tráfego, nos switches.

Os controladores estão localizados no meio da arquitetura SDN, onde na camada acima

do controlador, ficam localizados as aplicações que atuam sobre o controlador através da

interface Northbound, enquanto que na camada abaixo, através da interface Southbound,

o controlador executa o gerenciamento da infraestrutura de rede. Em uma mesma infra-

estrutura podem atuar múltiplos controladores SDN, sendo que a interação entre estes
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controladores deve se manter sincronizado para o mantenimento do padrão de consistên-

cia da rede. Isto pode ser alcançado através da perfeita divisão de responsabilidades entre

os controladores, de forma que cada controlador atue direta e independentemente em um

conjunto de dispositivos, como também através da delegação do papel de principal para

um controlador, para que assim este possa coordenar os demais controladores e manter

uma visão global da rede.

Diferentes fatores devem ser levados em consideração no momento da escolha de um

controlador SDN. O artigo (Masoudi; Ghaffari, 2016) faz uma análise minuciosa de diversas

características que um controlador SDN deve possuir para que uma rede apresente o de-

sempenho desejado. De acordo com o mesmo artigo, os principais fatores estão associados

aos seguintes quesitos:

• Consistência de Estado: Diferentes pontos estão atrelados ao conceito de consis-

tência no âmbito SDN. Controladores e switch SDN devem estar em total coerência

perante as políticas de fluxos aplicadas, pois a divergência pode causar instabilidade

e problemas de roteamento de pacotes. A configuração de switches, por controlado-

res SDN, para o repasse dos eventos de rede ocorridos na infraestrutura, é uma das

formas utilizadas para o mantenimento da consistência da rede. Além disso, a depen-

der da quantidade de dispositivos existentes em uma rede, a utilização de apenas um

controlador SDN para gerenciamento de todos os dispositivos pode se tornar um gar-

galo para a performance da rede, como também uma falha de segurança, pois como

toda a lógica da rede encontra-se centralização no controlador SDN, caso este apre-

sente algum problema, tal como perda de conectividade, instabilidade ou quebras

de segurança, a rede toda será afetada. A aplicação de redundância de controla-

dores SDN também é utilizado como solução para o mantenimento da consistência

da rede, pois através da introdução de diversos controladores SDN espalhados pela

infraestrutura, caso um controlador venha a apresentar algum problema, outros con-

troladores poderão ser reconfigurados, em tempo de execução, para assumir o papel

do controlador que encontra-se em estado de falha.

• Escalabilidade: Com a popularização do SDN problemas que antes não eram muito

preocupantes, vieram a tona. A escalabilidade de controladores SDN está entre um

destes problemas. Uma das abordagens comumente utilizadas para tratar do pro-

blema está relacionado ao design de arquiteturas distribuídas associadas ao plano de

controle das redes SDN. Replicação de servidores, balanceamento de carga, redução

do tráfego de dados direcionado ao controlador, interação entre controladores e a
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distribuição do gerenciamento da rede entre controladores são algumas das técnicas

utilizadas por estes modelos distribuídos para permitir uma melhor escalabilidade

da rede.

• Flexibilidade e Modularidade: Diversos estudos voltados para a flexibilidade

e modularidade em redes SDN encontram-se em desenvolvimento. A relação entre

switches e controladores SDN ainda é tratada de forma estática, e isto pode causar

problemas graves de desempenho na rede. Um exemplo de problema está associado

ao balanceamento de carga, de forma que, a depender do estado da rede, pode ser

necessário acrescentar novos controladores para distribuir a carga de processamento

apresentado por um ou mais controladores de rede. Já com relação a modularidade,

o uso desta permite um desenvolvimento mais ágil de funcionalidades aplicadas a

rede, bem como previne que uma falha afete todo o ecossistema de rede, visto que

a falha afetará apenas o contexto associado a um determinado componente que

compõe o controlador. Em outras palavras, o controlador pode ser composto por

diversos componentes que podem ser alocados em diferentes locais internamente ou

externamente a infraestrutura, a depender da arquitetura de rede que o operador

de rede tenha elaborado.

• Alta Disponibilidade: Todas as eventuais falhas devem ser monitoradas e tratadas

por controladores SDN. Diferentes tipos de falhas podem ocorrer na infraestrutura,

tanto em controladores quanto em switches SDN. Falhas de links, indisponibilidade

de switches e controladores SDN são alguns exemplos de falhas que podem ocorrem

na infraestrutura de rede. Para contornar estes problemas, controladores executam

constante monitoramento da rede visando a captura de eventos gerados por fa-

lhas ocasionais. Um exemplo está no monitoramento da vivacidade dos dispositivos

existentes na topologia de rede, através dos pacotes LLDP (do inglês Link Layer

Discovery Protocol) gerados pelos switches, com o objetivo de identificar eventuais

falhas ocasionadas em portas, links ou switches. Uma vez que a falha foi identificada,

mecanismos reativos podem ser acionados para tratar do problema.

• Posicionamento do Controlador e Latência: De acordo com o artigo, o local

na qual um controlador será instanciado impacta diretamente na confiabilidade, es-

calabilidade e no desempenho da rede. No momento da elaboração da arquitetura

topológica da rede, fatores como posicionamento e quantidade de controladores a

serem instanciados, devem ser levados em consideração. Erros no planejamento da

arquitetura podem causar comportamentos prejudiciais na infraestrutura de rede,
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como por exemplo, elevado tempo de resposta para eventos críticos de rede e balan-

ceamentos de carga ineficientes.

• Segurança e Dependabilidade: É através das aplicações e dos controladores SDN

que o comportamento da rede é configurado. Ataques e instrução de comportamen-

tos inesperados podem ser acarretados por aplicações mal projetadas que atuam

diretamente sobre os controladores SDN, causando assim grandes impactos no de-

sempenho da rede. Existem diversos trabalhos focados na mitigação de problemas

relacionados a segurança da rede como um todo. Algumas soluções propostas visam

estabelecer níveis de prioridade para as aplicações, como credenciais e autenticidade

de consultas e acessos que podem ser feitos por uma aplicação. Além disso, outros

fatores, como consumo de recursos, isolamento e avaliação de conflitos também de-

vem ser levados em consideração na definição das características de uso requisitados

e aplicados para uma aplicação.

No projeto da arquitetura de uma rede SDN diversos fatores devem ser levados em

consideração. Fatores como posicionamento do controlador internamente a rede, aborda-

gem de comunicação a ser utilizada entre o controlador e os switches da rede, onde as

abordagens em banda e fora de banda podem ser aplicadas, redundância de controladores,

criação ou não de caminhos estáticos no inicializar da rede e o controlador SDN que será

usado para orquestrar a infraestrutura de rede, são alguns exemplos que devem ser levados

em consideração.

Diferentes controladores SDN podem ser encontrados no mercado hoje em dia. A

tabela 2 apresenta alguns dos controladores SDN mais conhecidos atualmente. Na tabela

também pode ser visto a linguagem de programação utilizada por cada controlador, bem

como a organização encarregada pelo desenvolvimento.

Tabela 2: Principais Controladores SDN Atualmente Presentes no Mercado
Controlador Linguagem Desenvolvedor
Ryu (Ryu, 2020) Python NTT
OpenDayLight(OpenDayLight, 2020) Java The Linux Foundation
FloodLight(FloodLight, 2020) Java Big Switch Networks
ONOS(ONOS, 2020) Java Open Networking Lab

Não existe receita de bolo para selecionar de antemão o controlador SDN ideal para

uma determinada infraestrutura de rede, visto que cada controlador SDN possui dife-

rentes funcionalidades, desempenhos e linguagens de programação. Análises minuciosas
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devem ser feitas perante cada controlador SDN para posteriormente ser selecionado um

controlador que possua as ferramentas necessárias para que seja feito o gerenciamento

da rede de acordo com o planejado pelo operador da rede. Além disso, análises de de-

sempenho também devem ser feitas, pois, a depender do estado da rede, o controlador

SDN pode se tornar um gargalo para a infraestrutura. O RFC 8456 define diversas me-

todologias para a medição do desempenho de controladores SDN. Testes de desempenho

como tempo de descoberta da topologia de rede, tempo de criação e instalação de novos

fluxos, tempo de detecção de anomalias, capacidade de gerenciamento de dispositivos de

rede e tempo de re-provisionamento de rede, são algumas metodologias para testes de

desempenho apresentadas neste RFC.

2.2.2 Virtualização

Apesar do conceito de virtualização estar em alta hoje em dia, este conceito não é

algo novo. Em um primeiro momento, a virtualização foi introduzida pela IBM nos anos

de 1960(Li; Li; Jiang, 2010). A ideia da virtualização, na época, estava centrada no parti-

cionamento de computadores em instâncias lógicas que eram executadas como se fossem

hospedeiros físicos. Este procedimento de virtualização era utilizado como um mecanismo

para compartilhamento de recursos e tempo de acesso aos caríssimos equipamentos de

hardware daquela época. Com a popularização da abordagem de virtualização e com a

análise de todos os benefícios trazidos por este conceito, a virtualização vem sendo adotada

e aplicada cada vez mais. Diferentes tecnologias virtualizadoras e técnicas de virtualiza-

ção já encontram-se presentes e sendo empregadas em cenários cotidianos de grandes

provedores de recursos, tais como Amazon Web Service(AWS, 2020) e Google Cloud(GCP,

2020).

A virtualização é vista como um conceito que separa as visões entre infraestrutura

física e lógica(Sahoo; Mohapatra, 2010), de forma que provedores podem partilhar a utiliza-

ção de um mesmo hardware entre diferentes clientes, sendo que a visão obtida por cada

cliente, perante a infraestrutura, pode ser diferente uma da outra. Como por exemplo, um

cliente deseja que seja criado uma partição lógica que possua como base o sistema opera-

cional Linux Mint, enquanto que outro cliente deseja o sistema Ubuntu. Caso não fosse

empregado tecnologias virtualizadoras, o provedor seria obrigado a utilizar duas máquinas

físicas diferentes para atender a requisição dos clientes. Entretanto, com a virtualização,

o provedor poderá instanciar duas máquinas virtuais em uma mesma máquina física, por

exemplo, através de tecnologias virtualizadoras, para atender as requisições.
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O particionamento do hardware é feito através de tecnologias virtualizadoras, tais

como Docker(Docker, 2020), KVM(KVM, 2020) e Xen(Xen, 2020). Existem diversas técni-

cas de virtualização que podem ser empregadas com estas tecnologias. Como por exemplo,

com os hypervisors, tais como o Xen e o KVM, é possível instanciar múltiplas máquinas

virtuais (VM, do inglês Virtual Machines) em um mesmo hospedeiro físico, de forma que

os recursos existentes no hospedeiro são compartilhados entre todas as VMs instanciadas,

sendo que o hypervisor também é o responsável pelo controle de utilização de recursos, tais

como CPU, RAM, disco e largura de banda. Cada máquina virtual instanciada é tratada

como se fosse uma máquina real, com recursos de hardware físicos, e pode ser configurada

e manipulada da maneira desejada, independente das políticas de acesso e configurações

existentes na máquina hospedeira. Já as tecnologias voltadas para virtualização a nivel de

sistema operacional, como é o caso do Docker, são responsáveis por instanciar contêineres.

Cada contêiner é constituído por códigos e dependências, que juntos formam uma aplica-

ção. O Docker permite executar aplicações isoladas e independentes, a nível de processo,

com diferentes necessidades e configurações, sobre um mesmo sistema operacional.

Diferentes técnicas de virtualização são utilizadas hoje em dia, a depender do contexto

de aplicação. De acordo com os artigos (Srivastava; Singh, 2016), (Sahoo; Lath, 2010) e (Gouda

et al., 2014) é possível organizar e classificar as técnicas de virtualização em diversas

categorias, como é mostrado na imagem 2.6.

Figura 2.6: Níveis de Virtualização Aplicado por Tecnologias Virtualizadoras
Fonte: Adaptado de (Srivastava; Singh, 2016), (Sahoo; Lath, 2010), (Gouda et al., 2014)

Os artigos (Sahoo; Lath, 2010) e (Srivastava; Singh, 2016) apresentam diversos fatores po-

sitivos e negativos trazidos com a aplicação de virtualizadores. Alguns dos pontos positivos

provenientes da virtualização, podemos destacar os seguintes fatores:

• Flexibilidade: Diversas instâncias virtuais podem ser executadas simultaneamente

em uma mesma máquina hospedeira, como também podem ser migradas de um hos-

pedeiro para outro, sem a necessidade de realização de grandes mudanças no ambi-

ente de destino, bastando apenas apresentar os recursos necessários para alocação
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da instância a ser locomovida. Além disso, algumas tecnologias de virtualização, tais

como (Virtualbox, 2020) e (VMWARE, 2020), permitem que instâncias tenham seus

processos pausados, interrompidos, desligados e iniciados, de acordo com o desejado

pelo operador.

• Disponibilidade: Instâncias virtuais continuam a ser executadas mesmo que a

máquina hospedeira tenha de ser desligada, para manutenção, por exemplo. Além

disso, procedimentos de backup e tratamento de falhas também podem ser aplicados

a eventuais problemas que a máquina hospedeira venha a apresentar.

• Custo: Como diversas instâncias virtuais podem ser executadas em um mesmo hos-

pedeiro físico, diversas reduções de custos são alcançadas pela virtualização. Dentre

elas destacam-se reduções de custos na aquisição de novos servidores, na realiza-

ção de manutenções, visto que haverá uma menor quantidade de servidores ativos,

consumo de energia e também no licenciamento de softwares.

Entretanto, como nem tudo é perfeito, a virtualização também trás uma série de

pontos negativos. Alguns destes pontos são apresentados a seguir.

• Redução de desempenho: Este é um dos maiores problemas encontrados com a

virtualização, visto que os virtualizadores aplicam uma camada extra de processa-

mento.

• Pontos de Falha: Caso não exista tratamento específico para falhas, todas as

instâncias virtuais existentes em uma mesma máquina física irão sofrer as mesmas

consequências. Entretanto, com a aplicação de mecanismos capazes de tratar destes

eventos nocivos, a arquitetura virtualizada passaria a ser distribuída e não mais

centralizada.

2.2.2.1 Virtualização de Funções da Rede

Atualmente os serviços de rede são fornecidos por dispositivos proprietários, onde

apenas o fabricante tem o poder de gerenciar as funcionalidades existentes no disposi-

tivo(Sherry et al., 2012). Em uma rede podem existir inúmeros dispositivos de rede, de

fabricantes diferentes, sendo executados simultaneamente, e isto torna a rede extrema-

mente complexa para gerenciamento, visto que é necessário que a equipe responsável pela

operação da rede tenha conhecimentos práticos sobre cada modelo de implementação em-

barcado nos dispositivos. Além disso, estes dispositivos de rede são implementados com
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funcionalidades de propósito geral, ou seja, estas funções são responsáveis por resolver

problemas genéricos, sendo que problemas específicos não podem ser tratados com exclu-

sividade devido a inexistência de controle total sobre estes dispositivos da rede.

Diante de todos estes problemas citados, bem como de vários outros, o Instituto

Europeu de Normas de Telecomunicações (ETSI) propôs o paradigma da virtualização

das funções de rede (NFV, do inglês Network Function Virtualization). Este paradigma

define uma nova maneira de gerenciar e implantar serviços de rede. Isto é feito através

da dissociação das funções de rede, que antes eram embutidas nos dispositivos físicos

e agora passam a ser tratadas como aplicações virtualizadas(Mijumbi et al., 2016). Estas

funções virtualizadas de rede (VNF, do inglês Virtual Network Function) passam a ser

implementadas como software virtualizado e podem ser implantados em qualquer ambiente

que forneça suporte a virtualização, como por exemplo em infraestruturas de nuvem ou

em servidores de alta capacidade de processamento, locais ou remotos(Abdelwahab et al.,

2016). Desta forma, um serviço de rede pode ser implementado através de uma ou mais

combinações de funções de rede, bem como novos serviços e VNFs podem ser desenvolvidos

em implantados na infraestrutura de rede em tempo real de execução.

Apesar de todos os benefícios trazidos com o paradigma NFV, a utilização desta

abordagem é comumente feita em conjunto com o paradigma SDN. As abordagens NFV

e SDN podem ser aplicadas de forma independente uma da outra, mas como NFV e SDN

são duas abordagens que se complementam, quando estas são integradas, os benefícios

apresentados são inúmeros. Um exemplo desta integração ocorre quando um controlador

SDN é virtualizado em uma máquina virtual instanciada na nuvem (Drutskoy; Keller; Rexford,

2013). Neste caso, o controlador SDN pode ser visto como uma VNF. Seguindo a mesma

linha de raciocínio, o controlador SDN pode servir a abordagem NFV provendo diversas

funcionalidades para as VNFs, tais como conectividade entre VNFs para formação de

um encadeamento de serviços (SFC, do inglês, Service Function Chain), e qualidade de

serviço, através da garantia de recursos, como largura de banda e latência máxima, para

as funções de rede virtualizadas.

O artigo (Li; Chen, 2015) apresenta uma série de funções de rede virtualizadas que são

comumente utilizadas pela indústria. Dentre elas o artigo destaca:

• Funções de monitoramento de rede, testes e diagnósticos.

• Encaminhadores de pacotes, como switches

• Aplicações como balanceadores de carga, distribuidores de conteúdo (CDN, do inglês
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Content Delivery Network)

• Funções associadas a dispositivos móveis, tais como registrador de localização, re-

gistrador de inscrição.

• Analisadores de tráfego, como inspecionadores de pacotes e mensurador de qualidade

de experiência (QoE, do inglês Quality of Experience)

Um caso de uso que envolve a virtualização de diversas funções de rede foi proposto

pela ETSI em (ETSI, 2013). Neste documento é apresentado um caso de uso relacionado

a virtualização de funções presentes em equipamentos de rede alocados em ambientes

residenciais, tais como modem e roteadores, fornecidos pelos provedores de internet, por

exemplo, e IPTV. O documento descreve que as diversas funções de rede embarcadas

em um equipamento residencial, tais como DHCP, NAT, firewall e modem, por exem-

plo, podem ser desacopladas do equipamento nas premissas do usuário (CPE, do inglês

Customer Premise Equipment) e movidas para algum ambiente pertencente ao domínio

do provedor de internet (ISP, do inglês Internet Service Provider). Este desacoplamento

torna os CPEs mais simples e flexíveis, bem como alivia a carga de processamento feita

pelo CPE. A virtualização das funcionalidades do CPE trazem inúmeras vantagens tanto

para os usuários quanto para os provedores de internet(Mijumbi et al., 2016), pois as fun-

ções passam a ser controladas pelo ISP e não mais pelo CPE. Esta abordagem permite

que diversas novas funcionalidades possam ser desenvolvidas para um grupo específico

de usuários ou para todos estes, como atualizações de software, que passam a ser feitas

diretamente pelo ISP e podem ser aplicados automaticamente para todos os CPEs, sem

a necessidade da ida de um técnico na residência do cliente, ou então a troca do equipa-

mento. Além disso, os custos de fabricação de novos CPEs também são reduzidos, visto

que como as funcionalidades foram movidas para o domínio do ISP, os CPEs tornam-se

equipamentos mais simples, com hardwares menos robustos e com gerenciamento mais

flexível, o que influencia na redução de gastos com manutenção.

2.3 Network Slicing

A quinta geração da tecnologia de redes móveis sem fio, nomeadamente 5G, promete

revolucionar a forma na qual as redes de hoje em dia são utilizadas. Diferentemente da

tecnologia 4G, que é considerada por muitos como uma tecnologia para redes móveis que

adota o padrão de que em uma única rede cabem todos, a tecnologia 5G promete ofe-

recer suporte a um vasto conjunto de serviços diferentes, cada qual possuindo diferentes
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requisitos de desempenho e qualidade de serviço. Com o 5G é esperado que diversos casos

de uso possam ser operados e executados simultaneamente sobre um mesmo conjunto de

recursos existentes em uma infraestrutura, de forma gerenciada e controlada, visando sem-

pre atender às demandas efetuadas por diferentes inquilinos. Estes inquilinos podem ser

representados como um conjunto de um ou mais usuários que fazem uso de recursos físicos

ou virtuais fornecidos e alocados por provedores para atendimento de suas necessidades.

Diante disto, como forma de alcançar as necessidades que o 5G promete atender, foi

proposto o conceito de Network-Slicing pela organização Next Generation Mobile Network

(NGMN) em fevereiro de 2015(Alliance, 2015). Na visão da NGMN, o conceito de Network-

Slices é definido como sendo um conjunto de funções de rede com configurações específicas

de tecnologias de rádio (RAT, do inglês, Radio Access Technology) que são combinados,

alocados e reservados ou compartilhados para atender a um caso de uso específico ou

modelo de negócios(Iwamura, 2015). A intenção da proposta feita pela NGMN para o

fatiamento das redes 5G através de Network-Slicing está centrado no provimento de um

tratamento diferenciado para o tráfego de dados associado a um caso de uso, utilizando

apenas as funções de rede necessárias para tal. Sendo assim, diferentes funções de rede

podem estar associadas às Slices de cada caso de uso. Entretanto, apesar de a NGMN ter

sido a primeira organização a propor uma definição para o conceito de Network-Slices, este

conceito, de fato, não surgiu através da NGMN. Devido ao fato das Network-Slices serem

criadas utilizando-se de abordagens virtualizadoras, estas últimas surgiram em meados

de 1960. Neste tempo, a IBM desenvolveu um sistema operacional, chamado de CP-40,

capaz de suportar o compartilhamento do tempo de uso e da memória virtual existente

em uma mesma máquina(Nanda; Chiueh, 2005). Isto permitiu com que diferentes usuários

pudessem usufruir de uma mesma máquina simultaneamente. Além disso, como o conceito

de Network-Slices também engloba a abordagem de redes sobrepostas (do inglês, overlay

networks), foi por volta dos anos de 1980 que a primeira rede sobreposta foi criada. Redes

sobrepostas consistem em um conjunto de nós de rede conectados através de links virtuais

que visam a formação de uma rede virtual sobre uma infraestrutura física de recursos.

Apesar da NGMN ter exibido sua visão sobre o conceito de Network-Slices, esta de-

finição não é considerado padrão para todas as demais organizações. Devido ao fato do

termo Network-Slice abranger um escopo interpretativo, baseado em visões, diferentes

organizações, tais como o 3GPP e a IETF, bem como diversas outras, também propuse-

ram suas visões a respeito do conceito de Network-Slicing. Cada definição é empregada

considerando o escopo na qual a organização encontra-se empenhada, operacionalmente,

e sendo assim, as definições são feitas por diferentes perspectivas. O capítulo associado ao



47

estado da arte apresenta com detalhes a visão proposta por cada uma destas organizações

padronizadoras.

Embora cada organização possua visões diferentes sobre o conceito de Network-Slices,

estas por sua vez apresentam características semelhantes independente da visão ou do

contexto apresentado por cada organização. Sendo assim, de acordo com (Iwamura, 2015),

(Afolabi et al., 2018), (Alex; Kiran, 2018) e (Li et al., 2017) algumas das principais caracterís-

ticas que as Network-Slices apresentam são as descritas a seguir:

• Automatização: As Network-Slices devem ser capazes de ser instanciadas sob de-

manda, sem a necessidade de intervenção manual ou firmação de acordos fixos, onde

neste último, acordos podem ser acertados através de SLA (do inglês Service Level

Agreement). Além disso, a alocação de recursos, serviços e funcionalidades neces-

sárias para a criação de uma Slice deve ser feito de forma coordenada, através de

orquestradores. Eventuais problemas também devem ser detectados e tratados de

forma automatizada.

• Isolamento: O isolamento é um dos fatores mais importantes que toda Slice deve

apresentar. Diferentes slices necessitam de diferentes requisitos de recursos a se-

rem alocados, e sendo assim o compartilhamento dos recursos da infraestrutura são

essenciais. Este compartilhamento deve ser feito de forma a evitar que uma Slice

interfira na execução da outra em termos de desempenho, dados, segurança e falhas,

por exemplo, que possam ter ocorrido em uma determinada Slice, onde apenas a

Slice geradora do evento será afetada. O isolamento deve ser aplicado para garantir

a segurança, integridade e o desempenho de cada Network-Slice instanciada. En-

tretanto, o isolamento trás algumas consequências, como utilização ineficiente dos

recursos existentes na infraestrutura. O isolamento entre cada Network-Slice pode

ser implementado através da utilização de diferentes recursos físicos, compartilha-

mento eficiente de recursos virtualizados ou então através da definição de políticas

de uso sobre um determinado recurso.

• Slices fim a fim: Esta é uma característica aplicada às Network-Slices que garante

a entrega dos serviços em um caminho ponto a ponto, desde o provedor de serviços

até o usuário final. Para que isto possa acontecer recursos existentes em diferentes

domínios provedores de recursos devem ser alocados e reservados, de maneira fim a

fim, para a Slice que irá conter o serviço a ser consumido pelos usuários. Além disso,

como cada provedor de recursos pode utilizar diferentes tecnologias de controle e or-

questração, por exemplo, a entrega dos serviços fim a fim deve abstrair, a tecnologia
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e o segmento de rede, de maneira que diferentes tecnologias e segmentos, tais como,

rede de núcleo, rede de transporte, e nuvem, possam ser unificados e consolidados

para formação da Network-Slice fim a fim.

• Customização: Network-Slices devem poder ser instanciadas através de requisições

customizadas e realizadas por inquilinos, como também pelos próprios provedores

de infraestrutura. Além disso, o poder da customização também está atrelado aos

recursos alocados para determinado inquilino, de forma que estes recursos estejam

de acordo com o requisitado e sejam eficientemente utilizados para atender aos

requisitos dos serviços informados.

• Elasticidade: A elasticidade é fundamental para o mantenimento eficiente dos re-

cursos alocados para cada Network-Slice. A operação da elasticidade somente é apli-

cada após a Network-Slice encontrar-se ativa. O principal papel da elasticidade

voltada para Network-Slices está em garantir que o SLA firmado se mantenha den-

tro do especificado independentemente do estado atual na qual o(s) provedor(es)

de recurso(s) se encontram, em termos de carga de recursos. Uma boa abordagem

de monitoramento aplicado por Network-Slice deve ser empregado para garantir a

continuidade de provimento do desempenho esperado para cada Network-Slices. A

elasticidade pode ser aplicada para acrescentar ou reduzir recursos físicos ou virtu-

ais alocados para Network-Slices, realocar funções de rede virtualizadas por motivos

que envolvem políticas internas ou queda de desempenho da VNF, por exemplo,

adicionar novas VNFs em uma determinada Network-Slice.

De acordo com (LOPEZ; CONTRERAS, 2018), as Network-Slices podem ser classificadas

em duas categorias: Slices internas e Slices externas. As Slices internas são partições de

recursos reservados e alocados para serem utilizados por serviços internos do provedor.

Neste caso, o provedor fica encarregado pelo controle e gerenciamento das Slices ins-

tanciadas com este perfil. Já as Slices externas, são partições de recursos alocados para

hospedar serviços pertencentes aos usuários finais. Neste caso, os recursos são destinados

exclusivamente para os inquilinos que desejam instanciar Slices ou usufruir de uma ou

mais Slices previamente instanciada. As Slices externas podem ser gerenciadas e contro-

ladas pelo próprio provedor ou então pelo próprio inquilino. Neste último caso, o provedor

disponibiliza ferramentas e funcionalidades necessárias para que os inquilinos possam ter

acesso total para controlar e gerenciar os recursos e funções alocadas para sua respectiva

Network-Slice requisitada. A Figura 2.7 apresenta de forma clara estas duas definições. A

Slice interna de cor verde foi definida como sendo uma Network-Slice que contém recursos
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que podem ser utilizados para instanciação de outras Network-Slices, como é mostrado na

figura. Esta recursividade é totalmente possível no contexto das Network-Slice. Como um

exemplo, um provedor de recursos, de pequeno porte, digamos P1, requisita por recursos

extras a um provedor de grande porte, digamos P2. O provedor P2, dependendo do tipo

de requisição feita por P1, pode aplicar elasticidade sobre uma Network-Slice previamente

alocada para P1 como também pode alocar uma nova Slice que representa as necessida-

des requisitadas por P1. O provedor P1, por sua vez, atende requisições para criação de

Network-Slices, sendo que cada Slice instanciada por P1 será composta por uma partição

dos recursos providos pelo provedor P2.

Figura 2.7: Representação do conceito de slices internas e externas
Fonte: Próprio Autor (2019)

Apesar de todas os benefícios que serão trazidos com a implantação do conceito de

Network-Slice no contexto do 5G, diferentes desafios ainda encontram-se como um obstá-

culo para tal adoção. Pesquisadores encontram-se procurando por soluções em diferentes

aspectos associados às Network-Slices. Alguns dos principais desafios encontrados são ci-

tados por (LOPEZ; CONTRERAS, 2018), (Sama et al., 2016), (Li et al., 2017) e (Afolabi et al.,

2018). Dentre eles, destacam-se os seguintes itens:

• Compartilhamento de recursos: Recursos podem ser tanto virtuais como físi-

cos. Os recursos físicos são mais fáceis de disponibilizar para as Slices, pois estas

operam sobre hardwares dedicados e exclusivos. Entretanto, já com relação aos re-

cursos virtualizados, estes são configurados para usufruir de um conjunto de recursos

físicos, sendo que uma fatia destes recursos é alocado para a Slice. Uma eficiente

orquestração, juntamente com mecanismos de monitoramento, são essenciais para

gerenciar, controlar e mensurar os recursos que encontram-se em uso ou disponíveis

para alocação. Além disso, o controle sobre os recursos alocados para as Slices, que

são fornecidos dos provedores para os inquilinos, também é algo que deve ser tratado
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com cautela, pois diferentes níveis de controle podem causar impactos variados na

infraestrutura interna do domínio provedor. Para isto, provedores devem fornecer

apenas permissões parciais para controle e gerenciamento de forma a evitar que

problemas de segurança sejam ocasionados.

• Escalabilidade: Os problemas de escalabilidade estão ligados a inúmeros fatores,

desde programação ineficiente de funções até o gerenciamento em larga escala de

Network-Slices. A definição das necessidades, especificadas através de SLAs, que

devem ser atendidas para cada Network-Slice, impactam diretamente sobre a esca-

labilidade como um todo, pois quanto mais refinada for esta requisição, maior será o

nível de complexidade, por parte dos operadores, para controlar e gerenciar o ecos-

sistema de Network-Slices. Além disso, a quantidade de Network-Slices instanciadas

também impacta na escalabilidade, pois o nível de dificuldade para orquestração de

tais Network-Slices cresce a medida que novas Slices são instanciadas na infraestru-

tura.

• Segurança: O problema de segurança está em todo lugar, e principalmente em do-

mínios que fazem uso de forma compartilhada da infraestrutura de recursos. Meca-

nismos de autenticidade e autorização, bem como de monitoramento, devem existir

para que usuários possam usufruir dos recursos e serviços alocados para as Network-

Slices. Além disso, o domínio provedor tem que ser capaz de mitigar ataques a sua

própria infraestrutura e firmar que uma Network-Slice comprometida não afete de

forma alguma as demais Slices instanciadas, como também a própria infraestrutura.

• Orquestração: A orquestração é um dos problemas mais complexos existentes no

contexto de Network-Slices. Devido as Slices possuírem em sua base a propriedade

fim a fim, tanto para recursos quanto para conectividade, diferentes domínios pro-

vedores poderão estar compreendidos em uma dada Network-Slice, e sendo assim,

diferentes tecnologias, existentes em diferentes segmentos de rede, devem ser inte-

grados para atender corretamente as requisições feitas para cada instanciação de

Network-Slices. Além disso, como a orquestração das Network-Slices pode ser feita

tanto pelo provedor quanto pelo inquilino, mecanismos devem ser capazes de per-

mitir com que a orquestração possa ser feita de forma correta, direcionada apenas

para a Network-Slice correspondente ao inquilino.

Afim de representar o conceito de Network-Slices, a imagem 2.8, apresenta duas

Network-Slices instanciadas em um domínio provedor de conectividade. Os recursos de
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rede existentes nesta infraestrutura são particionadas para atender aos recursos requi-

sitados para instanciação de cada uma destas duas Slices. É possível ver também que

diferentes caminhos, entre um provedor e outro, podem ser reservados e alocados recursos

destinados para as Network-Slices. Como um exemplo para esta figura, pode ser dito que

os links existentes entre cada dispositivo de rede, que interliga dois provedores diferentes

de nuvem, foram particionados de forma a reservar uma certa fatia de largura de banda

para cada uma das Slices. Outros tipos de recursos também podem ser garantidos, como

latência máxima, perda de pacotes máximos e prioridade de tráfego, através do uso de filas

de tráfego. Além disso, funções de rede também podem estar associados a cada uma destas

Network-Slices, sendo estes hospedados em servidores pertencentes ao domínio provedor

de conectividade ou não.

Figura 2.8: Visão lógica de duas Network-Slices instanciadas para conectar, de maneira

fim a fim, diferentes provedores de recursos em nuvem

Fonte: Próprio Autor (2019)

2.4 Qualidade de Serviço (QoS)

Nos dias de hoje, diferentes serviços trafegam diariamente pela internet. Serviços como

Netflix, Youtube e Facebook são alguns destes exemplos. Cada serviço possui, no geral, di-

ferentes necessidades, propósitos, características, padrões de uso e implementação, e sendo

assim, necessitam de um tratamento diferenciado, em muitos casos, para poder operar de

forma satisfatória sob o ponto de vista dos usuários, ou em outras palavras, podemos dizer

que os serviços necessitam de garantias de recursos provenientes da infraestrutura na qual

cada um destes serviços serão hospedados. Estas garantias de recursos podem, por exem-

plo, estar relacionadas a quantidade de CPU e memória RAM que devem ser reservados,

de maneira não compartilhada, para um serviço poder executar suas funcionalidades em
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tempo hábil, ou então a quantidade de largura de banda garantida e necessária, prove-

niente da infraestrutura de transporte, para o mantenimento ideal de tráfego de dados.

Uma combinação destes três recursos mencionados, de CPU, RAM e largura de banda,

também é válida. Além destes, vale ressaltar que existem diversas outras garantias que

podem ser fornecidas pela infraestrutura provedora, tais como garantia máxima de perda

de pacotes, latência aceitável no tráfego ou processamento de dados, tempo de alocação

do espectro em redes Wi-Fi (Richart et al., 2017) para transmissão de dados, entre outros.

2.4.1 Abordagens de QoS

Abordagens de QoS são empregadas para o provimento de controle e aplicação de

políticas de QoS na rede. Diferentes mecanismos de controle e QoS podem ser implemen-

tados nas redes. Como por exemplo, em uma abordagem de QoS podem existir funções

operacionais relacionadas ao controle de admissão de novos usuários ou fluxos na rede,

balanceamento de carga entre caminhos existentes em uma topologia de rede, controle de

recursos com a finalidade de garantir sempre uma quantidade mínima de largura de banda

ou latência máxima para uma aplicação, por exemplo, aplicação de políticas de tráfego

com a finalidade de manter ou restaurar o padrão de desempenho ideal da rede, evitando

assim congestionamento da rede, por exemplo. A aplicação de abordagens de QoS visa

sempre melhorar o desempenho apresentado pela rede, sendo que diferentes abordagens

podem ser aplicadas para diferentes situações e estados da rede.

O grupo Internet Engineering Task Force (IETF) classifica abordagens de QoS em

duas arquiteturas diferentes: Serviço de Integração (IntServ, do inglês Integrated Servi-

ces)(BRADEN; CLARK; SHENKER, 1994) [RFC2998] e Serviço Diferenciado (DiffServ, do

inglês Differentiated Services)(BLACK, 2015) [RFC2475], onde estas duas são as aborda-

gens mais conhecidas atualmente. A abordagem IntServ nunca chegou de fato a ser apli-

cada em grande escala, devido sua escalabilidade ser ineficiente, embora esta abordagem

seja aplicada em redes locais ou de pequeno porte. Já a DiffServ é utilizada amplamente

nos dias de hoje. Cada uma destas abordagens é aplicada à rede visando implementar po-

líticas de QoS, baseando-se nos objetivos que deseja-se alcançar. Estas duas abordagens

são descritas a seguir.

2.4.1.1 Serviços de Integração (IntServ)

A abordagem IntServ foi desenvolvida pelo IETF entre os anos de 1995 e 1997. A ideia

por trás do desenvolvimento desta abordagem estava centrada em fornecer um mecanismo
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capaz de atender diferentes requisições de reserva feitas pelas aplicações necessitantes,

para assim fornecer qualidade de serviço para as aplicações. Esta abordagem utiliza um

protocolo de sinalização chamado de RSVP (do inglês, Resource reSerVation Protocol)

para notificar e requisitar reserva de recursos aos dispositivos de rede, presentes em um

caminho selecionado para criação do fluxo de dados, como também aplicar controle de

admissão de novos fluxos, baseando-se na quantia de recursos disponíveis, em dado mo-

mento, na infraestrutura de rede, de maneira que caso cada dispositivo de rede presente

no caminho pré-selecionado possua a quantidade de largura de banda suficiente para aten-

der a requisição, então será possível alocar o novo fluxo na rede, mas caso contrário esta

requisição será rejeitada.

O funcionamento da abordagem IntServ é feita centrada em fluxo de dados, ou seja,

as reservas de recursos são feitas por fluxo e não por um conjunto ou padrão de tráfego

definido, e sendo assim, o mesmo procedimento de reserva deverá ser aplicado para cada

novo fluxo requisitante na rede, ocasionando uma grande geração de tráfego de controle

para serem processados pelos dispositivos de rede.

Devido as reservas de recursos do IntServ serem feitas por fluxos, esta abordagem

provê garantia absoluta de reserva de recursos, de maneira que os demais fluxos de dados

existentes no mesmo caminho não irão interferir na vazão de dados dos fluxos que possuem

reservas de recursos feitas com a abordagem IntServ. Entretanto, esta abordagem não é

uma solução viável para melhoria do desempenho de rede, devido aos principais fatores

listados abaixo:

• Todos os dispositivos de rede presentes na topologia devem suportar o IntServ para

poderem executar os procedimentos de reserva de recursos;

• Cada dispositivo de rede, que suporta o IntServ, deve ter conhecimento das reservas

de recursos feitas para cada fluxo que trafega passando pelo dispositivo em questão,

o que se torna, à medida do tempo, cada vez mais custoso devido ao crescimento da

quantidade de fluxos trafegantes;

• Como a reserva é feita por fluxos, uma quantidade elevada de sinalização é enviada,

para a rede, com o intuito de executar a criação ou deleção de políticas de QoS.

Devido a todos estes fatores, o IntServ nunca chegou a ser aplicado largamente na rede,

pelo simples fato desta abordagem não ser nada escalável. Entretanto, em pequenas redes

é possível aplicar o IntServ sem grandes impactos no desempenho.
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2.4.1.2 Serviço Diferenciado (DiffServ)

Diante de todos os problemas enfrentados com a abordagem IntServ, foi desenvolvida

uma outra abordagem, chamada de DiffServ, para tentar solucionar o problema da es-

calabilidade apresentada pelo IntServ. Uma das principais diferenças entre o DiffServ e

o IntServ está relacionado ao modo de operação do mecanismo, visto que o IntServ lida

diretamente com a reserva de recursos por fluxo de dados, enquanto que o DiffServ aplica

políticas de QoS baseando-se em classes. Desta forma cada classe é representada por uma

política de reserva na qual o pacote, uma vez que ingressa na rede, é enquadrado na classe

que foi projetada para tratar deste e de outros pacotes que possuem o mesmo cabeçalho

em comum.

O DiffServ utiliza acordos de serviço, estabelecidos entre requisitantes e provedores

de um mesmo serviço, para prover políticas de QoS. Este acordo é chamado de acordo ao

nível de serviço (SLA, do inglês Service Level Agreement) e são utilizados para fornecer,

além de outras informações, detalhes, tais como largura de banda, latência e jitter, dos

serviços requisitados, e devem ser seguidos à risca. Através do SLA o usuário é associado

a uma das classes de recursos definidas pelo provedor, e sendo assim, todas as políticas

existentes nesta classe serão aplicadas aos pacotes provenientes dos usuários enquadrados

na mesma classe.

A lógica do DiffServ é toda aplicada nos roteadores de borda da topologia, enquanto

que os demais roteadores, os de núcleo, operam apenas como encaminhadores de pacotes.

Nos roteadores de borda são aplicados mecanismos de controle, tais como para gerencia-

mento de tráfego, classificação, marcação e descarte de pacotes, como também mecanismos

para roteamento de pacotes entre diferentes domínios com ou sem a abordagem DiffServ

aplicada.

Nos domínios DiffServ os pacotes são classificados através do DSCP (do inglês, Dif-

ferentiated Services Code Point)[RFC2474], que possui tamanho máximo de 8 bytes e

fica alojado no campo Tipo de Serviço (TOS, do inglês Type of Service), presente nos

cabeçalhos IPv4, e no campo classe de tráfego em cabeçalhos IPv6. Este campo DSCP é

utilizado para aplicar níveis de prioridade ao tráfego circulante da rede. Os pacotes assim

que ingressam nos roteadores de borda são analisados e marcados. As marcações instruem

os demais roteadores, que são percorridos por este mesmo pacote, a aplicar determinado

comportamento para encaminhamento do pacote, com o objetivo de aplicar políticas, por

salto, de enfileiramento, prioridade de processamento, e outras funções, ao pacote. Es-

tes comportamentos são chamados de PHB (do inglês Per Hop Behavior)[RFC2475]. Ao
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todo existem 4 padrões de comportamento que podem ser aplicados ao pacote, através da

abordagem DiffServ, que serão descritos a seguir.

• PHB Padrão (do inglês Default PHB) é utilizado para aplicar o comportamento

melhor esforço aos pacotes que possuem o campo DSCP com valor 00000. Este

comportamento é aplicado por cada dispositivo de rede presente no caminho pelo

qual o pacote irá trafegar. Vale ressaltar que todos os pacotes que não possuírem

marcação também serão tratados com o comportamento melhor esforço.

• PHB Selecionador de Classes (do inglês Class Selector PHB)(NICHOLS S. BLAKE,

1998) é um comportamento utilizado para prover compatibilidade de processamento

de pacotes entre redes que fazem uso da abordagem DiffServ e redes que não uti-

lizam este protocolo, ou seja, quando um pacote com campo DSCP chega a uma

rede IP que não utiliza o DiffServ, os dispositivos desta rede conseguirão rotear

perfeitamente o pacote através da análise do cabeçalho de rede.

• Encaminhamento Expresso (EF, do inglês Expedited Forwarding)[RFC2598](JACOBSON

K. NICHOLS, 1999) é o comportamento adotado em domínios DiffServ para provi-

mento de garantias a fluxos de pacotes que precisam ter baixa latência, perda de

pacotes e jitter. Pacotes marcados com este comportamento terão prioridade sobre

os outros, ao mesmo tempo que pacotes que apresentarem esta mesma marcação

irão competir uns com os outros.

• Encaminhamento Assegurado (AF, do inglêsAssured Forwarding)[RFC2597](HEINANEN

F. BAKER, 1999) é o comportamento utilizado para garantir largura de banda a flu-

xos de dados que se enquadram na mesma classe. Pacotes que possuírem prioridades

mais baixas serão descartados com maior frequência no momento em que a rede

encontrar-se congestionada.

A abordagem DiffServ é mais escalável que a IntServ e pode ser encontrada em uso na

internet nos dias de hoje. Por ser uma abordagem que é aplicada a um agregado de flu-

xos, o DiffServ é considerado como uma abordagem que provê QoS até certo ponto, pois

dependendo do estado da rede, as garantias de QoS podem falhar para um ou mais fluxos

de dados associados a uma mesma classe, visto que caso um fluxo de dados esteja apre-

sentando uma vasão de dados que utilize grande parte dos recursos reservados para todo

o agregado de fluxos desta mesma classe, os demais fluxos podem começar a apresentar

perda de pacotes devido ao congestionamento de tráfego.
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2.4.2 Métodos de Alocação de Recursos para Provimento de QoS

Mecanismos de alocação de recursos são técnicas utilizadas para solucionar problemas

relacionados ao efetivo desempenho das aplicações no decorrer de seu tempo de execução.

Para isto, estas técnicas utilizam como parâmetro métricas de dados que foram coletadas

em fases de testes, das aplicações, em especificações propostas por organizações padro-

nizadoras, a IETF, por exemplo, como também em artigos publicados(REDDY; RAMANA;

REDDY, 2011) que possuem enfoque na classificação do tráfego gerado por uma aplicação

ou por um grupo destas, onde cada grupo destes é composto por aplicações que possuem

perfil semelhante de geração ou consumo de dados.

Nesta seção será apresentado algumas técnicas utilizadas para provimento de QoS.

Cada técnica possui suas vantagens e desvantagens e o emprego de cada uma destas

técnicas dependem diretamente dos objetivos que o operador da rede deseja alcançar,

como por exemplo melhoria no desempenho geral da rede ou no tráfego de uma ou mais

aplicações. A seguir são descritos alguns procedimentos utilizados pelos operadores de

rede para provimento de QoS.

2.4.2.1 Alocação Estática de Recursos

Este mecanismo é empregado quando se possui conhecimento sobre os recursos que

são utilizados pelos serviços hospedados na infraestrutura. Entretanto, a aplicação desta

técnica, como mecanismo para solucionar problemas relacionados ao contexto de rede, é

desencorajada, pois o consumo de dados de uma aplicação está diretamente relacionado a

diversos fatores, como o temporal, por exemplo, onde pela manhã é feito uma quantidade

de requisições, a uma aplicação web, inferior se comparado às requisições feitas por usuá-

rios durante a noite, tamanho dos pacotes gerados, visto que cada aplicação possui uma

implementação diferente uma das outras e sendo assim, os pacotes podem ter tamanhos

variados e consequentemente uma maior quantidade de tráfego será gerado.

A técnica das reservas estáticas costumam não atender corretamente aos variados

requisitos de recursos necessitados pelas aplicações, pois esta técnica generaliza o perfil

de uso das aplicações por classes, onde em cada classe é agrupado aplicações diferentes,

ou então por aplicação, onde neste caso, existem políticas de QoS diferentes para cada

aplicação, entretanto, uma vez que o controle de QoS é adotado para uma aplicação, esta

política não pode mais ser alterada em tempo de execução, ou seja, devido a internet não

ser algo uniforme, mudanças de tráfego irão ocorrer, e sendo assim, os recursos estáticos
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alocados para a aplicação podem se tornar insuficientes para atendê-la(CAMPBELL; LIAO,

2004), ocasionando uma violação de QoS, como também podem ser mais do que o suficiente

para manter a performance desejada para a aplicação, ocasionando assim desperdícios de

recursos, visto que recursos não utilizados entram em estado de ociosidade.

2.4.2.2 Alocação Dinâmica de Recursos

As desvantagens apresentadas pelo mecanismo de alocação estática motivaram pes-

quisadores a elaborarem novas heurísticas focadas na solução de problemas associados a

alocação de recursos. O contexto agora estava relacionado ao desenvolvimento de soluções

que pudessem ajustar os recursos reservados no decorrer das mudanças de comportamento

apresentados pela rede, aplicação ou até mesmo por um fluxo de dados em específico.

Somente através da coleta contínua de estatísticas relacionadas ao tráfego de dados cir-

culantes na rede foi possível alcançar a dinamicidade do provimento de QoS, atendendo

aos requisitos das aplicações ao mesmo tempo que maximizando os recursos utilizados da

rede. Isto fez com que provedores de recursos obtivessem maior rentabilidade, pois a rede

agora contaria com uma otimização na utilização dos recursos existentes na infraestrutura

de rede. Assim sendo, quando recursos tornam-se ociosos, estes podem ser liberados de

volta para infraestrutura de rede, para assim serem alocados novamente para outro cliente

ou aplicação, no futuro, a depender da política utilizada pelos administradores da rede, ao

mesmo tempo que, quando uma aplicação encontra-se necessitando de recursos além dos

já alocados, a depender da política empregada pelos administradores ou pelo acordo SLA

definido, pode-se reajustar a quantia de recursos alocados para a aplicação para atender

ao novo requisito desejado.

Diferentes heurísticas para provimento de QoS existem na literatura. No trabalho de

(CAPONE et al., 2005) é proposto um modelo de serviço que provê garantias de largura de

banda por fluxo de dados para os usuários associados na rede. Largura de banda ociosa

é distribuída para os demais usuários que estejam necessitando, enquanto que o moni-

toramento da largura de banda disponível é feito pelos roteadores de núcleo e os dados

coletados são periodicamente repassados para os roteadores de borda. Já no trabalho de

(SILVA et al., 2016) foi desenvolvido um framework para prover serviços de transporte jun-

tamente com garantias de QoS para diferentes aplicações móveis, como também permitir

que objetos móveis alternem a rede de acesso de maneira transparente ao usuário, visando

manter o objeto sempre bem conectado na rede. Os objetos móveis, assim que associados

na rede, são mapeados para classe de tráfego que melhor representa as necessidades do
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objeto, onde em cada classe de serviço é aplicado uma política de QoS diferente, e, para

a otimização da utilização dos recursos da rede, é aplicado mecanismo para provisiona-

mento de recursos, baseando-se na demanda apresentada e na disponibilidade de recursos

apresentada por cada classe de serviço.

2.4.3 QoS Aplicado com o Protocolo Openflow

O protocolo Openflow foi projetado para dar suporte QoS desde a sua primeira versão.

No início, o suporte para o QoS era bem limitado, mas com o decorrer do desenvolvimento,

diversas outras funcionalidades foram implementadas para aperfeiçoar cada vez mais o

tratamento dado aos pacotes trafegados. Um exemplo está associado as filas de tráfego de

pacotes, onde nas primeiras versões do Openflow só era possível especificar a taxa mínima

de vazão de dados, enquanto que nas versões mais recentes é possível especificar também a

taxa máxima da vazão. Diferentes switches implementados via software fornecem suporte

a implementação de filas aplicadas a políticas de QoS. Tais switches, como o Openvswitch,

comumente chamado de OVS(OVS, 2020), CPqD OfSoftSwitch(FERNANDES et al., 2019),

e diversos outros dispositivos físicos, com funcionalidades implementadas diretamente no

hardware, fornecem suporte ao protocolo Openflow.

Com a introdução da versão Openflow 1.3 foi apresentado uma nova funcionalidade,

denominada de tabela de métricas (do inglês, Meter Tables) para o monitoramento do

tráfego de entrada. Com esta nova função é possível desenvolver mecanismos de QoS

mais eficientes, pois métricas de tráfego de pacotes podem ser coletadas utilizando dire-

tamente o protocolo Openflow, enquanto que através da implementação de filas é possível

controlar a vazão de pacotes, tornando assim estas duas funcionalidades do Openflow

complementares uma a outra. Nas seções a seguir serão discutidos com mais detalhes al-

gumas abordagens utilizadas juntamente com o protocolo Openflow para provimento de

QoS.

2.4.3.1 Filas

As filas foram implementadas pelo protocolo Openflow para favorecer no desenvolvi-

mento de diferentes técnicas de tratamento de tráfego, sendo que o gerenciamento das

filas, como criação, remoção e atualização, não é feito de fato pelo Openflow, mas por ou-

tras ferramentas, como por exemplo, a OF-CONFIG(OF-config, 2020) e OVSDB(OVSDB,

2020). O protocolo Openflow apenas executa consultas aos dados estatísticos fornecidos

pelas ferramentas que de fato possuem o poder de gerenciamento das filas.
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O OVSDB é o componente do Open vSwitch responsável pelo gerenciamento das

tabelas que armazenam os fluxos inseridos, no switch, pelo protocolo Openflow. Este

componente gerencia diferentes tabelas, cada uma possuindo um propósito diferente, onde

algumas das principais são as tabelas de fluxo, voltada para o armazenamento de fluxos

inseridos pelo controlador da rede ou manualmente pelo próprio administrador, tabelas de

portas, na qual armazena todas as informações referentes as portas existentes no switch

virtual, tais como número de portas, endereçamento e capacidades, tabelas voltadas para

monitoramento do switch, e diversas outras que também possuem papel fundamental.

O tratamento empregado pelo OVSDB para manipular políticas de QoS é indepen-

dente do tratamento utilizado para manipulação de filas, ou seja, diversas políticas de

QoS podem ser criadas e deletadas sem a necessidade de estarem associadas a uma ou

mais filas, ao mesmo tempo em que as filas podem ser gerenciadas sem a necessidade

de estarem associadas a uma política de QoS. Isto torna o sistema flexível, pois permite

aos desenvolvedores alterar políticas de QoS sem a necessidade de ter que reconfigurar

filas previamente instanciadas. Na figura abaixo pode-ser visto como é definida a relação,

abordada pelo OVS, entre as portas, políticas de QoS, interfaces e filas de tráfego.

Figura 2.9: Relacionamento Interno de Tabelas do OVSDB
Fonte: Próprio Autor (2019)

Na Figura 2.9 é possível ver quatro tabelas: portas, QoS, Filas e de interfaces, onde a

tabela de portas pode, opcionalmente, estar associada a uma, e somente uma, tabela de

políticas de QoS, enquanto que deve obrigatoriamente, toda porta deve estar associada a
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uma interface. Já para as políticas de QoS, estas podem estar associadas a uma ou mais

filas de tráfego, onde a quantidade irá depender do problema a ser resolvido. Uma vez

que as filas e as políticas de QoS estejam corretamente configuradas no switch, fluxos

de dados podem ser direcionados para as filas através do protocolo Openflow, ao mesmo

tempo que as políticas de QoS estarão operando para assegurar que o tráfego de dados

não seja superior ao que encontra-se estabelecido nas políticas de QoS aplicadas para esta

fila. De acordo com a especificação do protocolo Openflow(ONF, 2015), as filas podem

conter duas propriedades fundamentais para o controle da vazão de dados:

• Taxa Mínima de dados, onde uma garantia de vazão de dados mínima é aplicado

em toda fila que possuir este atributo configurado, independente do total de tráfego

que esteja sendo encaminhado pelo switch.

• Taxa Máxima de dados representa a taxa máxima para a vazão de dados que pode

trafegar passando pela fila. Caso a vazão dos dados seja maior que o especificado por

este atributo, os pacotes que passarem além do limite permitido irão sofrer atrasos

no encaminhamento ou poderão ser até mesmo descartados.

Vale ressaltar que o Open vSwitch utiliza a ferramenta Linux Kernel’s Traffic Control

(TC), desenvolvida nativamente em sistemas operacionais Linux, para gerenciamento de

filas. Esta ferramenta será descrita com mais detalhes na seção a seguir.

2.4.3.2 Controle de Tráfego (TC) nativo do Linux

A maioria dos sistemas operacionais Linux possuem uma ferramenta chamada de

Traffic Control1 para gerenciamento do tráfego que entra e sai no dispositivo de rede.

Com o TC é possível criar políticas de QoS para controlar o tráfego de saída de dados,

bem como permite configurar atrasos e perdas de pacotes para pacotes UDP ou TCP, por

exemplo, com a finalidade de simular padrões de tráfego existentes em domínios de rede.

O TC provê funcionalidades capazes de atingir os seguintes objetivos:

• Modelagem de tráfego: Utilizado para controlar o enfileiramento dos pacotes,

através da aplicação de limitações na taxa de dados trafegados internamente em

um servidor, de uma máquina virtual para outra máquina que esteja instanciada

no mesmo hospedeiro, como também na taxa de saída de dados de um servidor ou

dispositivo de rede.
1https://man7.org/linux/man-pages/man8/tc.8.html
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• Classes de tráfego: São entidades criadas para classificação de pacotes. Cada

classe é definida para permitir o tráfego de determinados tipos de pacote, como

por exemplo, poderia ser definido uma classe para tráfego apenas de pacotes VoIP,

enquanto que uma outra classe, para tráfego de pacotes de vídeo. O mapeamento de

pacotes em classes de tráfego permite que seja aplicado mecanismos de priorização

do encaminhamento de pacotes.

• Filtros: São atributos criados e utilizados como a base para o mapeamento de paco-

tes em classes de tráfego. Atributos representam campos existentes nos cabeçalhos

dos pacotes, como por exemplo, endereço IP de origem e/ou de destino, endereço

MAC de origem e/ou destino, e diversos outros. Em um filtro pode existir um ou

mais atributos para classificação do tráfego.

• Descartes: Pacotes que excederem determinada taxa de dados poderão ser descar-

tados, ao invés de enfileirados, tanto na entrada quanto na saída dos dispositivos ou

servidores de rede.

O TC utiliza 3 tipos de objeto para controlar o tráfego: Disciplinas de enfileiramento (do

inglês Queuing Discipline (Qdisc), classes de tráfego e filtros. Primeiramente, as regras

para filtragem de pacotes são aplicadas a todos os pacote que chegam ao dispositivo de

rede. Após isto, baseando-se nas classes de tráfego existentes, os pacotes são mapeados

para uma classe e enfileirados em uma fila associada a classe em questão. Após isto, o

pacote pode ser encaminhado para a interface de saída ou então descartado.

Diversas Qdisc são implementadas pelo TC. Alguns exemplos destas disciplinas são

apresentadas a seguir.

• Primeira a entrar é primeira a sair(FIFO, do inglês First In First Out), que

adota a técnica de repasse dos pacotes seguindo a mesma ordem na qual estes

chegaram ao kernel do dispositivo;

• Marcador DiffServ(DS-MARK, do inglês DiffServ Marker), na qual atribui va-

lores aos campos DSCP dos pacotes com a finalidade de aplicar a metodologia

DiffServ;

• HTB(do inglês Hierarquical Token Bucket), utilizado para limitar a taxa de dados

trafegados nas filas, bem como para controlar a frequência com a qual as filas são

atendidas;
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• HFSC(do inglês Hierarchical Fair Service Curve também possui a funcionalidade

para limitar a taxa de tráfego das filas, sendo que a principal diferença existente

entre a HFSC e a HTB está associado ao balanceamento de latência aplicado às filas

pelo HFSC.

Apesar de existirem diversos algoritmos a serem aplicados para tratar do enfileira-

mento dos pacotes, o Open vSwitch oferece suporte apenas as Qdiscs HTB e HFSC, e

sendo assim, desenvolvedores podem facilmente empregar controle de tráfego sem a ne-

cessidade de possuírem conhecimentos aprofundados na ferramenta TC.

2.4.3.3 Tabela de Medições do Openflow

Na versão do protocolo Openflow 1.3 foi introduzida a funcionalidade Meter Tables.

Diferentemente das filas de tráfego, que são utilizadas para controlar a saída de pacotes, as

tabelas de métricas são empregadas para lidar com o monitoramento e o controle da taxa

de tráfego de entrada nos switches. Cada tabela de métricas possui entradas de métricas,

que são regras aplicadas aos fluxos existentes nas tabelas dos switch, ou seja, ao invés das

métricas serem associadas às portas do switch, como é feito pela ferramenta TC, estas

regras são associadas a regras de fluxos de dados.

Cada regra de fluxo existente no switch pode estar atrelada a métricas de monitora-

mento como também de controle. Devido as métricas serem aplicadas por fluxo, é possível

desenvolver técnicas robustas para controle de QoS, bem como ter um controle mais apro-

fundado da atual utilização de largura de banda existente na infraestrutura de rede. Além

disso, as métricas aplicadas aos fluxos também podem operar em paralelo com filas de

tráfego, caso estas tenham sido configuradas no switch, para assim obter controle dos

dados tanto de entrada quanto de saída.

Na especificação do protocolo Openflow consta que cada entrada de métrica existente

em uma tabela é composta pelos seguintes atributos:

• Identificador (do inglês Meter Identifier) que é um campo composto por 32 bits

utilizados para identificar a métrica implementada;

• Métricas de Banda (do inglêsMeter Band) utilizada para definir a taxa de entrada

de dados associada a um determinado fluxo, bem como também especifica a maneira

na qual os pacotes deverão ser processados;

• Contadores (do inglês Counters) possuem a finalidade de contabilizar a quantidade
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de pacotes que são processados por uma determinada métrica. Através deste atributo

é possível monitorar a taxa de entrada de dados que um determinado fluxo está

apresentando a cada intervalo de tempo.

Sendo assim, com as tabelas de métricas é possível desenvolver técnicas de monito-

ramento e de controle de QoS através do próprio protocolo Openflow, não necessitando

assim de ferramentas de terceiros para desempenhar estes papéis, visto que é possível

implementar os próprios mecanismos de monitoramento e controle de QoS.
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3 Estado da Arte

Este capítulo visa apresentar, de forma simples e detalhada, o trabalho sendo desen-

volvido por diversas organizações padronizadoras, projetos e grupos de pesquisadores nos

contextos do 5G, Network-Slicing e Cloud-Slicing. O capítulo foi particionado em três

diferentes seções visando apresentar os trabalhos associados a diferentes contextos que

envolvem tanto as organizações padronizadoras e projetos focados no 5G, como também

outros trabalhos publicados no mesmo contexto de pesquisa.

3.1 Organizações Padronizadoras

Diferentes organizações padronizadoras (SDO, do inglês Standards Development Or-

ganizations) tem buscado propor soluções de normalização associadas ao contexto do 5G.

Estas propostas estão sendo desenvolvidas e trabalhadas levando em consideração aspec-

tos associados ao contexto de fatiamento tanto em rede quanto em nuvem. Grande parte

das propostas publicadas por estas organizações estão associadas a pontos de vistas liga-

dos ao escopo da própria organização, e sendo assim, diferentes definições, visões e casos

de uso associados aos conceitos de Network-Slicing, Cloud-Slicing e Cloud-Network Slice,

onde este último é a integração entre os dois primeiros conceitos, já foram publicados ou

encontram-se em desenvolvimento. Os esforços de padronização são focados na definição

de conceitos, elaboração de diferentes conceitos, criação, desenvolvimento e mostragem

de resultados associados a diferentes casos de uso e também na proposta de diferentes

arquiteturas voltadas para o 5G. ITU, NGMN, ONF, 3GPP e ETSI são Algumas das

principais SDOs e constam com inúmeros documentos publicados.

A organização 3rd Generation Partnership Project (3GPP) é uma iniciativa global

que une diferentes organizações de telecomunicações. O objetivo do 3GPP está centrado

na definição de especificações que englobam todo o sistema das telecomunicações, tais

como redes de acesso, redes de transporte, serviços e funções de rede. Diversos documen-

tos, chamados de relatórios técnicos, já foram propostos pelo 3GPP. Estes relatórios são
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estudos feitos a respeito de um dado contexto associado ao 5G, e contém diversas no-

menclaturas, definições, recomendações e propostas de arquiteturas. Estes relatórios são

muito utilizados como uma base para diferentes outros projetos que trabalham em um

mesmo contexto existente ou proposto no relatório.

O 3GPP define instâncias de Network-Slices (NSI, do inglês Network Slice Instance)

como sendo um conjunto de funções de rede e recursos, alocados para estas funções,

que são instanciados e configurados visando a formação de uma rede lógica capaz de

atender a determinada característica da rede(3GPP, 2018). Ainda de acordo com o 3GPP,

a instanciação de Network-Slices pode ocorrer tanto na rede de acesso quanto no núcleo

da rede. Cada Slice instanciada compreende dois planos diferentes: o plano de dados do

usuário e o plano de controle. O plano de controle pode ser diferente para cada NSI,

e sendo assim, funcionalidades diferentes poderão ser executadas em cada NSI, funções

estas que podem compreender diferentes serviços específicos do usuário final, tais como,

autenticação por Slices, mobilidade de rede, etc. Cada serviço alojado em um dispositivo

final poderá ser mapeado para uma ou mais Network-Slices, onde isto irá depender de

diversos fatores, tais como o plano contratado pelo cliente, tipo de serviço a ser acessado

na rede, e diversos outros.

A organização NGMN foi a pioneira na introdução do conceito de Network-Slicing,

apesar deste conceito não ser nada novo, como foi descrito na Seção Network-Slice presente

no Capítulo 2. Nos documentos (NGMN, 2016) e (Alliance, 2015) a NGMN define Network-

Slices como instâncias sobre recursos físicos ou lógicos de maneira que estes encontram-

se totalmente ou parcialmente isolados dos demais recursos. A NSI é uma rede lógica

instanciada para atender a requisitos de serviços específicos. Uma NSI pode ser composta

por uma ou mais Sub-Network Instances (SNI), onde SNI compreende um conjunto de

elementos de rede que não necessariamente estabelece uma comunicação fim a fim entre

todas as funções de rede virtualizadas de um serviço. Além disso, a NGMN define que

instâncias de Network-Slices podem ser criadas através de arquivos contendo, em sua

estrutura, descrições relacionadas a recursos físicos e virtuais juntamente com parâmetros

de configuração associados ao ciclo de vida da Network-Slice. Estas Slices são instanciadas

para fornecer determinadas características para a rede, tais como baixa latência, ultra-

confiabilidade e outras.

A organização European Telecommunications Standards Institute (ETSI), da mesma

forma que a 3GPP, possui diversos trabalhos e projetos encaminhados, no âmbito do 5G,

voltados para o conceito de Network-Slicing. O ETSI criou o grupo Industry Specification
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Group (ISG) especialmente para estudar e tratar do relacionamento existente entre o

conceito de NFV aplicado ao 5G. A ETSI utiliza muitas definições propostas pelo 3GPP,

tais como NSI, sendo que aplica o conceito de virtualização para tratar das funções de rede

que podem existir em cada instância de uma Network-Slice. Sendo assim estas funções

de rede passam a ser gerenciadas como VNFs ou funções de rede físicas(PNFs). Além

disso, a ETSI propôs uma arquitetura que integra SDN e NFV e afirma que controladores

SDN podem operar como funções de rede virtualizadas, bem como especifica diversos

locais, internamente a arquitetura, que poderia ser feito a instanciação de controladores

SDN(ETSI, 2015).

A ETSI também apresenta uma proposta sobre os conceitos e papéis que devem ser

desempenhados por gerenciadores de infraestrutura virtual (VIM, do inglês Virtual In-

frastructure Manager) e também por gerenciadores de infraestrutura WAN (WIM, do

inglês WAN Infrastructure Manager). De acordo com o documento Network Functions

Virtualisation (NFV); Management and Orchestration(ETSI, 2014) cada VIM e WIM é

responsável pelo gerenciamento dos recursos alocados para cada Network-Slice, sendo que

o VIM é responsável pela gerencia dos recursos existentes internamente a domínios ad-

ministrativos, denominados Network Function Virtualization Infrastructure Point of Pre-

sence (NFVI-POP), enquanto que o WIM pela gerencia de recursos WAN entre domínios

administrativos. Além disso, este documento também apresenta dois outros componentes

essenciais para orquestração de recursos, onde estes são o Network Function Virtualization

Orchestrator(NFVO) e Network Controller(NC).

Para a ETSI, o NFVO, levando em consideração aspectos de orquestração associados

a serviços de conectividade, tem o papel de ser o centralizador da lógica por trás de toda

orquestração do ambiente, de forma que este componente interage diretamente com VIMs

e WIMs distribuídos entre diferentes domínios administrativos com a finalidade de compor

Network-Slices. Já o NC é o componente responsável por interagir diretamente com os

elementos mais baixo nível, tais como switches e roteadores, como também com outros

NCs que possam coexistir na mesma infraestrutura. É através dos NCs que o NFVO

consegue de fato chegar ao estado de recursos desejado. Por fim, o documento também

apresenta a figura 3.1, que expressa a arquitetura projetada e integrada entre VIM, WIM,

NFVO e NC, como também alguns outros relevantes, de forma a mostrar a localização

de cada um destes componentes dentro dos domínios orquestrados, como também um

exemplo de encadeamento de funções virtuais de rede realizada através da comunicação

entre todos estes componentes.
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Figura 3.1: Arquitetura da ETSI para orquestração de Conectividade entre domínios ad-
ministrativos

Fonte: (ETSI, 2014), página 30

A organização ONF (do inglês Open Network Foundation) apresenta em (ONF, 2016)

uma arquitetura detalhada do conceito de SDN aplicado ao contexto de Slicing. Na ar-

quitetura proposta pela ONF propõe que o controlador SDN possui dois tipos principais

de virtualização de recursos, onde estes são:

• Contexto do cliente: É através deste contexto que o controlador interage com os

clientes, onde o termo cliente pode significar um comprador, um parceiro, e outras

definições. No contexto do cliente fica contido todos os atributos dos serviços requi-

sitados por cada cliente. Neste mesmo contexto também ficam expostos os recursos

permitidos para visualização pelo cliente e serviços disponibilizados para o mesmo,

tais como firewall, DHCP, NAT, e outros, além também de conter as especificações

e operações permitidas para execução de determinado serviço por um dado cliente.

• Contexto do servidor: No cotexto do servidor fica contido todas as funcionali-

dades necessárias para interação com os recursos da camada subjacente, onde estes

podem ser elementos de rede físicos e/ou recursos virtualizados.

A ONF define também os papéis associados aos administradores da rede, sendo que estes
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são responsáveis pelo gerenciamento de um ou mais controladores SDN. Os controladores

SDN são os responsáveis pela criação dos contextos cliente e pela associação, caso neces-

sária, de controladores SDN aos contextos clientes instanciados de forma que este novo

controlador SDN instanciado fique encarregado de gerenciar os recursos garantidos para

esse novo contexto instanciado. Estes recursos podem ser tanto de armazenamento quanto

de rede e computação e são representados como um grupo de recursos associados a cada

contexto de um cliente.

3.2 Projetos Aplicados a Network-Slicing e Cloud-
Slicing

Com o rápido avanço nas pesquisas associadas ao 5G, equipes de diferentes instituições

e organizações foram criadas e direcionadas para atuarem na elaboração de arquiteturas,

especificação de casos de uso, definição de nomenclaturas e integração unificada de di-

ferentes tecnologias, tudo isto com foco voltado para o contexto do 5G. Diante disto,

diferentes projetos foram criados visando a elaboração de ideias inovadoras que pudessem

ser integradas ao 5G. Alguns destes projetos envolvem estudos focados na orquestração da

infraestrutura de recursos físicos e virtuais, bem como na orquestração e gerenciamento

de instâncias de Network-Slices, deixando claro qual o papel a ser desempenhado tanto

pelo provedor quanto pelos inquilinos, onde a depender do tipo de contrato estabelecido,

VIMs e WIMs podem ser instanciados e repassados para os inquilinos orquestrarem os

próprios recursos alocados para a Slice requisitada, dando assim um maior controle aos in-

quilinos. Alguns exemplos de projetos aplicados ao contexto do 5G são o 5GEX, NECOS,

5G!PAGODA e 5G NORMA.

O projeto 5G!PAGODA(AFOLABI et al., 2017) tem como propósito conectar o usuário

final, localizado na RAN (do inglês Radio Access Network), ao serviço que se encontra

hospedado na nuvem. Para que isto pudesse ser alcançado, o 5G!PAGODA propôs uma

arquitetura capaz de permitir com que Network-Slices pudessem ser instanciadas de forma

fim a fim, levando em consideração diferentes quesitos tecnológicos e administrativos. Uma

Slice é composta por diferentes Sub-Slices, onde cada Sub-Slice pode ser instanciada em

domínios administrativos e tecnológicos diferentes, bem como ser composta por diferentes

tipos de recursos, e sendo assim, a interligação entre todas estas Sub-Slices formam a

Network-Slice requisitada.

De acordo com o 5G!PAGODA, para que estas Network-Slices possam ser instancia-
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das, controladas e gerenciadas deve-se aplicar orquestradores de recursos distribuídos por

domínio tecnológico, como por exemplo, um controlador SDN para a WAN (do inglês

Wide Area Network) poderia ser utilizado para orquestrar a rede de transporte enquanto

que um VIM, como o Openstack(Openstack, 2020), poderia ser utilizado para orquestrar

os recursos dos datacenters. O 5G!PAGODA adota uma política recursiva de orques-

tração(5G!PAGODA, 2019), visando manter uma visão global sobre os recursos existentes

internamente a cada domínio administrativo. Um orquestrador multi-domínio é utilizado

para estabelecer comunicações com os orquestradores específicos de cada domínio, ao

mesmo tempo que estes orquestradores do domínio são responsáveis por instruir e con-

sultar os orquestradores de recursos para criação de Slices, disponibilidade de recursos e

métricas de monitoramento, por exemplo. Diversos outros componentes também foram

propostos para oferecer suporte a operações sobre Slices, bem como para gerenciamento

de recursos físicos e virtuais, alocados ou não, para cada Network-Slice.

O projeto 5GNorma (SAYADI et al., 2016) através da integração e aplicação de SDN

e NFV, juntamente com os conceitos de Network-Slicing e infraestruturas voltadas para

múltiplos inquilinos, propõe uma arquitetura adaptável, flexível e programável, focada no

âmbito das redes móveis, que visa, através da Network-Slicing, suportar a implantação

de uma variedade de serviços com diferentes necessidades de recursos, sobre uma mesma

infraestrutura física.

Para atingir estes objetivos, o 5GNorma propõe três principais blocos funcionais que

irão atuar na orquestração e gerenciamento da infraestrutura física e virtual, onde estes

são os componentes chamados de orquestrador (SDM-O), controlador (SDM-C) e coorde-

nador (SDM-X) das redes móveis definidas por software. O SDM-O é o bloco responsável

tanto pelo gerenciamento de criação das Network-Slices, como também pela tradução das

requisições por Slices em termos de recursos, de forma que estes recursos de rede são

mapeados para instanciação de funções de rede virtualizadas e/ou funções de rede físi-

cas. O SDM-O orquestra e posiciona cada VNF instanciada na rede e possui visão global

sobre a topologia da rede. Já o bloco SDM-C é o encarregado pela criação da interliga-

ção existente entre cada VNF e PNF, visando a formação de encadeamentos de serviços,

baseando-se na requisição feita para criação da Slice. O SDM-C também é responsável

pelo monitoramento dos recursos atrelados às Network-Slices. Por fim, o bloco SDM-X

foi designado para controlar os recursos compartilhados associados a cada Slice, de forma

que, a depender do estado de desempenho apresentado pela Slice, recursos podem ser

adicionados ou removidos para a mesma.
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O projeto 5GEx(GUERZONI et al., 2016),(BERNARDOS et al., 2015) assume que uma

Network-Slice é composta por um conjunto de recursos físicos e virtuais distribuídos entre

um ou mais domínios. A arquitetura proposta pelo 5GEx foi desenvolvida tendo como

base a arquitetura da ETSI NFV, sendo que a Network-Slice, instanciada levando em

consideração múltiplos domínios, é a principal diferença existente entre as arquiteturas

do 5GEx e a da ETSI NFV.

A arquitetura do 5GEX é composta por três camadas principais: domínio de recur-

sos, domínio único de recursos e múltiplos domínios de recursos. O domínio de recursos

representa todos os recursos associados a infraestrutura pertencente ao domínio, podendo

esta ser tanto domínios tecnológicos quanto domínios administrativos, uma vez que é

através do domínio de recursos que é feito a exposição do atual estado da infraestrutura,

em termos de disponibilidade e consumo de recursos, para a camada acima, chamada de

orquestrador de domínio único. Este orquestrador de domínio único é o responsável por

gerenciar os recursos e serviços existentes internamente ao domínio em questão, de forma

que Slices possam ser criadas e destruídas através deste orquestrador. Acima do orques-

trador de domínio único encontra-se o orquestrador de múltiplos domínios, que possui

visão geral da rede, com relação a todos os demais orquestradores de domínio único. Cada

orquestrador de múltiplos domínios pode estar associado a um ou mais orquestradores

de domínios únicos ou de múltiplos domínios. É através deste orquestrador que clientes

podem requisitar por serviços e Network-Slices.

3.3 Outros Trabalhos Relacionados

Por ser um conceito relativamente novo, o Network-Slicing vem sendo explorado não

só por organizações padronizadoras e projetos empenhados, como também por diferentes

pesquisadores institucionais, que visam através deste conceito, contribuir com o avanço

tecnológico associado as áreas de atuação atrelados a aplicação deste conceito. A tec-

nologia 5G tem motivado o desenvolvimento de diferentes outros trabalhos que buscam

propor soluções viáveis a problemas que o 5G promete resolver, bem como a outros que

podem vir a surgir. Diante disso, grande parte dos esforços encontram-se focados em pes-

quisas associadas as Network-Slices. Diferentes pontos de investigação, tais como tecnolo-

gias habilitadoras, orquestração e gerenciamento de recursos físicos e virtuais, segurança

e elasticidade, são alguns dos tópicos que encontram-se sob exploração no âmbito das

Network-Slices.
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O artigo (Afolabi et al., 2018) faz um levantamento geral, através da análise de diversos

trabalhos relacionados na área, sobre os principais conceitos e definições encontrados na

literatura, que são aplicados no escopo das Network-Slices. Além disso, o artigo também

apresenta uma visão superficial a respeito de alguns casos de uso, nos quais é empregado

o conceito de Network-Slicing como solução, e também uma descrição detalhada sobre

algumas das principais tecnologias habilitadoras de Network-Slicing, onde destacam-se

as abordagens SDN e NFV que são reconhecidas como as tecnologias habilitadoras para

capacitar provedores de recursos no gerenciamento e orquestração Network-Slices.

Já os artigos (LOPEZ; CONTRERAS, 2018), (CHRISTIAN G. ALEX, 2018) e (FOUKAS et

al., 2017) descrevem sobre alguns dos principais desafios vinculados a utilização do con-

ceito de Network-Slicing, tanto na visão dos provedores de recursos e de negócios, quanto

no aspecto técnico. Problemas como provisionamento de Slices, definição de APIs, geren-

ciamento e orquestração fim a fim e a viabilização da operação de diferentes tecnologias

sobre uma mesma infraestrutura física, são alguns exemplos de problemas que impedem

a rápida adoção das Network-Slices.

Como as Network-Slices podem ser instanciadas e desativadas, mecanismos para ge-

renciar o ciclo de vida das Slices devem ser utilizados. O trabalho de (SHARMA; MILLER;

FRANCINI, 2017) propõe uma plataforma nativa em nuvem capaz de gerenciar o ciclo de

vida associado a cada Network-Slice instanciada, onde é levado em consideração tanto

a modelagem e criação quanto o gerenciamento e otimização das Slices. Seguindo uma

linha de raciocínio semelhante, o trabalho de (BOUBENDIR et al., 2019) apresenta um mé-

todo para orquestração e gerenciamento, fim a fim, do ciclo de vida das Network-Slices.

O processo de orquestração e gerenciamento das Slices depende diretamente de indica-

dores de desempenho, onde estes definem os parâmetros que devem ser atendidos para a

instanciação e o mantenimento de uma Network-Slice. Diante disto, o artigo (KUKLIńSKI;

TOMASZEWSKI, 2019) apresenta diversos indicadores de desempenho chave (KPIs, do in-

glês Key Performance Indicator), que podem ser aplicados tanto em tempo de execução

quanto no ciclo de vida da Slice.

A aplicação do conceito de Network-Slices pode ser empregado em diferentes domí-

nios e segmentos de rede. Alguns segmentos, tais como redes de acesso e redes de núcleo,

possuem diferentes características e tecnologias aplicadas para habilitar o fatiamento da

rede. O trabalho de (Carmo et al., 2018) propõe uma solução definida por Slices, chamada

de WISE, para o compartilhamento de recursos em redes de acesso via WiFi. O WISE é

um sistema que utiliza-se da computação Fog para estender as capacidades tipicamente
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apresentadas pelos equipamentos localizados nas instalações dos clientes( CPEs, do inglês

Customer Premise Equipment). A proposta do WISE é aplicar o conceito de Network-

Slicing nas redes de acesso via WiFi e nós Fog, para permitir o compartilhamento e

integração dos recursos físicos existentes em cada CPE ao nó FOG, com a finalidade de

oferecer serviços diferenciados, isolados e independentes por inquilino. Através da virtu-

alização e do controle da rede, o WISE permite a criação de diferentes redes WiFi sobre

um mesmo CPE, bem como transfere as funções de rede, que antes encontravam-se nos

CPEs, para os nós FOG.

O trabalho de (MANGUES-BAFALLUY et al., 2019) apresenta uma descrição detalhada

sobre o projeto 5G-TRANSFORMER (5GT). Neste projeto foi desenvolvido um sistema

voltado para as redes 5G que visa atender, sobre uma mesma infraestrutura física de

recursos, a diversidade de serviços provenientes da indústria vertical. O escopo do projeto

5GT está focado nos seguintes problemas associados às Slices : exposição da capacidade

da rede, provimento do controle dos recursos alocados para as verticais e automatização

da criação provisionamento e gerenciamento de recursos.

O 5G-TRANSFORMER estende a arquitetura, proposta pelo ETSI MANO, com três

novos blocos funcionais denominados de orquestrador de serviços (5GT-SO), fatiador ver-

tical (5GT-VS, do inglês Vertical Slicer) e Plataforma Móvel de Transporte (5GT-MTP,

do inglês Mobile Transport Plataform). O bloco 5GT-VS é o encarregado de receber re-

quisições para criação serviços verticais, onde descritores de serviços são passados para o

5GT-VS traduzir e verificar se já existe alguma Network-Slice instanciada capaz de aten-

der a demanda do vertical ou se será necessário a instanciação de uma nova Network-Slice.

Sendo assim, o 5GT-VS é responsável por receber e interpretar requisições, como também

por gerenciar o ciclo de vida das Network-Slices.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, o 5G-TRANSFORMER afirma que o bloco

5GT-SO foi projetado para orquestrar as requisições por serviços de rede de forma fim

a fim. Para isto, o 5GT-SO analisa a requisição e seleciona os domínios que irão parti-

cipar com o fornecimento dos recursos necessários para atendimento da requisição. Por

fim, o bloco 5GT-MTP é responsável pela orquestração de recursos e instanciação de

VNFs. Além disso, o 5GT-MTP também gerencia os recursos físicos de computação, rede

e armazenamento existentes na infraestrutura sob sua responsabilidade. Os principais

componentes que compõem o 5GT-MTP são o VIM, que gerencia recursos virtuais no seu

respectivo domínio, WIM, responsável pelo provimento de conectividade entre domínios

diferentes, Controlador MEC (do inglês Mobile Edge Computing), que trata dos aspectos
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de configuração e gerenciamento dos serviços específicos do MEC, e por fim, controlador

RAN para controle da infraestrutura de rádio.

O trabalho de (FREITAS et al., 2018) apresenta uma solução voltada para instancia-

ção de Cloud-Slices no âmbito do projeto NECOS. Cada Slice instanciada é composta

por um conjunto de recursos físicos e virtuais alocados de forma a atender a demandas

de acomodação de serviços de maneira independente por Slice. O trabalho aponta que,

diferentemente de outros trabalhos, para cada Cloud-Slice instanciada é alocado um VIM

independente que irá operar no gerenciamento dos recursos alocados para Slice, sendo

que a escolha do VIM a ser implantado é feita pelo próprio requisitante da Slice. Por

fim, o trabalho mostra que foi desenvolvido um protótipo para ser utilizado como prova

de conceito na instanciação de três Slices com VIMs independentes: VLSP, Kubernets e

Openstack. Os tempos de instanciação de cada Cloud-Slice foram variados, a depender do

VIM utilizado, sendo que a Cloud-Slice com o Openstack foi a mais demorada, levando

um tempo em torno de 500 segundos para ser instanciada.

O projeto (MANGUES, 2017), voltado para o escopo 5G, tem o objetivo de integrar os

segmentos de transporte backhaul e fronthaul, de forma a permitir com que os elementos

de rede possam ser configurados através de tecnologias de redes definidas por software,

baseando-se em critérios de orientados a serviços e ao acesso simultâneo de múltiplos

Tenants. O projeto visa interconectar acessos de rádio 5G com funções de rede de núcleo,

hospedadas em nós de nuvem. Para isto, o projeto desenvolveu uma infraestrutura de

controle unificada e abstrata para o plano de controle e um plano de dados unificado que

engloba diferentes tecnologias. Os autores descrevem que um time de especialistas em

redes leva cerca de 13 horas para dimensionar, instalar e configurar todo o ecossistema da

infraestrutura.

O trabalho de (HAGA et al., 2020) apresenta uma prova de conceito para criação de

redes sobrepostas que garantem confidencialidade no tráfego de dados existente entre

cada Network-Slice. Para isto, os autores integraram o orquestrador de serviços Open

Source MANO(OSM), da ETSI, com o controlador Juju, para gerenciamento de VNFs,

Openstack para atuar como o VIM que hospeda as imagens base utilizadas para instanciar

VMs e implantar VNFs, e por fim o WireGuard, que é uma tecnologia habilitadora de

redes privadas virtuais (VPN). De acordo com os autores, os exprimimentos mostraram

que a solução proposta foi eficiente para prover isolamento de tráfego entre Slices com

restrições de latência e largura de banda. O indicador de performance temporal mostrou

que para levantar uma instancia foi gasto aproximadamente 159 segundos para instanciar
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uma função de rede virtualizada e mais 107 segundos para implantar e instanciar a VNF

na VM criada para a Slice em questão, totalizando 266 segundos até a instância da VNF

estar operacional para prover serviços.

3.4 Projeto NECOS

O projeto NECOS (do inglês Novel Enablers for Cloud Slicing) (Silva et al., 2018),

propõe uma solução que busca atender a demandas de diferentes serviços verticais, cada

um apresentando diferentes características no quesito requisitos computacionais. Esta so-

lução é focada em nuvens definidas por fatiamento leve (LSDC, do inglês Lightweight Slice

Defined Cloud) que visa alcançar, de forma automatizada e sob-demanda, a configuração

ideal de utilização dos recursos de nuvem e rede. Isto é feito através da aplicação de vir-

tualização sobre os recursos envolvidos tanto nos DCs (processamento, memória e rede)

como também nos provedores de rede (latência, largura de banda, etc), de forma a prover

gerenciamento uniforme com um alto grau de orquestração de recursos.

De acordo com o projeto, as principais características diferenciadoras perante os de-

mais são: (1) proposta de um novo modelo de serviço chamado fatiamento como serviço

(SaaS, do inglês Slice as a Service), que visa criar Slices sob-demanda e reconfigurá-las

de acordo com parâmetros pré-estabelecidos; (2) habilita a capacidade de configuração

de Slices no decorrer da infraestrutura de rede e nuvem; (3) permite o gerenciamento

por software dos recursos existentes tanto na infraestrutura de nuvem quanto na de rede;

(4) emprega gerenciamento uniforme e leve sobre os diferentes domínios provedores de

recursos, visando sempre a formação de Cloud-Network Slices fim a fim. A plataforma

NECOS é composta por um conjunto de blocos funcionais que são classificados em 4

áreas principais: provedor de Slice, provedor de recursos, Marketplace e Tenant. A Seção

a seguir descreve em detalhes a estrutura da arquitetura e os componentes que compõem

a plataforma do NECOS.

3.4.1 Arquitetura do NECOS

O LSDC ou provedor de Slices é composto por um conjunto de componentes, chamados

de componentes de núcleo da plataforma NECOS. O LSDC tem como papel fundamental

instanciar Cloud-Network Slices fim a fim, através da instanciação de diferentes partes

Slice, de maneira federada, onde cada parte Slice é instanciada em um domínio provedor

de recursos diferente, ou em um mesmo domínio, em caso de elasticidade vertical. Após
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cada parte Slice encontrar-se ativa, o LSDC executa a configuração destas objetivando a

formação fim a fim da Cloud-Network Slice. A Figura 3.2 esboça a arquitetura funcional

do NECOS.

Figura 3.2: Arquitetura da Plataforma NECOS
Fonte: (NECOSD3.2, 2019)

Os principais blocos funcionais que compõem o LSDC são os seguintes:

• Slice Builder: é o componente responsável pela criação das Slices, onde primeira-

mente este contata o Slice Broker, existente no Marketplace, para proceder com a

descoberta de recursos, enquanto que o slice Broker contata diferentes Slice Agents

presentes em diferentes domínios provedores de recursos. Com o retorno das ofer-

tas de recursos por parte do Marketplace, o Slice Builder analisará e selecionará

os melhores domínios provedores de recursos para criação das partes Slice. O Slice

Builder procede então com a execução de requisições, para criação de partes Slice,

destinadas a cada Slice Controller associado aos domínios provedores de recursos

selecionados.

• Slice Resource Orchestrator(SRO): Integra as diferentes partes Slice instanci-

adas em uma única Slice, visando gerenciar o tempo de vida da Slice como um

todo. Além disso, o SRO instrui os controladores alocados para gerenciar cada parte

Slice (VIMs e WIMs), visando estabelecer conectividade fim a fim entre cada ins-

tância VIM/WIM alocado para uma determinada Cloud-Network Slice. O SRO é

acionado apenas quando todos os recursos requisitados já encontram-se alocados e
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parcialmente configurados. Além disso, os procedimentos de elasticidade também

são executados pelo SRO.

• Slice Specification Processor (SSP): Este é o componente responsável por re-

ceber como entrada descritores para instanciação de Cloud-Network Slices. Estas

especificações são construídas pelos inquilinos que desejam instanciar Slices. O SSP

deve ser capaz de interpretar diferentes tipos de requisições, onde estas podem ser

descrições totais ou de baixo nível, como também especificações para instanciação

de serviços.

• Slice Database: Este componente é encarregado de armazenar todas as informações

referentes as Cloud-Network Slices. Diversos tipos de dados são armazenados no

banco, tais como, descritores de Cloud-Network Slices instanciadas, estado atual

de cada Cloud-Network Slice e eventos em geral. Todos os componentes de núcleo

do NECOS realizam acesso ao Slice Database, onde, por exemplo, o SRO interage

com o banco constantemente para manter uma visão atualizada do atual estado de

desempenho de cada Cloud-Network Slice.

• Infrastructure and Monitoring Abstraction (IMA): O IMA é o componente

que permite ao NECOS interagir com os gerenciadores de infraestrutura (VIMs e

WIMs) disponibilizados para os inquilinos, com o intuito de coletar dados de moni-

toramento associados a cada parte Slice instanciada. Através de adaptadores, o IMA

consegue executar monitoramento de forma unificada de cada Cloud-Network Slice

instanciada, independentemente das ferramentas e tecnologias empregadas por cada

domínio provedor de recursos nos quais as partes Slice foram instanciadas. Além

disso, o IMA também é capaz de gerenciar as infraestruturas alocadas para cada

Cloud-Network Slices, de forma que é através do IMA que as lógicas de elastici-

dade, implantação de serviços e desativação de Slices são encaminhados para os

respectivos provedores de recursos.

O bloco Tenant contém todos os componentes necessários para que sejam feitas re-

quisições por Slices à plataforma NECOS. O NECOS espera que este bloco funcional

esteja localizado nas premissas do inquilino que requisita por recursos. Para que o in-

quilino possa realizar requisições por recursos ao NECOS, é necessário que o inquilino

tenha em mãos a especificação da Slice, nomeadamente um template, ou um descritor,

que contém as características detalhadas da Slice desejada, seguindo a padronização defi-

nida pelo NECOS. Este descritor da Slice engloba todas as informações necessárias, tais
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como localidade de cada parte Slice e seus recursos associados, quantidade de partes Slice,

topologia de conectividade entre partes Slice, de forma abstrata, como também diversas

outras informações, que o inquilino deseja que estejam presentes na Slice requisitada.

O descritor das Slices é passado para a plataforma NECOS, e após o processamento

da requisição, diversas informações são enviadas, como resposta, para o inquilino. Tais

informações de resposta, englobam pontos de interação, nas quais o inquilino terá acesso

exclusivo, tais como, endereço dos VIMs e WIMs alocados para que o inquilino possa ge-

renciar de acordo com suas necessidades a Cloud-Network Slice instanciada. Além disso, o

inquilino também poderá requisitar por implantação de serviços na infraestrutura alocada

para o mesmo, onde isto é feito através do componente de orquestração de serviços.

O Marketplace é responsável por agrupar ofertas de recursos provenientes dos domí-

nios provedores de recurso, bem como por executar buscas por novas ofertas. O LSDC,

através do componente Slice Builder, consulta o Marketplace em busca dos recursos ne-

cessários para a construção e formação completa da Cloud-Network Slice fim a fim. As

ofertas de recursos são descobertas pelo Marketplace através da atuação de dois com-

ponentes principais: Slice Broker e Slice Agent. Os Slice Brokers são responsáveis por

contactar cada Slice Agent com a finalidade de obter as ofertas de recursos disponibili-

zadas, pelo domínio no qual o Slice Agent encontra-se localizado, para criação de Slices.

Cada Slice Broker pode ter acesso a inúmeros Slice Agents distribuídos geograficamente

entre diferentes domínios provedores. Os Slice Agents, ao receber requisições provenientes

do Slice Broker, verificam se é possível atender a demanda pelos recursos requisitados,

de forma que ofertas de recursos, nos quais o provedor encontra-se apto a atender, serão

geradas como resposta ao Slice Broker. Slice Agents são agentes hospedados diretamente

nos provedores de recursos. Sua principal funcionalidade é fornecer informações a respeito

da infraestrutura de recursos que foi disponibilizada para alocação de novas partes Slice

pela plataforma NECOS.

Por fim, os provedores de recursos (RP, do inglês Resource Provider) são organizações

que possuem a infraestrutura necessária para provisionar os recursos requisitados para

instanciação de partes Slice. Diversos tipos de recursos, tais como processamento, arma-

zenamento e rede, podem ser oferecidos por estes provedores, onde os recursos a serem

alocados para uma parte Slice dependem diretamente da requisição feita pelo inquilino.

Os RPs devem provisionar, para cada parte Slice instanciada, um gerenciador de recursos

virtuais, onde este pode ser um VIM, como é o caso das Cloud-Slices, que são instanciadas

em Datacenters, como também um WIM, caso o provedor de recursos especificado seja de
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rede. Tanto o acesso ao VIM quanto ao WIM são retornados para o inquilino e/ou LSDC,

para assim poder ser feito gerenciamento eficiente dos recursos alocados.

Para que cada provedor possa executar o provisionamento de partes Slice, mecanismos

com suporte ao fatiamento de recursos devem ser utilizados por cada RP. Dois componen-

tes principais são utilizados para atender a este objetivo, onde estes são o Datacenter Slice

Controller (DCSC) e o Wan Slice Controller (WSC). O DCSC é o componente encarre-

gado de criar Cloud-Slices internamente aos Datacenters, onde é feito a reserva e alocação

dos recursos requisitados para cada parte Cloud-Slice, bem como do provisionamento de

VIMs para permitir o gerenciamento destes recursos alocados. Semelhantemente, o WSC

é encarregadoe de reservar e alocar os recursos necessários para instanciação de partes

Network-Slice, com a finalidade de interconectar duas partes Cloud-Slice diferentes. Da

mesma forma que o DCSC instancia VIMs para o gerenciamento das Cloud-Slices, o WSC

instancia WIMs ou provê um ponto de interação isolado para que cada inquilino, ou o

próprio LSDC, possa gerenciar a parte Network-Slice instanciada.
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4 Trabalho Proposto

Este capítulo tem como objetivo descrever em detalhes o principal resultado desta pes-

quisa de mestrado, a abordagem denominada NS-MANO (Network-Slicing Management

and Orchestrator). Sua arquitetura funcional (envolvendo componentes e respectivos sub-

componentes funcionais), interfaces internas e externas, operações oferecidas e seus fluxos

de trabalho, são alguns dos tópicos descritos neste capítulo.

4.1 Visão Geral

Através da exploração de tecnologias facilitadoras no contexto dos paradigmas de

Softwarização e Cloudificação, é possível particionar uma infraestrutura física de larga es-

cala em unidades lógicas (Slices) com escopo monolítico, tanto ao nível de nuvem quanto

de rede, denominadas no projeto NECOS como Cloud-Slices e Network-Slices respectiva-

mente. Cada parte Slice é mapeado a um conjunto de recursos, que podem ser tanto físicos

quanto virtuais, dispersos geograficamente entre diversos provedores de recursos (que po-

dem estar localizados em domínios administrativos diferentes) e domínios tecnológicos,

assim como a serviços. Uma instância Cloud-Network Slice é composta pela agregação de

diferentes partes ao nível de Cloud-Slices e de Network-Slices. Cada parte Network-Slice é

instanciada com recursos e serviços necessários ao estabelecimento de conectividade entre

duas Cloud-Slice partes diferentes, de acordo com solicitado pelo Tenant. Um elevado

nível de gerenciamento e orquestração (MANO do inglês Management and orchestration)

deve ser aplicado para que diversas instâncias Cloud-Network Slices possam ser operadas

sobre uma mesma infraestrutura física de recursos.

Conforme descrito no Capítulo 3 Seção 3.4, o NECOS LSDC é materializado a partir

de uma plataforma capaz de gerenciar e orquestrar variados tipos de recursos, cada qual

com diferentes níveis de granularidade, entre diferentes domínios tecnológicos, de forma

a provisionar o ciclo de vida de instâncias Cloud-Network Slices de ponta-a-ponta. A

plataforma NECOS LSDC foi exercitada em diferentes casos de uso. Sua capacidade no
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que diz respeito ao MANO de partes Cloud-Slice está consolidada, tendo sido demonstrado

sua viabilidade nas publicações (TUSA; CLAYMAN, 2019), (SWAPNA et al., 2019) e (FARIAS

et al., 2019). Estes trabalhos apresentam uma simplificação no tocante as capacidades

de Network-Slicing, considerando o estabelecimento de tuneis VXLAN entre partes Cloud-

Slice para oferecer conectividade.

Esta pesquisa de mestrado complementa a plataforma NECOS LSDC com funcionali-

dades voltadas ao MANO de partes Network-Slice, na perspectiva de consolidar o conceito

Cloud-Network Slicing conforme especificado no projeto (NECOSD3.2, 2019). O ciclo de

vida de partes Network-Slice é realizado pela abordagem NS-MANO, principal proposta

desta pesquisa de mestrado. O NS-MANO cumpre os seguintes requisitos funcionais do

NECOS, de acordo com os requisitos definidos no entregável (NECOSD2.2, 2019):

• Oferecer suporte para alocação, remoção e modificação de recursos para partes Slice

• Aceitar ou rejeitar contratos para novas reservas de recursos

• Oferecer suporte para conectar e desconectar partes Slice

• Processar requisições para incrementar ou decrementar recursos para as partes Slice

Tendo a perspectiva de oferecer um serviço Network-Slicing que vai além dos requisitos

funcionais estabelecidos no NECOS, o NS-MANO especifica as seguintes funcionalidades

adicionais:

• Detecção de falhas de rede, através do monitoramento dos elementos contidos na

infraestrutura de rede

• Aplicação de tratamento de falhas diversas que podem ocorrer na infraestrutura de

rede, como queda de links

• Provimento de isolamento de recursos para cada parte Network-Slice instanciada,

tanto no bachkahul como no fronthaul e na RAN

• Provimento de conectividade fim a fim entre duas partes Slice Cloud e WiFi

A partir do NS-MANO, a plataforma NECOS LSDC passa a ser capaz de aplicar

Cloud-Network Slicing verdadeiramente de ponta-a-ponta, abrangendo partes Cloud-Slice

e Network-Slice que vão desde Datacenters de nuvem central e de borda até domínios de
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acesso sem fio. O NS-MANO foi projetado tendo como base os conceitos e diretrizes es-

tabelecidos no entregável D3.2 (NECOSD3.2, 2019) do projeto NECOS, como também nas

propostas especificadas pelo ETSI em (ETSI, 2014), como descrito no Capítulo 3 na Seção

3.2, "Estado da Arte". Sendo assim, o NS-MANO é proposto nesta pesquisa de mestrado

como parte integrante da plataforma NECOS LSDC, oferecendo capacidade de MANO

de partes Network-Slices que atravessam diferentes domínios tecnológicos de rede, desde

o núcleo até infraestruturas de acesso. Além de conectividade, o NS-MANO é pautado na

premissa de provisionar partes Network-Slice elásticas durante todo seu tempo de execu-

ção, através das seguintes funcionalidades: (i) resiliência, para o tratamento de eventuais

falhas ocasionadas nas partes Network-Slice ativas; e (ii) de controle de qualidade, com

objetivo de manter as partes Network-Slice ativas sempre melhor conectadas, atendendo a

níveis desejados de QoS para não violar SLAs. O NS-MANO não tem mecanismos rígidos

de resiliência e controle de QoS, uma vez que foi pensado como uma arquitetura moldável

e customizável, que pressupõe a ativação de diferentes lógicas a serem empregadas.

O NS-MANO é fortemente acoplado a substrato de Softwarização para programabili-

dade de rede, conceito chave para o gerenciamento e orquestração de partes Network-Slice.

Através de tecnologias facilitadoras de Softwarização, caminhos e túneis podem ser or-

questrados com a aplicação da abordagem SDN e SDWN, enquanto que links, portas,

switches e pontos de acesso virtuais podem ser habilitados através da virtualização. A in-

tegração eficiente destas duas abordagens proporciona um controle total sobre os recursos

de rede, de forma a viabilizar com que todo o ciclo de vida de cada Network-Slice seja

feito de forma automatizada, sob demanda e totalmente integrada a plataforma NECOS.

4.2 Arquitetura do NS-MANO

O NS-MANO foi desenhado a partir de uma arquitetura modular, constituída por um

conjunto de componentes e sub-componentes funcionais que interoperam para o ciclo de

vida completo de partes Network-Slice elásticas em domínios NECOS, desde a criação até

sua total desativação. Para isto, o NS-MANO implementa as APIs de acesso interno e

externo especificadas no projeto NECOS, e descritas em (NECOSD4.2, 2019). Sendo assim,

o papel destes componentes visa expandir a plataforma NECOS para que possa atuar no

escopo fim a fim de gerenciamento e orquestração das Network-Slices, adicionando suporte

a diferentes domínios tecnológicos de rede, e visando manter o LSDC a par sobre todo o

estado de recursos disponíveis e alocados, consumidos e ociosos, por parte Network-Slice

e entre Cloud-Network Slices, instanciadas e disponibilizadas para uso pelos Tenants.
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Com a adição dos blocos funcionais da arquitetura NS-MANO, a plataforma NECOS

passa a contar com as seguintes funcionalidades:

• Automação necessária para que requisições sob demanda possam ser atendidas, sem

interferência manual, de forma a permitir com que recursos de rede possam ser

configurados e agrupados para composição de partes Network-Slice;

• Suporte e processamento de requisições provindas do LSDC, com os mais diversos

níveis de granularidade, para instanciação de partes Network-Slice de ponta a ponta;

• Provisionamento de conectividade entre partes Cloud-Slice em diferentes domínios,

incluindo o núcleo da rede até infraestruturas de acesso sem fio;

• Provisionamento de partes Network-Slice elásticas;

• Apoio ao tratamento de falhas, através de mecanismos eficazes de resiliência;

• Computação de caminhos de rede (SDN e SDWN) com consistência de garantias de

QoS, baseando-se no descritor das Network-Slices.

O NS-MANO é uma arquitetura hierárquica que conta com três camadas integra-

das para atuar em conjunto sobre a infraestrutura de rede. Cada camada da arquitetura

representa um componente funcional que é composto por diferentes sub-componentes fun-

damentais, com APIs bem definidas, que são invocados para efetuar diferentes tipos de

operações. Os três componentes arquiteturais do NS-MANO são: WAN Slice Control-

ler(WSC), WAN Infrastructure Manager e Network Controller(NC). O papel de cada

um destes componentes difere entre si, a depender da visão de rede atribuída, como por

exemplo, o WSC apresenta uma visão mais abstrata voltada para as partes Network-Slice

instanciadas na infraestrutura adjacente, enquanto que o WIM trata exclusivamente dos

recursos disponíveis e alocados sobre a infraestrutura física como um todo. Processamento

de requisições, computação de caminhos e descobertas topológicas são alguns exemplos

de operações suportadas pelo NS-MANO. A figura 4.1 apresenta o design em camadas da

arquitetura do NS-MANO, considerando os componentes arquiteturais e seus respectivos

sub-componentes funcionais.

Já a figura 4.2 apresenta a organização dos componentes do NS-MANO em total

integração à arquitetura NECOS. É possível visualizar que os novos componentes são po-

sicionados na infraestrutura federada sob domínio do NECOS, considerando Datacenters

de núcleo (Core DC), Datacenters de borda (Edge DC), e provedores de rede (Backhauling
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Figura 4.1: Arquitetura funcional do NS-MANO
Fonte: Próprio Autor

e Fronthauling até as RANs). As sessões a seguir tem como objetivo descrever em deta-

lhes o conjunto de componentes e sub-componentes funcionais que compõe a arquitetura

modular do NS-MANO, considerando os papéis desempenhados por cada um.

4.2.1 WAN Slice Controller (WSC)

O WAN Slice Controller é um componente definido e proposto conceitualmente pela

plataforma NECOS. O WSC reside em cada provedor de recursos de rede, e tem o papel

de automatizar a criação de partes Network-Slice sob demanda. O WSC é arquitetado

para receber requisições do NECOS LSDC, através de sua API Northbound, para dina-
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Figura 4.2: Integração dos componentes fundamentais do NS-MANO à arquitetura NE-
COS

Fonte: Próprio Autor

micamente orquestrar partes Network-Slice tendo como base requisitos descritos pelos

Tenants. Além disso, o WSC também é encarregado de retornar informações solicitadas

para o LSDC, tais como topologia de caminho e estrutura virtual criada. Além disso,

o WSC também possui APIs Southbound que são invocadas para se comunicar com o

componente WAN Infrastructure Manager, na perspectiva de atuar no gerenciamento dos

recursos de rede da infraestrutura adjacente.

O WSC foi projetado tomando como base as especificações arquiteturais do projeto

NECOS~(NECOSD3.2, 2019), e foi implementado de forma a oferecer suporte de ponta-

a-ponta aos diferentes segmentos de rede ao longo do caminho escolhido, passando por

infraestruturas Backhauling e Fronthauling. Nas RANs, o WSC trabalha em conjunto com

o WIM, e indiretamente com os WIM Agents, para atuar no ciclo de vida das partes Wire-

less Network-Slice (no caso desta dissertação de mestrado, denominadas de WiFi-Slices).

Já nas redes de transporte, o WSC interage com o WIM para prover conectividade com re-

cursos garantidos entre pares de partes Cloud-Slice (Backhauling), ou entre partes Cloud-

Slice e WiFi-Slice (Fronthauling). Esta conectividade é possível através de virtualização
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da infraestrutura, onde diferentes portas, switches e links, por exemplo, são instanciados,

configurados e combinados para atender a requisição efetuada. O WSC conta com qua-

tro sub-componentes fundamentais para a orquestração da rede: (I) Request Processor ;

(II) Slice Manager ; (III) Network Slice Monitor ; (IV) Slice Database, detalhadamente

descritos a seguir:

• Request Processor: As características de cada Network-Slice são passadas para

o WSC através de arquivos descritores, onde recursos e atributos de rede são infor-

mados para que seus requisitos possam ser atendidos. O módulo Resquest Processor

é responsável por analisar os descritores e traduzir de forma que o sub-componente

Slice Manager possa compreender os recursos e atributos informados. Além disso,

o Request Processor também identifica a operação solicitada pelos componentes do

LSDC (SRO, IMA e Slice Builder), de forma que os demais componentes e sub-

componentes do NS-MANO que participarão do fluxo de trabalho, possam facil-

mente interpretar os dados;

• Slice Manager: O Slice Manager é acionado assim que o Request Processor fi-

naliza o tratamento da requisição de entrada. Este componente é responsável por

orquestrar todo o ciclo de vida das partes Network-Slice, que podem convergir nos

diferentes domínios de rede coexistentes na infraestrutura federada. O Slice Mana-

ger é empregado a nível de Network Slices, e sendo assim, toda sua visão sobre a

infraestrutura é voltada para os recursos e serviços alocados individualmente para

cada parte instanciada. Além disso, o Slice Manager também é responsável pelo

controle de admissão de novas partes Network-Slice, a partir da verificação (através

de consultas ao WIM) se a infraestrutura é capaz de acomodar os requisitos des-

critos, sendo que isto é válido também para os reajustes de recursos das Slices já

instanciadas (através da elasticidade, por exemplo);

• Slice Database: Este sub-componente armazena todas as características referen-

tes as requisições associadas às partes Network-Slice instanciadas na infraestrutura

federada. Este banco mantém uma visão holística e stateful sobre todos os recursos

alocados para cada parte Network-Slice. Diferentes tipos e categorias de informa-

ções são mantidas por este banco, tais como nomenclatura de portas, switches,

links virtuais e topologia de ponta-a-ponta de caminhos, adotada para cada parte

Network-Slice, recursos reservados e serviços instanciados;

• Network Slice Monitor: Este componente atua no monitoramento das partes

Network-Slice instanciadas. O Network Monitor adota o padrão publish-subscribe
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para assincronamente monitorar os dados de cada parte Network-Slice ativa na fe-

deração. O Network Monitor mantém todos os dados coletados em uma tabela de

estados local em conformidade com a solicitação. Cabe ao Slice Manager informar

ao Network Slice Monitor as partes Slices a serem monitoradas, bem como o

conjunto de recursos a serem monitorados e a granularidade de coleta. Exemplos de

informações de monitoramento incluem o estado atual de qualidade de sinal apresen-

tada por cada parte WiFi-Slice, a largura de banda trafegada e ociosa, estatísticas

de perda de pacotes, entre outros.

Para apoiar todas as suas funcionalidades suportadas, o WSC conta com o apoio ope-

racional do componente da camada inferior para que a orquestração e gerenciamento dos

recursos possam ser de fato aplicadas. Além disso, vale ressaltar que cada sub-componente

funcional da arquitetura do WSC pode ser moldado com novas funcionalidades.

4.2.2 WAN Infrastructure Manager

O WAN Infrastructure Manager (WIM) é visto como uma extensão complementar

ao conceito de VIM, uma vez que são utilizados para gerenciar e controlar a infraes-

trutura de nuvem que é alocada para as partes Cloud-Slices. O WIM é encarregado de

prover conectividade entre partes Cloud-Slice diferentes, através da aplicação de todo o

gerenciamento e orquestração necessários. Com relação aos aspecto de rede, o VIM atua

internamente aos DCs, gerenciando a conectividade interna entre contêineres e máquinas

virtuais, por exemplo, enquanto que o WIM atua diretamente na infraestrutura física de

rede da federação para prover gerenciamento de recursos WAN garantidos.

O papel do WSC sobre o WIM está relacionado ao fornecimento das informações

necessárias para que seja possível estabelecer conectividade entre duas partes Slice (no

caso, Cloud-Slices ou Wifi-Slices), de acordo com os requisitos do Tenant. O WIM centra-

liza toda a inteligência computacional fundamental para que recursos e serviços de rede

possam ser alocados e configurados, de forma isolada e independente, para cada parte

Network-Slice. Alguns dos papéis desempenhados pelo WIM estão ligados a computação

de caminhos de rede e sua respectiva configuração na infraestrutura, monitoramento de

recursos e aplicação de QoS. O WIM interage constantemente com o(s) Network Con-

troller(s) para configurar e obter uma visão consistente da topologia, de eventos e dos

caminho estabelecidos na rede, como também interage com os WIM Agents de forma a

aplicar a virtualização necessária para que sejam alocados partições de recursos desti-

nados às Network-Slices e WiFi-Slices. A arquitetura interna do WIM conta com cinco
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sub-componentes funcionais que atuam em conjunto para alcançar seus objetivos: (I)

Path Manager ; (II) QoS Manager ; (III) Agent Manager ; (IV) Infrastructure Manager ;

(V) Infrastructure Database.

• Path Manager: Este sub-componente tem o papel de computar o caminho na

topologia de rede da infraestrutura adjacente da federação, tendo a premissa de

melhor cumprir os requisitos descritos na requisição recebida do WSC. O Path Ma-

nager computa caminhos fim a fim entre duas partes Cloud-Slice pares. Parâmetros

como disponibilidades de largura de banda e latência média nos caminhos candi-

datos são utilizados como indicadores da escolha do caminho ótimo. Além disso,

este sub-componente também é o encarregado de solicitar (ao Network Controller)

a instalação de estado nos nós da SDN ao longo do caminho computado para que

sejam associados a parte Network-Slice em questão;

• QoS Manager: Este módulo é capaz de tratar dos parâmetros de QoS especificados

no descritor da parte Network Slice, e traduzir em procedimentos a serem configura-

dos na SDN pelo Network Controller. Para isto, o QoS Manager envia instruções ao

Network Controller a cerca de filas de tráfego com garantias de largura de banda,

reajustes nas políticas pré-estabelecidas, dispositivos de rede selecionados (que são

definidos pelo Path Manager), entre outros;

• Infrastructure Manager: Este sub-componente é o responsável pela distribuição

de tarefas entre todos os demais sub-componentes que compõem o WIM. Através da

atuação coordenada dos demais sub-componentes, o Infrastructure Manager habilita

a instanciação de Network-Slices entre os domínios de rede. Isto posto, o Infras-

tructure Manager viabiliza o provisionamento de infraestruturas virtualizadas

compostas por um conjunto de recursos de rede, tais como switches, roteadores e

links, que são instanciados, integrados e configurados da ponta de uma parte Cloud-

Slice até a outra extremidade (que pode ser tanto uma outra parte Cloud-Slice como

também uma parte WiFi-Slice;

• Infrastructure Database: Todos os dados relativos a infraestrutura física de re-

cursos, tais como switches físicos e seus detalhes técnicos, estado de uso dos links

e topologia de caminhos da infraestrutura, são armazenados na Infrastructure

Database. Seu banco de dados é constantemente atualizado pelos demais sub-

componentes que compõem o WIM, e mantém uma visão consistente dos recursos

alocados e disponíveis na infraestrutura física;
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• Agent Manager: Este sub-componente é encarregado de coordenar e gerenciar to-

dos os WIM Agents distribuídos geograficamente entre os provedores de recursos em

nuvem no domínio da federação. O Agent Manager interage com os WIM Agents no

momento da instanciação ou desativação de uma parte Network-Slice. Assim sendo,

apenas os WIM Agents associados aos provedores de recursos que possuem par-

tes Cloud-Slice pertencentes a Cloud-Network Slice em questão, serão instruídos a

procederem com a execução de tarefas locais. Os WIM Agents são componentes in-

termediadores encarregados de realizar configurações de rede locais, internamente a

Datacenters de nuvem, e tem a finalidade de capacitar partes Slice, ali instanciadas,

a estabelecer conectividade com a rede de transporte criada para interligar as partes

Slice. É através do Agent Manager que o Infrastructure Manager efetiva a total con-

figuração das partes Network-Slice. Em outras palavras, o Infrastructure Manager

comunica os dados relevantes para que o Agent Manager instrua cada WIM Agent a

configurar seu domínio local. Configurações de túneis e endereçamentos de rede são

alguns exemplos de ações realizadas através das comunicações estabelecidas entre

os WIM Agents e o Agent Manager. O módulo Agent Manager também está encar-

regado de proceder com a descoberta de novos WIM Agents, que podem ter sido

implantados em novos domínios provedores de recursos da federação. Diante disso,

o Agent Manager interage com o Infrastructure Database para armazenar informa-

ções a respeito da localidade e endereçamento de cada WIM Agent que encontra-se

ativo.

Portanto, o WIM é o componente no NS-MANO que centraliza toda a lógica de par-

ticionamento e configuração dos recursos da infraestrutura federada destinados às partes

Network-Slice. O WIM interfaceia com os provedores de recursos, através dosWIM Agents,

para impor o estado esperado entre os múltiplos domínios, administrativos e tecnológicos.

4.2.3 Network Controller

O Network Controller está localizado na base da arquitetura hierárquica do NS-

MANO, tendo o papel de gerenciar diretamente os dispositivos físicos da rede, tais como

switches e pontos de acesso, onde através deste componente é possível visualizar toda a

topologia da rede física SDN presente na infraestrutura federada, configurar tabelas de

rotas e detectar eventos de rede. O WIM interage constantemente com o Network Con-

troller para manter atualizado seu conhecimento sobre a topologia de rede subjacente,

para requisitar configurações de rotas em caminhos selecionados pelo próprio WIM, como
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também para detectar eventuais eventos de falha na rede. Um ou mais Network Con-

trollers podem ser implementados sobre uma mesma infraestrutura de rede. O Network

Controller, entretanto, não é responsável pela instanciação de recursos virtuais na rede,

e nem possui a visão por Network-Slice. Vale ressaltar que o WIM é o encarregado de

virtualizar cada topologia de rede destinada aos Tenants.

Como dito anteriormente, o Network Controller por si só não elabora nenhuma confi-

guração de rotas nos dispositivos de rede, visto que seu papel é fornecer as APIs necessárias

para que o WIM possa requisitar diferentes tipos de ações com respeito a conectividade. O

componente Network Controller é constituído por quatro sub-componentes: Setup Con-

troller, Topology Discovery, Network Database, e Network Event Manager. O papel de

cada um destes é descrito a seguir.

• Topology Discovery: Este sub-componente é encarregado de realizar a descoberta

da topologia de rede da federação, como também do monitoramento da vivacidade

dos dispositivos topológicos tanto físicos quanto virtuais, bem como seus respectivos

links de conectividade e capacidades. A partir do Topology Discovery, juntamente

com o Network Database, o NECOS obtém uma visão global sobre a atual conecti-

vidade de toda a infraestrutura federada;

• Setup Controller: Este sub-componente é responsável pela instalação de estado

relacionados as configurações de políticas de QoS e de conectividade suportadas pe-

los sub-componentes Path Manager e QoS Manager. A API Southbound do Setup

Controller é utilizada para solicitar aos elementos de rede, que encontram-se dis-

tribuídos entre os diferentes domínios tecnológicos da federação, para que apliquem

configurações locais;

• Event Manager: Este módulo é responsável por tratar eventos assíncronos gerados

pela rede, que podem ocorrer na estrutura tanto física quanto virtual (quedas de

links, indisponibilidade de switches e portas são exemplos). A ocorrência destes

eventos é armazenada no Network Database e informadas ao WIM, para que este

tome as devidas providências;

• Network Database: Este módulo armazena informações de rede obtidas através

do módulo Topology Discovery, Setup Controller e Event Manager acima descritos.

Switches e seus respectivos links de conectividade, tabelas de rotas e suas respectivas

configurações, são alguns exemplos de informações armazenadas neste banco de

dados.
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4.3 Operações do NS-MANO para o Ciclo de Vida de
Network-Slices

Nesta seção é descrito algumas das principais sequências de execução desempenha-

das pelo NS-MANO em conjunto com o NECOS, para aplicar estados na infraestrutura

de rede. São descritos o passo a passo de criação, remoção, da elasticidade em partes

Network-Slice, como também o processo de detecção e tratamento de falhas efetuado pelo

mecanismo de resiliência implementado no NS-MANO.

4.3.1 Fluxo de Execução da Alteração de Partes Network Slice

O processo de alteração das partes envolve acrescentar ou remover recursos para uma

determinada Slice. O SRO é o responsável pela lógica de aplicação da elasticidade, a

depender das especificações feitas no descritor da Slice. No caso das Network-Slices que

conectam partes Cloud-Slice ou WiFi-Slice, é possível, através da elasticidade, adicionar

recursos de rede, tanto para o backhaul quanto para o fronthaul e a RAN, como também

explicitamente requisitar por um novo caminho de conectividade.

A sequência de execução do NS-MANO, para questões de elasticidade, segue as de-

finições arquiteturais da plataforma NECOS (NECOSD3.2, 2019), considerando a lógica

de interação entre componentes e sub-componentes (NECOSD5.2, 2019), e interfaces (NE-

COSD4.2, 2019) no tocante ao ciclo de vida do Cloud-Network Slicing. A figura 4.3 mostra

como é o procedimento de comunicação estabelecido entre os componentes do NS-MANO

para aplicar elasticidade e reconfiguração de partes Network-Slice em domínios provedores

de recursos de rede.

O fluxo de comunicação entre os componentes é inicializado primeiramente por parte

do LSDC, mais precisamente pelo componente SRO, que interage com o WSC, passando

todas as informações necessárias para proceder com a adição de recursos na(s) parte(s)

Network-Slice especificadas. A partir deste ponto, diversas ações são desencadeadas in-

ternamente ao NS-MANO, como é descrito a seguir. Vale notar que, o processo descrito

abaixo leva em consideração que a infraestrutura possui de fato recursos extras a serem

acrescentados na(s) parte(s) Network-Slice informadas na requisição, e sendo assim, não

é necessário que o Path Manager configure outros caminhos, desfazendo os previamente

configurados, para que seja possível atender a requisição.

1. O sub-componente Request Processor recebe a requisição do SRO e procede com o
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Figura 4.3: Fluxo de alteração das partes Network-Slice
Fonte: Próprio Autor

tratamento dos dados. Após finalização, o Request Processor encaminha os dados

tratados para o Slice Manager.

2. O Slice Manager identifica o tipo de ação requisitada, cria uma estrutura interna

no banco de dados para armazenar as alterações requisitadas pelo SRO, e procede

com o repasse dos dados para o Infrastructure Manager

3. O Infrastructure Manager por sua vez, coordena todo o processo de alteração de
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recursos das Slices. Primeiramente, este sub-componente aciona o Path Manager,

passando os dados associados às localidades de cada uma das partes requisitadas,

para assim sendo, o Path Manager proceder com o cálculo de caminhos

4. O Path Manager, já sabendo do estado atual de utilização da rede, verifica primeira-

mente, se é possível adicionar mais recursos a parte Network-Slice que já encontra-se

instanciada, onde este procedimento deve ser analisado fim a fim. Caso seja possí-

vel, o Path Manager retorna uma resposta de deferimento para o Infrastructure

Manager, informando que é possível adicionar recursos de acordo com o caminho

atualmente configurado para a parte Slice. Caso não seja possível, devido a satu-

ração de recursos apresentado no caminho atualmente alocado para a parte Slice,

o Path Manager procede com a busca de novos caminhos que sejam possíveis de

configurar e alocar para atender a requisição de elasticidade de recursos. O Path

Manager, após execução de toda a operação de verificação e validação, retorna uma

mensagem com o resultado obtido para o Infrastructure Manager

5. Assim que o Path Manager informa que o caminho alocado atual (para esta sequên-

cia de execução) possui recursos disponíveis para alocação, o Infrastructure Manager

procede com o acionamento do QoS Manager para aplicar o reajuste de recursos

6. Assim que o QoS Manager recebe os parâmetros de configuração e identifica que

a ação é de acréscimo de recursos para uma Slice parte existente, o QoS Manager

procede com a reconfiguração de políticas de QoS, e assim sendo, os procedimentos

de adição de recursos passam a ser iniciados, através da interação com o Setup

Controller.

7. O Setup Controller ao receber a requisição procede com a configuração fim a fim

da reserva de recursos, em cada caminho informado. Após finalizar os procedimen-

tos, o Setup Controller retorna uma mensagem contendo o resultado de sucesso da

operação realizada.

8. O QoS Manager então, passa o controle da execução de volta para o Infrastructure

Manager, juntamente com o informativo de sucesso ou falha na operação.

9. O Infrastructure Manager, por sua vez, passa as informações do procedimento exe-

cutado para o Slice Manager

10. O Slice Manager identifica se houve alguma alteração na topologia de recursos da

parte Network-Slice em questão, onde caso tenha ocorrido, o Slice Manager pro-

cederia com o acionamento do Network Slice Monitor para atualizar o estado de



93

monitoramento aplicado para a parte Slice em questão, e por fim, retorna o resul-

tado obtido para o SRO.

Neste fluxo de execução foram omitidos todas as chamadas ao banco de dados para facilitar

na visualização dos procedimentos executados. Vale notar também que a elasticidade pode

ser aplicada em todos os domínios existentes na infraestrutura de rede, desde a backhaul

até a fronthaul e a RAN, sendo na RAN o local na qual foi feito a validação do mecanismo

de elasticidade do NS-MANO, como será descrito no Capítulo 5 Seção 5.3.

4.3.2 Fluxo de Execução do Mecanismo de Resiliência para Con-
torno da Quebra de Links

O mecanismo de resiliência adotada pelo NS-MANO é um procedimento que envolve

o monitoramento de eventos, análise do estado atual da infraestrutura, busca por uma

solução e aplicação da solução encontrada. Neste caso, o processo não inicializa a partir

de nenhum componente do LSDC, sendo que ao invés disso, o evento é inicializado pelo

Network Controller, assim que algum evento é detectado. A eventual quebra de um link, é

um exemplo de falha ocorrida na rede, e ações imediatas têm de ser aplicadas para sanar

o problema, mantendo sempre as características de recursos alocados para cada parte

Network-Slice.

A sequência de execução do NS-MANO para contornar o problema da quebra de um

link, tem início a partir dos elementos de rede, tal como switches, e assim que detectado, é

disparado mensagens para o Network Controller. Assim sendo, a partir deste recebimento

de informações, é desencadeado uma série de ações internamente ao NS-MANO para

buscar e aplicar uma solução o mais rápido possível. A figura 4.4 mostra como é feito o

procedimento da resiliência, para este cenário, pelo NS-MANO.

Assim sendo, as etapas percorridas pelo NS-MANO são descritas em detalhes abaixo.

Vale mencionar que a resiliência é um processo custoso e leva em consideração aspectos

relacionados a cada parte Network-Slice afetada pela falha, onde cada uma destas Slices

merece atenção individualmente para voltar ao mantenimento prévio do estado acordado

de recursos.

1. Em um dado momento, um par de elementos de rede detectaram uma eventual falha

de link, que ocasionou a quebra na interligação entre dois dispositivos de rede. Estes

dois elementos transmitem as informações relativas ao erro para o Setup Controller
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Figura 4.4: Fluxo de execução do mecanismo de resiliência de partes Network-Slice
Fonte: Próprio Autor

2. O Setup Controller, tendo em vista que não possui capacidade de tratar adequada-

mente a falha, interage com o Infrastructure Manager para este proceder com as

medidas cabíveis para contornar o problema encontrado

3. O Infrastructure Manager identifica que a ação necessária envolve o acionamento

do Path Manager e do QoS Manager. Sendo assim, primeiramente o Infrastructure

Manager interage com o Path Manager, passando informações de conectividade rela-

tivas a cada Slice afetada, para então o Path Manager proceder com a reconfiguração
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da rede

4. O Path Manager ao encontra-se ciente da falha, procede com o encontro de caminhos

que possuam a disponibilidade de recursos necessária para serem alocados às partes

Slice afetadas, visando manter a conectividade anterior entre os pares de partes Slice

e de garantir as características requisitadas por cada uma. Sendo assim, é calculado e

aplicado as configurações necessárias na infraestrutura, através do Setup Controller

5. O Setup Controller, ao receber as informações passadas pelo Path Manager, procede

com as configurações que devem ser empregadas para se alcançar o próximo estado

de equilíbrio da rede. Assim sendo, cada elemento de rede presente nos caminhos

selecionados pelo Path Manager, é configurado, enquanto que os caminhos criados

anteriormente, são removidos. Assim que as reconfigurações são finalizadas, o Setup

Controller retorna para o Path Manager o resultado obtido com as operações

6. O Path Manager retorna então o controle de execução para o Infrastructure Manager

7. O Infrastructure Manager, por sua vez, procede com o próximo passo de execução,

que é acionar o QoS Manager para aplicar as configurações acordadas de QoS para

cada parte Slice afetada. Assim sendo, o QoS Manager analisa os recursos que devem

ser garantidos para cada Slice e interage com o Setup Controller para aplicar na

infraestrutura

8. O Setup Controller procede então com a aplicação das novas políticas de configu-

rações de QoS e remoção das previamente aplicadas. Após finalizar as operações

requisitadas, o Setup Controller retorna o resultado obtido com as operações exe-

cutadas

9. O QoS Manager retorna então o controle da execução para o Infrastructure Manager

10. O Infrastructure Manager, ao analisar que as informações das Slices foram alteradas,

com relação a topologia de rede, realiza uma requisição para o Slice Manager, com

o objetivo de manter atualizado as informações referentes às Slices instanciadas na

infraestrutura

11. O Slice Manager, percebe que houve alterações em alguns elementos da rede que

encontravam-se sendo monitorados pelo Network Slice Monitor, e assim sendo, requi-

sita por uma atualização de dispositivos monitorados a serem monitorados, levando
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em consideração o contexto de cada parte Network-Slice. Além disso, o Slice Mana-

ger interage com o SRO, para informar que houve alteração em dados relativos de

algumas Network Slice instanciadas no domínio de rede em questão

Neste fluxo de execução foram omitidos todas as chamadas ao banco de dados para

facilitar na visualização dos procedimentos executados. Vale notar também que a resili-

ência, para o cenário da quebra de links, pode ser empregada tanto no backhaul quanto

no fronthaul, visto que é possível a ocorrência de falhas em ambos os segmentos de rede.

A validação deste mecanismo foi feita no Capítulo 5, na Seção 5.4.

4.3.3 Fluxo de Execução da Criação de Partes Network Slice

A sequência de execução do NS-MANO segue as definições arquiteturais da plata-

forma NECOS (NECOSD3.2, 2019), considerando a lógica de interação entre componentes

e sub-componentes (NECOSD5.2, 2019), e interfaces (NECOSD4.2, 2019) no tocante ao ciclo

de vida do Cloud-Network Slicing. A figura 4.5 mostra como é o procedimento de comu-

nicação estabelecido entre os componentes do NS-MANO para realizar a instanciação e

configuração de partes Network-Slice em uma federação sob domínio do NECOS.

O fluxo de comunicação entre os componentes é inicializado primeiramente por parte

do LSDC, mais precisamente pelo Slice Builder e posteriormente pelo SRO, que interage

com o WSC, passando todas as informações necessárias para proceder com a ação infor-

mada. A partir deste ponto, diversas ações são desencadeadas internamente ao NS-MANO,

como é descrito a seguir.

1. O sub-componente Request Processor recebe a requisição do LSDC e procede com

o tratamento dos dados. Após finalização, o Request Processor encaminha os dados

tratados para o Slice Manager.

2. O Slice Manager identifica o tipo de ação requisitada, cria uma estrutura interna

no banco de dados para armazenar as informações da(s) parte(s) Slice em questão,

e procede com o repasse dos dados para o Infrastructure Manager

3. O Infrastructure Manager por sua vez, coordena todo o processo de criação das

Slices. Primeiramente, este sub-componente aciona o Path Manager, passando os

dados associados às localidades de cada uma das demais partes Slice , de acordo

com o informado no descritor recebido.
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4. O Path Manager, já sabendo do estado atual de utilização da rede, executa então

o cálculo dos caminhos, fim a fim, que serão criados para estabelecer uma ligação

entre duas partes Slice, seguindo a topologia de conectividade informada no descritor

recebido. Com os caminhos bem definidos, o Path Manager estabelece comunicação

com o Setup Controller, passando os dados necessários para que o Setup Controller

consiga efetuar configurações dos caminhos informados.

5. O Setup Controller procede então com a configuração de rotas nos elementos de

rede subjacentes, que foram informados na requisição. Em caso de sucesso ou falha,

o Setup Controller irá retornar para o Path Manager a resposta obtida com as

configurações executadas.

6. O Path Manager após ter cumprido seu papel, retorna o plano de execução para o

Infrastructure Manager.

7. Com os caminhos tratados, o Infrastructure Manager procede então com o aciona-

mento do QoS Manager, para o estabelecimento das reservas de recursos requisitados

no descritor

8. Assim que o QoS Manager recebe os parâmetros de configuração e identifica que a

ação é de adição de novas políticas de QoS, os procedimentos de reserva de recursos

passam a ser iniciados, sendo que para o cumprimento da tarefa, é necessário também

estabelecer interação com o Setup Controller.

9. Assim que o Setup Controller recebe a requisição, este sub-componente procede com

a configuração fim a fim da reserva de recursos, em cada caminho previamente confi-

gurado. Após finalizar os procedimentos, o Setup Controller retorna uma mensagem

contendo o resultado de sucesso da operação realizada.

10. O QoS Manager então, passa o controle de volta para o Infrastructure Manager,

juntamente com o informativo de sucesso ou falha na operação.

11. O Infrastructure Manager procede então com a última etapa de configuração do

ambiente de rede, onde desta vez as etapas são executadas em múltiplos domínios

provedores de recursos. O Infrastructure Manager delega esta tarefa para Agent

Manager, passando as informações necessárias.

12. O Agent Manager interage com cada um dos WIM Agents para proceder com as

virtualizações e configurações que serão aplicadas localmente nos domínios selecio-

nados.
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13. Os WIM Agents, ao receberem a requisição, procedem com a execução das tarefas,

onde neste caso são feitas configurações de túneis, criações de portas e links virtuais,

por exemplo.

14. Após receber retorno do Agent Manager, o Infrastructure Manager retorna todos os

dados sobre a Network-Slice instanciada para o Slice Manager

15. O Slice Manager, por fim, informa ao Network Slice Monitor, quais recursos deverão

ser monitorados por este subcomponente, para assim sendo, passar a coletar infor-

mações por parte Network-Slice instanciada. Após isso, o Slice Manager finaliza a

ação requisitada e repassa todos os dados recebidos para o componente requisitante

do LSDC.

Vale notar que neste fluxo de execução foram omitidos todas as chamadas para o

banco de dados, visto que, como existem três bancos de dados e diversos sub-componentes

realizam consultas ao banco, ficaria inviável passar a informação em uma única imagem,

pois o passo a passo de execução seria bem maior.

4.3.4 Fluxo de Execução da Remoção de Partes Network Slice

O processo de remoção é executado também a partir de uma requisição feita pelo

NECOS LSDC, pelo SRO. A sequência de processamento é idêntica ao processo de criação,

no sentido de percorrer os mesmos componentes funcionais da arquitetura do NS-MANO.

Sendo assim, a mesma figura 4.5 é válida para a remoção. A diferença existente entre as

duas formas operacionais está nos parâmetros passados na requisição, onde encontra-se

contido a ação a ser desempenhada. Devido aos componentes do NS-MANO terem sido

projetados de forma a exercer papéis bem definidos que incluem procedimentos de criação,

remoção e aplicação de elasticidade, a sequência de fluxos entre as operações tornou-se

bem semelhante.

Assim sendo, o fluxo de comunicação entre os componentes é inicializado primeira-

mente pelo SRO, que interage com oWSC, passando todas as informações necessárias para

proceder com a ação de remoção. A partir deste ponto, diversas ações são desencadeadas

internamente ao NS-MANO, como é descrito a seguir.

1. O sub-componente Request Processor recebe a requisição do SRO e procede com o

tratamento dos dados. Após finalização, o Request Processor encaminha os dados

tratados para o Slice Manager.
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2. O Slice Manager identifica que a ação requisitada é de remoção, coleta informações

no banco de dados da(s) parte(s) Slice em questão, e procede com o repasse dos

dados para o Infrastructure Manager

3. O Infrastructure Manager por sua vez, coordena todo o processo de remoção das

Slices, passando apenas parte dos dados recebidos pelo Slice Manager para cada

componente responsável por executar determinada tarefa. Primeiramente, este sub-

componente aciona o Path Manager, passando os dados associados às localidades de

cada uma da(s) parte(s) Slice em questão.

4. O Path Manager, ao receber os dados, identifica os caminhos que tiveram rotas

configuradas para cada uma das parte Slices, fim a fim, e aciona o Setup Controller,

passando informações sobre os elementos de rede contidos em cada caminho, para

aplicar o procedimento de remoção destas configurações, quebrando assim a ligação

entre um par de Slices.

5. O Setup Controller procede então com a remoção de rotas inseridas em elementos

de rede subjacente, de acordo com o informado na requisição. Em caso de sucesso

ou falha, o Setup Controller irá retornar para o Path Manager a resposta obtida

com as configurações executadas.

6. O Path Manager após ter cumprido seu papel, retorna o plano de execução para o

Infrastructure Manager.

7. Com os caminhos tratados, o Infrastructure Manager procede então com o acio-

namento do QoS Manager, para remoção das configurações de políticas de QoS

aplicados, e consequentemente, liberação de recursos alocados.

8. Assim que o QoS Manager recebe os dados das partes Slice em questão e identifica

que a ação é de remoção, o QoS Manager consulta o banco de dados para coletar

informações a respeito das políticas de QoS criadas para tais partes e após isso,

inicia o procedimento de remoção, onde para isto também é necessário estabelecer

comunicação com o Setup Controller.

9. Assim que o Setup Controller recebe a requisição, este sub-componente procede com

a remoção das configurações aplicadas em cada um dos elementos de rede subjacen-

tes, de cada caminho previamente configurado. Após finalizar os procedimentos, o

Setup Controller retorna uma mensagem contendo o resultado de sucesso da opera-

ção realizada.
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10. O QoS Manager então, passa o controle de volta para o Infrastructure Manager,

juntamente com o informativo de sucesso ou falha na operação.

11. O Infrastructure Manager procede então com a última etapa da remoção, onde

desta vez as etapas são executadas em múltiplos domínios provedores de recursos.

O Infrastructure Manager delega esta tarefa para Agent Manager, passando as in-

formações necessárias a respeito dos agentes que fizeram do processo de alocação de

recursos, e também de informações a respeito dos recursos alocados.

12. O Agent Manager interage com cada um dos WIM Agents para proceder com a

remoção das virtualizações e configurações que foram aplicadas localmente nos do-

mínios selecionados.

13. Os WIM Agents, ao receberem a requisição, procedem com a execução das tarefas,

onde neste caso é de fato aplicado as instruções de remoção recebidos na requisição.

14. Após receber retorno do Agent Manager, o Infrastructure Manager retorna para o

Slice Manager informações referentes ao sucesso ou não da operação de remoção

das partes Network-Slice executada.

15. Por fim, para finalizar a ação requisitada, o Slice Manager informa ao Network Slice

Monitor que não é mais necessário monitorar os recursos que haviam sido alocados

para as partes Slice em questão, e após isso, repassa o resultado final da operação

requisitada e executada para o SRO.
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Figura 4.5: Fluxo de Criação e Desativação de uma parte Network-Slice
Fonte: Próprio Autor
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5 Validação da Proposta NS-MANO

Este capítulo tem o objetivo de descrever a metodologia adotada para validar a pro-

posta NS-MANO integrada a plataforma NECOS, considerando sua arquitetura, concei-

tos, e funcionalidades. Para tal, um protótipo foi implementado em um testbed real com

representação simplificada de uma federação com diferentes domínios tecnológicos de re-

des e nuvem, como forma de aferir a eficácia de suas funcionalidades no que diz respeito

a orquestração e o gerenciamento de partes Network-Slice solicitadas. A partir da sinte-

tização dos resultados obtidos pela execução do protótipo no testbed laboratorial, foram

gerados insights para compreensão do NS-MANO quanto a essência de seus objetivos e

problemas tratados com alto nível de confiança.

5.1 Prototipagem

A prototipagem pode ser compreendida como um modelo executável da arquitetura

funcional proposta nesta pesquisa de mestrado, sendo um mock-up da solução final de

modo a permitir que os principais recursos disponíveis, a partir da integração do NS-

MANO no NECOS, sejam avaliados e validados com alta fidelidade. Além disso, a proto-

tipagem se apresenta como um instrumento que oferece alta curva de aprendizado, tanto

sob o aspecto de um projeto mais assertivo da solução quanto das tecnologias facilita-

dores utilizadas para sua construção e montagem do testbed. É importante ressaltar, que

a prototipagem realizada nesta pesquisa de mestrado não foi projetada com requisito

funcional de ter o menor desempenho possível, mas sim realizar uma prova de conceito

da arquitetura funcional proposta e a efetividade de suas funcionalidades. O problema

de teste central desta prototipagem consiste na implementação do NS-MANO integrado

a plataforma NECOS, focando nas deduções das hipóteses científicas levantadas nesta

dissertação de mestrado, como descrito abaixo.
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Hipótese 1 A integração ao NECOS LSDC de funções para a orquestração e o mo-

nitoramento de partes Network-Slice demonstra viabilidade da visão de Cloud-Network

Slicing de ponta a ponta, bem como consolida o conceito de Slicing as a Service.

Hipótese 2 A automação das tarefas de orquestração e gerenciamento de partes

Network-Slice, a partir de soluções na premissa da operadora, permitirá serviços de co-

municação elásticos, agilidade em atuações na rede e eficiência na gestão de recursos.

Nesta dissertação de mestrado, a prototipagem foi realizada em um testbed real que

reside nas premissas do laboratório "Research Group of Future Internet Services and Ap-

plications"(REGINA-Lab), localizado no Núcleo de Pesquisa e Inovação em Tecnologia

da Informação (nPITI) do Instituto Metrópole Digital (IMD) da Universidade Federal

do Rio Grande do Norte (UFRN). O testbed é composto por um conjunto de tecnolo-

gias facilitadoras compatíveis com um ambiente definido por Cloud-Network Slices que

abarca o conceito de federação multi-domínio, como é descrito em mais detalhes na Seção

"Características do Testbed".

O protótipo foi projetado com base na arquitetura NS-MANO, ora proposto, integrado

a arquitetura da plataforma NECOS, aqui denominado de NECOS/NS-MANO. O ponto

de partida para implementação da plataforma NECOS foi o código da demonstração

Multi-Slice/Tenant/Service (MUSTS), que está disponibilizado como código aberto em

repositório público [http://gitlab.com/necos/demos/musts]. Após análise minuciosa do

código da plataforma NECOS, e tendo como base os requisitos elicitados para o NS-

MANO e a lista de tecnologias facilitadoras que compõe o testbed do REGINA-Lab,

foi identificada a necessidade de significativa refatoração dos códigos em grande parte da

plataforma NECOS. Como exemplo, a plataforma NECOS empregada na demo MUSTS é

compatibilizada para VIM do tipo XEN Server1, já a nuvem do REGINA-Lab é baseado no

VIM Openstack2. Ademais, foram corrigidos alguns fluxos de operações que não estavam

totalmente compatíveis com as interfaces NECOS.

O protótipo NECOS/NS-MANO foi implementado levando em consideração os com-

ponentes tanto do LSDC quanto dos provedores de recursos e do domínio dos Tenants, e

sendo assim, para o LSDC, os seguintes componentes foram implementados: Slice Data-

base, Infrastructure & Monitoring Abstraction, Slice Resource Orchestrator, Slice Builder,

Slice Specification Processor e Service Orchestrator Adaptor. Já para o domínio dos Te-

nants, foi implementado os seguintes componentes: Service Orchestrator e Slice Activator.
1https://xenserver.org/
2https://www.openstack.org/
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Por fim, no domínios dos provedores de recursos, foi implementado tanto o Datacenter

Slice Controller, quanto o WAN Slice Controller.

No que diz respeito ao NS-MANO, principal contribuição desta dissertação de mes-

trado, sua prototipagem foi projetada em consonância aos seus requisitos funcionais (elici-

tados no Capítulo 4 Seção 4.1), as tecnologias facilitadoras do testbed alvo, e a plataforma

NECOS. Os pilares do NS-MANO estão centrados no conceito de virtualização da rede

aprovisionado no testbed através do Open vSwitch e de ferramentas de linha de comando

características de sistemas operacionais Linux (Ubuntu3 e Centos4), tais como ifconfig5 e

ip6. A orquestração dos dispositivos da SDN é possibilitada pela API Southbound Open-

flow, alavancando o controlador SDN Ryu. O protótipo construído está disponível como

código aberto que é acessível a partir da raiz do repositório público da demo Wireless Sli-

cing Services (WISE) [http://gitlab.com/necos/demos/wise]. Neste repositório, o docu-

mento intitulado README contém todas as informações de implementação, implantação

e execução, que são utilizados para instanciar cada um dos componentes da versão NE-

COS desenvolvida nesta pesquisa de mestrado. Arquivos de configuração, pré-requisitos e

comandos de execução, são alguns exemplos de informativos que podem ser encontrados

no repositório WISE.

5.2 Características do Testbed

O testbed é composto tanto por recursos físicos e virtuais, como também por uma

instância da plataforma NECOS com as extensões do NS-MANO para gerenciamento e

orquestração de recursos de rede e nuvem para instanciação de Cloud-Network Slices. Na

figura 5.1 é possível visualizar que o testbed é dividido em domínios de nuvem, Core DC

e Edge DC, e domínios de rede, fronthaul (incluindo RAN WiFi) e backhaul.

A organização de implantação dos componentes do protótipo NECOS/NS-MANO se

deu com base nas tecnologias disponíveis no REGINA-Lab. No Core-DC, participam a

plataforma NECOS que é executada a partir de uma infraestrutura de nuvem OpenStack.

Na Edge DC são executados os componentes DC Slice Controller e o WIM Agent, sendo a

cloud baseada no VIM Docker Swarm7. O WIM Agent atua na infraestrutura de rede por

intermédio das ferramentas Open vSwitch e ip-full. O WSC, a partir do Core-DC, atua
3https://ubuntu.com/
4https://www.centos.org/
5https://linux.die.net/man/8/ifconfig
6https://linux.die.net/man/8/ip
7https://docs.docker.com/engine/swarm/
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Figura 5.1: Estrutura Interna do Testbed
Fonte: Próprio Autor

nas infraestruturas backhaul e fronthaul por intermédio da API Southbound OpenFlow.

No domínio da RAN, uma instância WIM Agent foi implementada para lidar com as

particularidades da mídia disponível (WiFi no caso), e atua localmente por intermédio de

APIs específicas do sistema operacional (Openwrt) e também do Openflow.

O testbed segue o design clássico de SDN por adotar sinalização out-of-band para o

plano de controle, e portanto, não interfere totalmente desacoplado do plano de dados. Ou

seja, as mensagens de sinalização de rede desencadeadas pelos componentes da plataforma

NECOS trafegam somente pela rede do plano de controle, enquanto que o plano de dados

(serviços executados em Cloud-Slices ativos) é exclusivamente roteado pela sua respectiva



106

instância Network-Slice, de modo a garantir isolamento entre Cloud-Network Slices.

A configuração do testbed se dá de acordo com a seguinte estrutura:

• Core DC : Constituído por dois servidores DELL PowerEdge R740 (CPU Intel Xeon

Silver4114 2.2Ghz – 10 cores e 13.75 MB L3 Cache –, 4 compartimentos de me-

mória RAM de 16GB, e 2 discos rígidos SATA de 2TB de capacidade), com VIM

OpenStack;

• Edge DC : Representado por um desktop HPCompaq 6005 Pro PC (CPU AMD

Athlon II X2 B26,2 GB DDR3, 250 GB capacidade de armazenamento), com VIM

Docker Swarm;

• Backhaul : Formado por dois desktops HP Compaq 6005 ProPCs interconectados,

onde cada desktop emula, através da ferramenta Open vSwitch, oito switches inter-

conectados em malha por ligações Ethernet de 100 mbps (totalizando 16 switches

emalhados);

• Fronthaul : A RAN é composta por dois Software Defined physical Customer Pre-

misse Equipament (SD-pCPE) de configuração off-the-shelf, sendo 1 TP-Link 1043ND

v1 (Atheros AR9132, 400 MHz chipset, 32 MB RAM, 8 MB flash, 10/100/1000 Mbps

LAN, e IEEE 802.11b/g/n) e outro v3 (Atheros QCA9563, 750 MHz chipset, 64 MB

RAM, 16 MB flash, 10/100/1000 Mbps LAN, e IEEE 802.11b/g/n). Os SD-pCPEs

embarcam sistema operacional Openwrt [http://openwrt.org], Openflow v1.3, Open

vSwitch, uma instânciaWIM Agent (que exploraWireless Software-Defined Networ-

king), e por fim, o pacote Linux Traffic Control [http://linux.die.net/man/8/tc] para

controle de tráfego.

Para validação do protótipo NECOS/NS-MANO, foram definidas duas etapas de ex-

perimentos. A primeira etapa é destinada a dedução a hipótese científica 1, tendo o papel

de realizar uma prova de conceito da arquitetura do protótipo NECOS/NS-MANO, bem

como de validar sua eficácia para a orquestração e o gerenciamento de partes Network-

Slices. A segunda etapa, por sua vez, destina-se a deduzir a hipótese científica 2, onde o

protótipo NECOS/NS-MANO é submetido a um teste de capacidade para aferição de suas

habilidades e elasticidade e resiliência em resposta a diferentes eventos de rede distribuídos

ao longo do tempo de avaliação.
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5.3 Prova de Conceito

Para realização da prova de conceito do protótipo NECOS/NS-MANO, foi adotado

o caso de uso do NECOS denominado WISE, que tem seu cenário baseado na solução

FOg CloUd Slicing for a WiFi sharing (FOCUS) (CARMO et al., 2019), desenvolvida por

membros do grupo REGINA. O caso de uso se pauta em um ambiente onde SD-pCPEs

atuam em modo de acesso WiFi compartilhado (WiFi-Sharing), para potencializar conec-

tividade ultra-densas em sistemas de telefonia de 5a Geração (5G). A partir de substrato

de softwarização, os SD-pCPEs passam a ser controlados e gerenciados por sistemas re-

motos, assumidos aqui como ferramentas nas premissas do operador de rede. Em cada

SD-pCPE, duas redes WiFi virtuais (virtual Service Set Identifiers – vSSIDs) são criadas,

com capacidades próprias de largura de banda em seus downlikns : (i) a vSSID wise-

private se destina a fornecer conectividade ao proprietário da rede residencial; (ii) já a

vSSID wise-public, oferece acesso a rede WiFi a nós sem fio externos a rede residencial.

A FON [http://fon.com] se apresenta como operadora pioneira redes WiFi com acesso

compartilhado, anuncia mais de 23 milhões de pontos de acesso em todo o mundo que ex-

pandem a cobertura de conectividade de operadoras de telecomunicações móveis a partir

do aproveitamento de redes residenciais. Ao instalar o sistema operacional da FON, um

pCPE se torna um Fonera, que passa a oferecer duas vSSIDs, cada uma estaticamente

reservada com metade da capacidade total de downlink disponível. Como os pCPEs do-

mésticos massivamente seguem abordagem de hardware de prateleira (ou seja, CPU, me-

mória e capacidades de armazenamento restritos), os usuários da vSSID "Privado"podem

experimentar diminuição na conectividade Wi-Fi (ou até mesmo interrupção da conexão)

por interferência da carga imposta a vSSID "público". O site de solução de problemas da

FON8 informa (e formaliza em seus Termos de Uso), que não oferece garantias quanto aos

níveis de conectividade, e nem assume responsabilidade por quaisquer problemas de co-

nectividade que possam surgir. Além disso, indica explicitamente que o desempenho dos

hotspots depende inteiramente das ações e da configuração dos proprietários do pCPE

Fonero. Como tentativa de tirar o máximo proveito de seu desempenho de comunicação

WiFi, o proprietário deve assumir as configurações do pCPE Fonero (exigindo experiên-

cia em nível de rede completamente inexistente na maioria dos usuários domésticos), ou

entrar em contato com o serviço e suporte do cliente que pode durar dias ou semanas para

participar.

O WISE foi projetado para resolver os problemas levantados no estado da arte das
8http://support.fon.com/hc/en-us/articles/203542552-Connectivity-issues
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redes WiFi com acesso compartilhado, como os elencados acima. Os principais aspectos

inovadores por traz do caso de uso WISE sobre os demais deployments de redes WiFi

compartilhadas, especialmente o líder FON, são: (i) definir a mídia sem fio em WiFi-

Slices, de acordo com o conceito Wireless Network-Slicing, para provisionar alto nível de

isolamento; (ii) ter automatizado todo o processo de ciclo de vida dos WiFi-Slices a partir

da plataforma NECOS; (iii), ausentar o proprietário da rede da responsabilidade por sua

conectividade, ao permitir que o operador atue sobre os WiFi-Slices ativos de acordo

com suas próprias tecnologias, para oferecer serviços elásticos (e garantir QoS ao longo do

tempo) e resilientes; e (iv) permitir com que os serviços existentes internamente aos pCPEs

sejam transferidos para Datacenters, tornando assim estes dispositivos mais simples e

focados apenas no provimento de acesso WiFi através de diferentes redes virtualizadas. Na

visão do NECOS, uma operadora de redes WiFi com acesso compartilhado atua como um

Tenant, o qual solicita Cloud-Network Slicing para instalar seus serviços e disponibilizá-los

aos clientes.

Esta prova de conceito consiste em validar a arquitetura NS-MANO integrada a arqui-

tetura do NECOS, na perspectiva de aprovisionar Cloud-Network Slicing verdadeiramente

de ponta-a-ponta (desde o Core-DC até domínios RAN). Além disso, pretende-se validar

a capacidade do protótipo NECOS/NS-MANO em aprovisionar WiFi-Slices elásticos, ca-

racterística chave para a eficiência de redes WiFi de acesso compartilhado definidas por

Cloud-Network Slicing. No caso de uso WISE, duas Cloud-Network Slices são instanci-

adas, sendo: (i) uma Cloud-network Slice denominada ’wise-pub’ é instanciada para o

propósito de suportar os serviços e acessos a internet que serão utilizados pela comuni-

dade em geral; e (ii) uma Cloud-Network Slice ’wise-pvt’, voltada aos serviços e acessos

dos dispositivos particulares do proprietário da rede WiFi. Dito isso, o Tenant codifica

em um arquivo descritor as seguintes características para duas instâncias Cloud-Network

Slice, nomeadamente ’wise-pvt’ e ’wise-pub’:

• 2 (duas) partes Cloud-Slice no Core DC, onde cada uma requer, igualmente, 1vCPU,

20GB de armazenamento, 1GB de memória RAM e 5mb/s de largura de banda no

downlink (de modo a facilitar a avaliação pela não sobrecarga total do SD-pCPE);

• 2 (duas) Cloud-Slice partes no Edge DC. A parte Cloud-Slice ’wise-pvt’ requer 0.5

vCPU, 1GB armazenamento, 500MB de memória RAM e 4mb/s de largura de banda

no downlink, enquanto que a parte Cloud-Slice ’wise-pub’ requer 0.5 vCPU, 1GB

de armazenamento, 500 MB de memória RAM e downlink com 1mb/s de largura de

banda;
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• 2 (duas) partes Network-Slice instanciadas no Backhaul com 5mb/s de largura de

banda reservada no downlink para cada uma;

• 2 (duas) partes Network-Slice partes instanciadas na fronthaul, sendo 4mb/s de

largura de banda reservado para o downlink da ’wise-pvt’ e 1mb/s para a ’wise-

pub’. Além disso, 2 (duas) partes WiFi-Slice instanciadas no pCPE, também com

4mb/s de largura de banda reservada no downlink da ’wise-pvt’ e 1mb/s para a

’wise-pub’;

• 1 (um) servidor de fluxo de vídeo instalado em cada uma das partes Cloud-Slice no

Core DC ;

• 1 (um) servidor de fluxo de vídeo instalado em para cada parte Cloud-Slice na Edge

DC

• 1 VNF, denominada WS-MANO (WiFi-Slicing Management and Orchestration),

instalada na parte Cloud-Slice ’wise-pvt’ da Edge DC, para garantir conectividade

WiFi-Slicing elástica. A VNF WS-MANO tem o papel de monitorar a quantidade

de usuários ativos neste WiFi-Slice e faz autoscaling para um mínimo de recursos

(pré-definido em SLA – Service-Level Agreement – pelo operador) quando nenhum

dispositivo estiver conectado, e retorna aos padrões originais quando pelo menos um

dispositivo se conecta novamente.

O caso de uso WISE tem a premissa de exercitar as seguintes capacidades funcionais

do NS-MANO no protótipo NECOS/NS-MANO:

• Criação de WiFi-Slices nos respectivos SD-pCPEs informados;

• Computação de caminhos SDN de ponta-a-ponta, desde o Core-DC até sua respec-

tiva parte WiFi-Slice, atravessando tanto Edge-DC a partir do Backhaul da rede;

• Reserva de largura de banda nas interface virtualizadas ao longo de cada caminho

SDN orquestrado para cada parte Network-Slice;

• Configuração de tunelamento utilizando VLAN para cada uma das partes Network-

Slice orquestradas;

• Validação da funcionalidade de elasticidade de WiFi-Slices ;

• Validação da capacidade de resiliência de conectividade em resposta a detecção

quebra de link no Backhaul.
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No total, foram definidos 6 dispositivos móveis, sendo 1 associado ao WiFi-Slice ’wise-

pvt’ (um Smartphone real, IPhone 11 Pro Max 256GB) e os demais 5 (conteinerizados em

um notebook Dell modelo Inspiron 15 3000, Intel Core i7-8565U 1.8 GHz até 4.6GHz, cache

de 8MB, 8 GB RAM, quad-core, 8a geração) associados ao ’wise-pub’. São apresentados

a seguir os resultados obtidos a partir da execução do protótipo NECOS/NS-MANO

considerando o caso de uso WISE em um cenário real, junto com a discussão de insights a

partir da aferição de tráfego de dados, perda de pacotes e falha em links de conectividade.

5.3.1 Resultados e Contribuições da Avaliação

A avaliação foi centrada em provar que a arquitetura do NS-MANO está em con-

formidade com seus conceitos, definições e requisitos descritos no Capítulo 4. Ao longo

de 8 minutos de duração, o experimento pretende demonstrar a viabilidade do protótipo

NECOS/NS-MANO em automatizar o provisionamento de Cloud-Network Slices elásti-

cos com abrangência fim a fim, em uma perspectiva dirigida pela operadora, durante o

tempo de execução das Slices. Para realizar serviços de streaming em nuvem, foi utilizada

a ferramenta VLC. Dispositivos associados aos WiFi-Slices ativos iniciam sessão multi-

mída no servidor VLC executado em uma das partes Cloud-Slice do Core-DC através de

RTSP [RFC 2326]. O arquivo de vídeo Big Buck BUNNY foi utilizado nos experimentos,

oferecendo sessão de video com resolução de 640x360 codificado em H264-MPEG4 (Áudio

mp4a) operando a 24 quadros por segundo, e oferendo vazão média de 800 kb/s com taxa

de bits variável.

A experimentação tem início quando um Tenant envia para a plataforma NECOS um

Template no formato padronizado YAML, onde o arquivo contém as descrições sobre as

Cloud-Network Slices desejadas, tais como localidade, quantidade de recursos e serviços

a serem instanciados e gerenciados. Um exemplo de um Template YAML NECOS gerado

neste conjunto de experimentos é apresentado na Figura 5.2. A primeira imagem, de

número 1, mostra um trecho da requisição por Slice feita para a Core Cloud, onde é possível

visualizar, entre as linhas 95-98, que foi requisitado 1vCPU, 20GB de armazenamento,

1GB de RAM e 5mb/s de largura de banda. Da mesma forma, a imagem representada

pelo número 2 mostra, entre as linhas 158-161, a quantidade por recursos na Edge Cloud,

enquanto que as imagens 3 e 4 mostram respectivamente, entre as linhas 211-215 e 174-178,

os pedidos por recursos para parte Network-Slice (backhaul) e parte WiFi-Slice.

Ao receber o Template descritor YAML, a plataforma NECOS inicia o processo de

criação da parte Cloud-Slice Slice solicitada, analisando os parâmetros informados um
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Figura 5.2: Exemplo de Template utilizado para requisição por Cloud-Network Slice ao
NECOS

a um. Após orquestração de todas as partes Cloud-Slice e Network-Slice, o protótipo

NECOS/NS-MANO as combina (gerando endereços IP e portas de comunicacão, e con-

figurando pontes entre as interfaces virtuais) e então torna a instância Cloud-Network

Slice operacional de ponta-a-ponta. Após isso, o protótipo NECOS/NS-MANO inicia o

processo de instanciação dos serviços nas partes Cloud-Slice indicadas pelo Tenant. É im-

portante ressaltar, que as imagens dos serviços conteinerizados são baixadas do repositório

público Docker hub [http://hub.docker.com/] externo ao testbed, realizado em paralelo ao

processo de orquestração das partes Slice para uma maior agilidade. A ordem seguida pelo

protótipo NECOS/NS-MANO para instanciação de cada parte Slice é resumida conforme

a seguir:
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1. Core DC : instanciação das partes Cloud-Slice ’wise-pub’ e ’wise-pvt’, como também

a implantação de um servidor streaming VLC em cada uma;

2. Edge DC : instanciação das partes Cloud-Slice ’wise-pub’ e ’wise-pvt’, como também

um servidor VLC em cada uma Slice, bem como a VNF WS-MANO;

3. Backhaul : criação de duas partes Network-Slice conectando as partes Cloud-Slice da

Edge DC às da Core DC ;

4. Fronthaul : instanciação de duas outras partes Network-Slice conectando as partes

Cloud-Slice da Edge-DC às partes WiFi-Slice do SD-pCPE do domínio da RAN. A

parte WiFi-Slice ’wise-pvt’ é reservada incialmente com 80% da largura de banda

total alocada ao downlink (4 mb/s), e a ’wise-pub’ com 20% (1 Mb/s).

A metodologia de avaliação adotada elenca os seguintes indicadores de desempenho

(KPI, do inglês Key performance Indicators): (i) tempo total decorrido pelo protótipo

NECOS/NS-MANO para criação (orquestração e implantação dos serviços) e remoção to-

tal das instâncias Cloud-Network Slice solicitadas; (ii) vasão de dados nas partes Network-

Slice no backhaul, para mostrar a conectividade oferecida a cada Cloud-Network Slice ins-

tanciada, e a influência da quebra de link; e (iii) vazão nas partes WiFi-Slice, como forma

de aferir o nível de qualidade de experiência na perspectiva dos dispositivos conectados,

e o impacto do autoscaling realizado sob influência da ociosidade temporária imposta

ao WiFi-Slice ’wise-pvt’. A figura 5.3 apresenta os tempos de resposta gastos pelo pro-

tótipo NECOS/NS-MANO no testbed durante o tempo de experimentação referentes as

operações realizadas para o ciclo de vida das Cloud-Network Slice instanciadas.

Na Figura 5.3, é possível visualizar o tempo total gasto para criação (Slice Creation),

implantação dos serviços (Service Deployment) e encerramento (Slice Decommissioning)

das Cloud-Network Slices. O termo SPI (do inglês, Slice Part Instantiating) representa o

tempo médio gasto pelo protótipo NECOS/NS-MANO para orquestração das diferentes

Cloud-Network Slices solicitadas. As informações temporais são expressas em segundos

e os tempos informados são mostrados da seguinte forma: (i) tempo gasto para instan-

ciar partes Cloud-Slice no Core-DC (CDC-SPI) e na Edge-DC (EDC-SPI); (ii) tempo

gasto para instanciar as partes Network-Slice (N-SPI) no backhaul e fronthaul, incluindo

também o tempo de orquestração das partes WiFi-Slice; (iii) tempo gasto na junção de

todas as partes Slice instanciadas que constituem as Cloud-Network Slices. Além disso, a

figura também mostra o tempo médio gasto para implantação das imagens conteineriza-

das dos serviços nas respectivas partes Cloud-Slice. Por fim, mas não menos importante,
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é mostrado também o tempo decorrido para remoção total de cada Cloud-Network Slice.
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Figura 5.3: Desempenho de orquestração desempenhada pelo protótipo NECOS/NS-
MANO nas premissas do testbed

Os resultados revelam que o protótipo NECOS/NS-MANO levou cerca de 196,5 segun-

dos (aproximadamente 3 minutos e 28 segundos) para instanciar as duas Cloud-Network

Slices descritas anteriormente, enquanto que a implantação dos serviços totalizou cerca

de 21,8 segundos, e o procedimento de remoção das Slices levou cerca de 58 segundos. O

tempo de criação das Slices sugere que o protótipo NECOS/NS-MANO obteve um desem-

penho ótimo quando comparado com relatos de experimentos disponíveis na literatura.

Conforme descrito anteriormente no item 3.3, (FREITAS et al., 2018) reporta um tempo

médio de 500 segundos para instanciar uma Cloud-Slice totalmente operacional com VIM

OpenStack, enquanto que (MANGUES, 2017) que um time de especialistas leva cerca de

13 horas para dimensionar, instalar e configurar toda uma infraestrutura de nuvem.

Após oferecer prova de que o protótipo NECOS/NS-MANO é capaz de aprovisionar,

de maneira automatizada, Cloud-Network Slicing de ponta-a-ponta, foi realizado um se-

gundo conjunto de experimentos. Neste segundo conjunto de experimentos, foi verificada

a eficácia do protótipo NECOS/NS-MANO em provisionar WiFi-Slices elásticos. Além

disso, também foi realizada validação da capacidade do protótipo NECOS/NS-MANO em

recompor a conectividade dos Cloud-Network Slices afetados por uma quebra de link no

Backhaul. Para isso, a seguinte sequência de eventos foi adotada:

1. Em tempos aleatórios ao longo do primeiro minuto desta segunda etapa de experi-
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mentação, 5 (cinco) nós móveis (d#1-d#5) foram conectados a vSSID ’wise-pub’,

enquanto que 1 (um) nó (d#6) a vSSID ’wise-pvt’;

2. No instante de tempo 01:06 minuto da experimentação, todos os nós móveis conec-

tados as vSSIDs ’wise-pub’ e ’wise-pvt’ requisitam conexão via RTSP aos serviços

de streaming em nuvem localizados nas suas respectivas partes Cloud-Slice do Core-

DC.

Na tentativa de simular um padrão de caso de uso real de usuários conectados em

redes WiFi com acesso compartilhado, foram adotadas as seguintes dinâmicas de evento.

Assuma que o proprietário do SD-pCPE, a partir do dispositivo d#6, conecta-se ao ser-

viço de streaming em nuvem (parte Cloud-Slice ’wise-pvt’ localizada no Core-DC ) para

assistir as notícias enquanto prepara seu café da manhã. Após alguns segundos, o proprie-

tário desconecta seu dispositivo d#6 da vSSID ’wise-pvt’ e sai da residência para comprar

o que falta para preparar seu café da manhã. Depois de alguns minutos, o proprietário

retorna a casa e conecta seu dispositivo d#6 a vSSID ’wise-pvt’, e reconecta-se ao serviço

de streaming na nuvem. Todos os demais dispositivos (d#1-d#5) permanecem conecta-

dos a vSSID ’wise-pub’ ininterruptamente, bem como ao serviço de streaming de nuvem

disponível a partir de seu Cloud-Network Slice. A Figura 5.4 apresenta o comportamento

da vazão de dados na granularidade de cada WiFi-Slice, como impacto do consumo dos

serviços de streaming em nuvem.

Os resultados apresentados pela Figura 5.4 mostram que os clientes VLC executa-

dos nos dispositivos d#1-d#6, levam em torno de 2 segundos para conectar ao serviço

de streaming de nuvem pretendido. O comportamento da vazão de dados resultante do

experimento revela que o protótipo NECOS/NS-MANO foi capaz de orquestrar conec-

tividade de ponta-a-ponta no testbed, demonstrando dessa forma viabilidade do conceito

Cloud-Network Slicing de ponta-a-ponta. Durante todo o curso do experimento, é pos-

sível perceber comportamento variável da vazão na parte Network-Slice ’wise-pvt’ no

Backhaul, justamente porque no intervalo de tempo compreendido entre 02:19 minutos e

04:13 minutos, o dispositivo móvel d#6 permaneceu desconectado. Já na parte Network-

Slice ’wise-pub’, o Backhaul oferece taxa na média de 4 mb/s dede o instante de tempo

em que os dispositivos d#1-d#5 conectaram-se ao seu respectivo serviço de streaming de

nuvem até o fim do experimento.

Já o impacto na vazão dos WiFi-Slices ativos no testbed é totalmente diferente do

Backhaul, justamente durante o período de tempo supracitado, que entre o instante 02:19

minutos e o 04:13 minutos, apresentado na Figura 5.5. Este comportamento variável da
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vazão nos WiFi-Slices é influência da atuação da VNF WS-MANO, que visa garantir

serviço WiFi-Slicing elástico. A VNF WS-MANO executa os seguintes procedimentos: (i)

monitoramento constante dos dispositivos conectados a WiFi-Slice ’wise-pvt’; (ii) down-

grade da vSSID ’wise-pvt’ para a uma quantidade mínima acordada de 20% da largura

de banda no downlink disponível no SD-pCPE, somente quando é detectado que nenhum

de seus dispositivos encontram-se conectados; (iii) upgrade dos recursos da WiFi-Slice

’wise-pub’ até o máximo acordado de 80% da largura de banda disponível no downlik do

SD-pCPE; por fim, (iv) reverter aos padrões de reserva de largura de banda iniciais do

experimento, isto é 80% para a WiFi-Slice ’wise-pvt’ e os demais 20% para a ’wise’pub’,

assim que um dispositivo se conectar a vSSID do proprietário.

Esta lógica de elasticidade foi implementada a VNF WS-MANO somente na pers-

pectiva de validar o design arquitetural e conceitual do protótipo NECOS/NS-MANO

em provisionar WiFi-Slicing elástico neste presente trabalho. A proposta de um algo-

ritmo mais avançado para tratar elasticidade em WiFi-Slicing não é foco desta presente

pesquisa, mas tão somente o suporte operacional que o NS-MANO é capaz de oferecer.
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Figura 5.4: Comportamento da vazão dos dados de cada parte Network-Slice no Backhaul
durante o tempo de experimentação

Conforme se pode observar a partir dos resultados esboçados na Figura 5.5, assim que

o dispositivo d#6 se desconecta da vSSID ’wise-pvt’, no instante 02:19 minutos, a VNF

WS-MANO inicia seu processo de autoscaling. Mais especificamente, a VNF WS-MANO

solicita ao componente WSC na Core-DC para que proceda com o reajuste dos recursos
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indicados para cadaWiFi-Slice no devido SD-pCPE. Os resultados numéricos indicam que

protótipo NECOS/NS-MANO leva cerca de 2,72 segundos para concretizar a elasticidade

dos WiFi-Slices ’wise-pub’ e ’wise-pvt’. Como resultado, a vazão de dados dos dispositivos

associados a WiFi-Slice ’wise-pub’, representados na Figura 5.5 pelo dispositivo d#1,

aumenta de 1 mb/s para até 4 mb/s em média. Foram tiradas amostras randômicas de

quadros dos vídeos conectados ao longo do tempo de experimentação, como forma de

apresentar a qualidade do serviço de streaming em nuvem na perspectiva subjetiva dos

usuários. Ao longo do instante de tempo entre 01:10 minutos e 02:25 minutos, o quadro

#1 revela que d#6 tem serviço de transmissão vídeo de ótima qualidade, enquanto que

d#1 tem a percepção de péssima qualidade devido a alta demanda recursos e reserva de

largura de banda insuficiente. É possível comprovar, por outro lado, que após o autoscaling

o dispositivo d#1 passar a ter transmissão do vídeo em alta qualidade (quadros #2 e #3),

uma vez que a nova reserva de recursos consegue acomodar a vazão total oferecida pelos

fluxos de entrada.

Assim que o dispositivo d#6 conecta-se novamente a vSSID ’wise-pvt’, precisamente

no instante 04:13 minutos, o WS-MANO ativa novamente seu mecanismo de escalabili-

dade WiFi-Slicing, na perspectiva de restaurar os padrões de recursos anteriores. Após

determinar os momentes de recursos, o WS-MANO sinaliza o componente WSC para re-

ajustar a reserva de largura de banda no downlink da WiFi-Slice ’wise-pvt’ para 4 mb/s,

e a ’wise-pub’ para 1 mb/s. Pode-se observar que após o segundo autoscaling, no instante

04:13 minutos do tempo de experimento, a qualidade da transmissão de vídeo percebida

pelo dispositivo d#1 volta a ser significativamente degradado (quadros #4-#7). Isto se

dá uma vez que os pacotes dos fluxos de streaming conectados aos dispositivos d#1-d#5

(em média 4 mb/s) passam a ser condicionados a 1 mb/s na interface LAN de entrada do

SD-pCPE (pela configuração da ferramenta Linux TC), e assim a taxa de perda é alta.

Já o inverso ocorre com d#6 como esperado, que conecta-se a um serviço de streaming

em alta qualidade.

É importante chamar novamente atenção ao comportamento da vazão na parteNetwork-

Slice ’wise-pub’ do Backhaul, que mantém uma vazão média de dados de aproximadamente

4 mb/s durante todo o tempo de experimentação. Isto se dá uma vez que a VNF WS-

MANO atua unicamente no autoscaling de WiFi-Slices, deixando o Backhauling de fora.

A explicação de não escalar os recursos das partes Network-Slice no Backhauling de uma

mesma instância Cloud-Network Slice está relacionado ao fato da VNF WS-MANO ser

executada apenas nas premissas do Edge-DC. Portanto, a VNF WS-MANO monitora

apenas WiFi-Slices em SD-pCPEs vizinhos. Entretanto, existe a hipótese de no futuro
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Figura 5.5: Impacto da elasticidade de largura de banda aplicada pelo NS-MANO e o
QoE percebido pelo usuário final

explorar a funcionalidade de comunicação em grupo como forma de otimizar o Cloud-

Network Slicing, e otimizar significativamente o consumo de recursos no Backhauling. por

exemplo, a API Sounthbound OpenFlow disponibiliza esta funcionalidade, e ao invés de

conectar 5 fluxos streaming redundantes no Backhauling (uma para cada dispositivo d#1-

d#5), apenas um seria conectado, e o ultimo nó do caminho SDN cria cópias do fluxo

para entregar a cada destinatário.

5.4 Benchmark do Testbed

Neste conjunto de experimentos, o objetivo é de realizar uma avaliação do impacto no

desempenho do protótipo NS-MANO/NECOS pelo aumento da escala de requisições para

criação de Cloud-Network Slices no mesmo testbed utilizado em 5.3. Para este cenário foi

levado em consideração um escopo de experimentação mais amplo, no sentido computa-

cional, onde múltiplos Tenants realizam requisições da criação de Cloud-Network Slices

em instantes de tempo arbitrários. Este conjunto de experimentos tem o mesmo padrão

dos testes executados em 5.3, porém em maior escala com os seguintes propósitos: (i)

analisar a quantidade de requisições para criação de Cloud-Network Slices atendidas pelo

protótipo NS-MANO/NECOS no testbed ; (ii) aferir os tempos de instanciação de cada

Cloud-Network Slice, e também o impacto a qual foi submetida a infraestrutura devido a

escassez de recursos disponíveis; (iii) avaliar a capacidade do NS-MANO de ser resiliente

em função de quebra de link, como também analisar os respectivos tempos de resposta

para recompor a(s) instância(s) Cloud-Network Slice afetada(s).
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Por conta da restrição severa do testbed quanto a disponibilidade de recursos físi-

cos, substancialmente no Edge-DC e nos SD-pCPEs, a quantidade de recursos para cada

CLoud-Network Slice foi dimensionada de forma a estrategicamente viabilizar o máximo

de instâncias Cloud-Network Slices ativas simultaneamente, mas não necessariamente em

uso. Antes de proceder com o experimento, foi realizado um teste de capacidade para

determinar a quantidade máxima de instâncias Cloud-Network Slice que o testbed é capaz

de acomodar simultaneamente. Em um primeiro momento, foram desencadeados 20 pedi-

dos para criação de instâncias Cloud-Network Slice. Caso o testbed fosse capaz de atender

a todos os pedidos, um novo teste seria realizado com uma densidade maior de pedidos

até encontrar sua capacidade máxima de atendimento antes de parar de responder. En-

tretanto, o testbed não foi capaz de atender aos 20 pedidos para criação de instâncias

Cloud-Network Slice, haja vista o sistema ter parado de funcionar pois o Edge-DC e o

SD-pCPE entraram em um estado crítico de saturação.

O Edge-DC, mesmo tendo sido requisitado uma pequena quantidade de recursos para

as partes Cloud-Slice, o gargalo ficou centrado nos recursos de rede. Isto se deu porque para

cada Cloud-Slice instanciada é necessário levantar e configurar switches virtuais, tabelas

de rotas e políticas de QoS, o que impactou diretamente na capacidade do componente

DCSC em alocar recursos para novas Slices. Da mesma forma, para o SD-pCPE também

foi apresentado saturação crítica de recursos. Foi observado que o SD-pCPE foi incapaz

de atender a operação em tempo de execução das WiFi-Slices que foram instanciadas

neste domínio. Os testes subsequentes foram diminuindo a densidade de pedidos em 1

unidade, até que o testbed respondesse. Foi então identificado que a capacidade máxima

de atendimento do testbed é de 16 solicitações. De fato, foi possível orquestrar cada uma

das 8 WiFi partes no SD-pCPE, entretanto, não foi possível consumir consistentemente

os recursos de cada uma destas partes WiFi-Slice.

No que diz respeito a execução dos serviços streaming, o SD-pCPE TP-Link 1043ND

v3 foi o único capaz de ser utilizado uma vez que não foi possível instalar no SD-pCPE

TP-Link 1043ND v1 a ferramenta de monitoramento, devido a problemas técnicos. Fo-

ram realizadas diferentes combinações de serviços streaming ativos em cada uma das 8

WiFi-Slices orquestradas no SD-pCPE monitorável (o SD-pCPE TP-Link 1043ND v3).

Os testes de capacidade revelaram que o SD-pCPE foi capaz de acomodar 6 sessões strea-

ming simultaneamente em 3 dos 8 WiFi-Slices ativos. Ou seja, um total de 18 serviços de

transmissão de video simultâneo e ativos no SD-pCPE, ao londo do tempo de experimen-

tação. Qualquer configuração em escala para cima, diferente desta feita com o SD-pCPE,

reincidiria em esgotamento de memória. Portanto, este conjunto de experimentos foi via-
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bilizado pela densidade de 16 pedidos de criação de Cloud-Network Slices, onde cada um

é descrito com as seguintes características:

• Todos os Templates das partes Cloud-Slices solicitadas no Core-DC contiveram as

seguintes descrições: 1vCPU, 1GB de RAM, 5 mb/s largura de banda, 20GB de

armazenamento, e um servidor de streaming VLC para geração do plano de dados

na rede a ser consumido por dispositivos móveis da rede WiFi;

• No Edge-DC, devido a sua limitação de recursos, as partes Cloud-Slice foram de-

finidas com os seguintes parâmetros: 0.01 vCPU, 4MB de memória RAM, 5 mb/s

de largura de banda e 10GB armazenamento. Não foram instalados servidores stre-

aming no Edge-DC, para viabilizar seu uso e concentrar o consumo de recursos a

partir do Core-DC. A quantidade de CPU e RAM foram definidos de acordo com

o mínimo de recursos necessários para que possa ser executado um contêiner, de

acordo com a documentação do Docker9. Ao todo, a instanciação das 16 Cloud-

Slices consumiu 0.16vcpu e 64MB de RAM, restando assim 1.84vcpu e 1936MB de

RAM para executar as funcionalidades de rede virtualizadas (switches, links, por-

tas) e também todos os serviços em execução embarcados no DC da Edge (sistema

operacional, por exemplo);

• Todos os Templates possuem as mesmas características de recursos para instanciação

de Network-Slices no Fronthaul e no Backhaul, nomeadamente: 5 mb/s de largura

de banda no downlink, tanto no sentido Edge-DC-Core-DC, quanto no sentido SD-

pCPE-para-Edge-DC;

• No domínio das RANs, foram definidos 8 (oito) Templates, pois o Openwrt permite

criação de no máximo 8 vSSIDs por interface de rede WiFi física disponível em

cada SD-pCPE. Foi definido que cada vSSID teria igualmente reservado 5 mb/s de

largura de banda no seu downlink. Este valor foi proposto levando em consideração as

limitações existentes no SD-pCPE, pois é sabido que quanto maior o tráfego, maior o

processamento e memória utilizados para cada parte Slice, e como o objetivo esteve

centrado na maximização da quantidade de partes Slice instanciadas e na maior

quantidade de vSSIDs em uso simultaneamente, através dos nós móveis conectados

e gerando tráfego, foi definido não utilizar toda a largura de banda suportada pelo

dispositivo.
9https://docs.docker.com/config/containers/resourceconstraints/
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Vale ressaltar que, apesar de submeter o testbed a criação de 16 instâncias Cloud-

Network Slices, somente 3 foram efetivamente utilizadas, nomeadamente as que acomoda-

ram 6 dispositivos no SD-pCPE TP-Link 1043ND v3. Ademais, o protótipo NECOS/NS-

MANO não foi comparado a nenhuma outra solução relacionada. Um dos motivos é que

o NS-MANO é fortemente acoplado ao NECOS, e portanto a sua utilização em outra

plataforma para Network-Slicing significaria fortes mudanças arquiteturais. Finalmente,

o NS-MANO foi projeto de acordo com o conceito Cloud-Network Slicing que é exclusi-

vidade NECOS, e assim nenhuma das solução elicitadas nos trabalhos relacionados desta

pesquisa (item 3.3) cumprem seus requisitos funcionais. Os resultados e contribuições

deste conjunto de experimentos estão descritas em mais detalhes na seção a seguir.

5.4.1 Resultados e Contribuições da Avaliação

Esta experimentação tem o objetivo de avaliar o impacto do protótipo NECOS/NS-

MANO no testbed sob sua circunstância máxima de resposta, ou seja 16 pedidos para

criação de instâncias Cloud-Network Slice simultâneos. As requisições ao NECOS foram

feitas em tempos aleatórios compreendidos entre 1 e 10 segundos. As KPIs observadas

neste experimento foram baseadas nas KPIs adotadas no experimento anterior, mas ana-

lisadas com foco nos seguintes insights : (i) indicador temporal do tempo de criação, até a

fase operacional, de cada Cloud-Network Slice instanciada, bem como sua total remoção;

(ii) vazão de sinalização do plano de controle gerada pelo protótipo para criação e remo-

ção de cada instância Cloud-network Slice; (iii) vazão do plano de dados das instâncias

Cloud-Network Slice com serviços ativos ao longo de todo o tempo de experimento (os

mesmos 8 minutos do experimento anterior).

As análises dos resultados destes experimentos se concentram nos tempos de orques-

tração gastos para a criação das instâncias Cloud-Network Slice, como também o impacto

na saturação da infraestrutura a medida que novas criações são concretizadas. A Figura 5.6

apresenta o tempo total de criação gasto para cada instância Cloud-Network Slice criada

no testbed, detalhando o tempo decorrido em cada domínio de instanciação, nomeada-

mente: instanciação de partes Cloud-Slice no Core-DC (Core Cloud) e Edge-DC (Edge

Cloud); instanciação de partes Network-Slice tanto no Backhauling (Network) quanto

no Fronthauling (RAN ); e Binding de todas as partes para constituir uma instância

Cloud-Network Slice de ponta-a-ponta. O tempo para implantar os serviços foram des-

considerados nestes experimentos, uma vez que foram instanciados em 3 das 16 instâncias

Cloud-Network Slice.
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Figura 5.6: Tempos de orquestração para criação de cada Cloud-Network Slices na infra-
estrutura do testbed

A Figura 5.6 apresenta os tempos decorridos pelo protótipo NECOS/NS-MANO no

testbed para criação de cada uma das 16 instâncias Cloud-Network Slice, com detalhamento

das etapas envolvidas e domínio das partes Slice envolvidas. Nota-se que o Core-DC é o

domínio que leva mais tempo para instanciar partes Cloud-Slice. Isto se dá pela alta com-

plexidade do VIM OpenStack, que requer instanciação de Dashboards independentes por

Tenant, máquinas virtuais (VMs, do inglês Virtual Machines), redes e configurações de

QoS independentes por pedido. Em contrapartida, o Edge-DC provisiona tempos de cria-

ção de cada Cloud-Slice bem menores que o Core-DC, haja vista terem sido instanciados

contêineres (ao invés de VMs) e utilizado o VIM Docker Swarm (que é significativamente

mais leve que o OpenStack). Já no domínio da rede, a restrita capacidade computacional

do SD-pCPE impõe um significativo gargalo de tempos de resposta para criar as partes

WiFi-Slice (presentes somente nos Slices 1-8, por limitação do Openwrt) em comparação

ao domínio do Backhaul (diferença não apresentada na Figura 5.6).

A partir da Figura 5.6, é possível observar que o tempo de instanciação de novas Cloud-

Network Slice cresce a medida que novas instâncias são realizadas, haja vista os recursos

vão sendo esgotados. Tomando-se as Cloud-Network Slices 1 e 8 como exemplo, foram

gastos 120 segundos e 167 segundos para suas respectivas instanciações, onde é possível
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confirmar que o domínio de instanciação da RAN sobrecarrega a medida que as WiFi-

Slices são criadas. Por outro lado, os demais domínios de instanciação apresentaram uma

leve variação no tempo de criação de cada Slice. Vale mencionar que este elevado tempo

decorrido para criação da ’Slice1’ se dá devido ao fato do DCSC ter estabelecido pela

primeira vez, em tempo de execução, a conectividade inicial com o VIM subjacente, sendo

que este processo é bastante oneroso, pois envolve questões de segurança, autenticação e

autorização de acesso no pesado OpenStack.

Já a figura 5.7, apresenta o processo de encerramento das 16 Cloud-Network Slices

instanciadas. Este procedimento é um tanto mais simples, e portanto impacta em tempos

de remoção bastante inferiores aos de criação. Na figura em questão, é possível visualizar

os tempos mensurados para remoção em cada domínio de instanciação da infraestru-

tura, que evidenciam um comportamento de tempo decrescente (contrário ao da criação).

Nota-se que a primeira Cloud-Network Slice removida (’Slice1’, 80,8 segundos) gastou

mais tempo que a última (’Slice16’, 22,94 segundos). Isto deve-se ao fato de que a in-

fraestrutura encontrava-se em um estado de saturação de recursos com todos os Slices

ativos, e consequentemente com pouco poder computacional disponível para executar as

tarefas de remoção. A medida que os o Slices vão sendo removidos, recursos são liberados,

e naturalmente o tempo de resposta aumenta.

Figura 5.7: Tempos de encerramento de cada Cloud-Network Slices instanciada no testbed

Agora, as análises são focadas na medição do overhead de mensagens sinalização que o
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protótipo NECOS/NS-MANO impacta no testbed no decorrer da criação e encerramento

de cada uma das 16 Cloud-Network Slice instanciadas, como forma de estimar o custo

do plano de controle. Esta medição foi feita de forma totalitária, somando todo o tráfego

gerado ao longo do curso do tempo decorrido para orquestração. Neste estudo, o tráfego

gerado pelos componentes do protótipo NECOS/NS-MANO foi coletado, considerando a

quantidade de bits codificados para as mensagens de sinalização ao nível de cada parte

Cloud-Slice (NECOS, considerando Core-DC e Edge-DC) e Network-Slice (NS-MANO,

com relação aos domínios backhaul, fronthaul e RAN). A figura 5.8 totaliza os resultados

obtidos.

Figura 5.8: Tráfego de sinalização do protótipo NECOS/NS-MANO no testbed, referente
sobre o plano de controle para criação de Cloud-Network Slices

É possível ver que existe um acréscimo de sinalização com o decorrer da instanciação

das Cloud-Network Slices. Este aumento na taxa de mensagens de sinalização é notado com

maior presença no Core-DC (Core Cloud), enquanto que para o Edge-DC (Edge Cloud) o

tráfego se manteve relativamente equilibrado no decorrer das instanciações. Notou-se que

este incremento é influência das informações compartilhadas entre cada componente, visto

que alguns componentes mantêm um estado atualizado de recursos e Slices instanciadas

(por exemplo, Slice Database e SRO), como também, respostas a consultas realizadas ao

Slice Database tornam-se maiores a medida que novas Slices vão sendo criadas. Além disso,

foi percebido também que havia algumas retransmissões de pacotes devido a latência de

resposta apresentada por alguns componentes, como no caso do DCSC da Edge-DC e
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também no NS-MANO, no momento da orquestração do SD-pCPE.

Da mesma forma, a Figura 5.9 expõe o overhead de mensagens de sinalização desti-

nadas a realizar o encerramento das Cloud-Network Slices ativas. O tráfego gerado é bem

inferior, evidenciando o maior pico de 274 kb, e 256 kb o menor. Isto se dá principalmente

por conta dos bancos de dados já encontrarem-se populados e estruturados com as infor-

mações relativas de cada parte Cloud-Slice e Network-Slice instanciadas, como também

das Cloud-Network Slices, sob visão do NECOS. E sendo assim, não se torna necessário

a comunicação destas informações novamente.

Figura 5.9: Overhead de mensagens de sinalização geradas pelo protótipo NECOS/NS-
MANO no testbed para remoção das instâncias Cloud-Network Slice ativas.

Por fim, o último estudo deste experimento pressupõe a validação do mecanismo de

resiliência suportado pelo NS-MANO. Para tal, foi observado o impacto que o protó-

tipo NECOS/NS-MANO impõe a rede antes e após ocorrência da quebra de um link no

Backhaul. O mecanismo de resiliência do NS-MANO trata o problema de quebra de links

a partir dos seguintes procedimentos: (i) detecta ocorrência do evento de quebra de link,

e a identificação da respectiva interface; (ii) identifica as instâncias Cloud-Network Slice,

e seus respectivos serviços, afetados pela quebra do link; (iii) calcula uma nova rota ca-

paz de atender aos requisitos de QoS das instâncias Cloud-Network Slice afetadas (por

exemplo, o caminho candidato com mais largura de banda disponível e menor taxa de

latência); e, (iv) instala o estado de rede nos novos nós, de modo a re-rotear no novo
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segmento do caminho os fluxos dos serviços afetados.

Conforme esclarecido anteriormente no final do item 5.4 deste capítulo, foi implantado

1 (um) servidor VLC, para streaming em nuvem, em 3 partes Cloud-Slice, no Core-DC,

dentre as 16 partes instanciadas. Estas 3 Cloud-Slices selecionadas tem partes WiFi-

Slice constituintes em suas instâncias Cloud-Network Slice. O mesmo vídeo da prova de

conceito foi utilizado, com o propósito de gerar tráfego no plano de dados para observar

o comportamento antes e após a queda do link. As demais 13 Cloud-Network Slices se

mantiveram instanciadas, mas sem implantação de serviços e por conseguinte sem consumo

de recursos. Foram conectados 6 (seis) dispositivos móveis a cada uma das 3 (três) partes

WiFi-Slice, totalizando 18 sessões de streaming em nuvem ativas no Core-DC do testbed,

para que fossem impactados pela quebra do link no backhaul. O tráfego gerado para

cada Slice ficou limitado a 5mb/s, haja vista ser a quantidade descrita no Template de

requisição para criação das instâncias Cloud-Network Slice.

Figura 5.10: Impacto na vazão do plano de dados nas 3 Cloud-Network Slices ativas por
influência da quebra de um link no Backhaul de rede.

Ao longo do tempo de experimentação, os serviços implantados nas 3 Cloud-Network

Slices foram conectados aos clientes VLC dos dispositivos móveis, e permaneceram ge-

rando tráfego constantemente (como pode ser confirmado na Figura 5.10). No instante

95 segundos do tempo de experimentação, foi induzido manualmente (por linha de co-

mando) a quebra de um link aleatório compartilhado entre as 3 Cloud-Network Slices
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ativas. O protótipo NECOS/NS-MANO demorou em torno de 3 segundos para recom-

por as Network-Slices afetados pela quebra do link no Backhaul, envolvendo detecção da

falha, computação e seleção do novo caminho, e finalmente re-roteamento (atualização

da tabela de fluxo dos novos nós) dos fluxos afetados. Os resultados numéricos indicam

que as Cloud-Network Slices afetadas permaneceram por 4 segundos sem tráfego pela in-

fluência da ausência de conetividade, enquanto o NS-MANO encontrava-se recompondo

a topologia dos Network-Slices no Backhaul.

5.4.2 Conclusões da Análise dos Resultados das Experimentações

A partir da análises dos resultados obtidos nos dois conjuntos de experimentos ante-

riormente descritos nas seções 5.3 e 5.4, respectivamente, as Hipóteses Científicas 1 e 2

foram deduzidas com sucesso. A Hipótese Científica 1, que levantou que "A integração

ao NECOS LSDC de funções para a orquestração e o monitoramento de partes Network-

Slice demonstra viabilidade da visão de Cloud-Network Slicing de ponta a ponta, bem

como consolida o conceito de Slicing as a Service", confirmada a partir da prototipa-

gem NECOS/NS-MANO em Testbed laboratorial. A prova de conceito realizada sobre o

protótipo NECOS/NS-MANO (vide Seção 5.3), para além de demonstrar conformidade

com a arquitetura funcional proposta (Capítulo 4), sugere eficácia na orquestração e no

gerenciamento de partes Network-Slice constituintes das instâncias Cloud-Network Slice

solicitadas ao longo do tempo de experimentação. Os resultados numéricos da Seção 5.3

revelam que o protótipo NECOS/NS-MANO gasta 196,5 segundos (aproximadamente 3

minutos e 28 segundos) para instanciar duas Cloud-Network Slices de ponta-a-ponta, 21,8

segundos para implantar os serviços solicitados, e 58 segundos para remover totalmente

as instâncias ativas. Além disso, foi também comprovada a capacidade do NS-MANO em

provisionar WiFi-Slices elásticos durante todo o tempo de experimentação. Isso se con-

firma pela VNF WS-MANO ora proposta que foi capaz de honrar os acordos de serviços

estabelecidos e provisionar serviços de streaming em nuvem com qualidade de experiência

adequada.

No que diz respeito a Hipótese Científica 2, elencada nesta pesquisa de mestrado, que

indica que "A automação das tarefas de orquestração e gerenciamento de partes Network-

Slice, a partir de soluções na premissa da operadora, permitirá serviços de comunicação

elásticos, agilidade em atuações na rede e eficiência na gestão de recursos", também foi

confirmada. O protótipo NECOS/WS-MANO foi exercitado no testbed submetido a den-

sidade de pedidos de criação de Cloud-Network Slices que o levaram ao esgotamento de
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recursos, e foi exposto a diferentes eventos de rede que exigiram atuação na rede para man-

ter conectividade. O protótipo NECOS/NS-MANO foi capaz de instanciar 16 (dezesseis)

Cloud-Network Slices, sendo que 8 (oito) destes envolveram a WiFi-Slices. Os resultados

numéricos indicam aumento no custo do protótipo NECOS/NS-MANO, tanto no tempo

de resposta quanto no overhead de sinalização da rede, revelando maior impacto na cri-

ação dos Cloud-Slices no Core-DC e dos WiFi-Slices no SD-pCPE. Por fim, o protótipo

NECOS/NS-MANO demorou apenas 3 segundos para recompor os Cloud-Network Slices

afetados pela quebra de um link compartilhado por eles.

Portanto, o NS-MANO se apresenta como uma solução viável e eficiente para or-

questração e gerenciamento de instâncias Network-Slice elásticas, que são componentes

chave constituintes de um Cloud-Network Slice de ponta-a-ponta em domínios federados

NECOS.
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6 Conclusões e Trabalhos Futuros

Este Capítulo apresenta o desfecho deste trabalho e os possíveis trabalhos futuros que

podem vir a surgir. A Seção 6.1 trata dos principais pontos abordados no decorrer do

trabalho, enquanto que a Seção 6.2 aborda pontos que podem ser expandidos e outros

desenvolvidos em trabalhos futuros.

6.1 Resumo

Neste trabalho foi apresentado a solução NS-MANO para gerenciamento e orques-

tração de recursos definidos por Slicing de rede. O NS-MANO foi integrado ao NECOS

com o propósito estabelecer Slicing de Cloud-Network Slices fim a fim, incluindo também

domínios RAN de recursos. O NS-MANO é constituído por um grupo de componentes

interconectados que trabalham em conjunto para trazer inúmeros benefícios, dentre eles,

conectividade entre Cloud-Slices e WiFi-Slices, como também garantias de recursos de

rede reservados durante todo o período do ciclo de vida de cada Network-Slice. Além

disso, o NS-MANO também oferece suporte para atuar também no backhaul e fronthaul

de rede, onde é aplicado QoS e toda a lógica de roteamento de pacotes independentes por

Slice

O NS-MANO utiliza-se do conceito e abordagens da softwarização para fornecer o

suporte ao Slicing de rede. Sendo assim, através da integração entre diferentes tecnologias

que encontram-se no escopo da softwarização, foi possível instanciar diversas Network-

Slices sobre a mesma infraestrutura de recursos. Neste caso, foi utilizado as premissas da

UFRN para execução dos experimentos, onde no laboratório REGINA foi implantado um

testbed no qual contava com diferentes tecnologias e domínios de recursos interconectados.

Antes de validar o NS-MANO através de experimentações, foi primeiramente implan-

tado um protótipo que continha toda a plataforma do NECOS integrada ao NS-MANO,

no testbed do REGINA, onde a experimentação foi iniciada somente após esta integração.

As conclusões obtidas com a análise dos resultados experimentais, fornecem provas de que
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todos os conceitos e princípios elicitados, do protótipo integrado, são de fato alcançados

e válidos. Além disso, o protótipo demonstra que o conceito de Cloud-Network Slicing

fim a fim é totalmente realizável, ao mesmo tempo em que sugere uma abordagem ho-

lística viável e eficaz para automatizar serviços elásticos de comunicação em WiFi-Slices

instanciadas sobre um mesmo SD-pCPE.

A validação do NECOS/NS-MANO contou com a realização de duas experimentações

que possuíam objetivos diferentes a serem alcançados. Para a primeira experimentação,

nomeadamente WISE, foi mostrado que o NS-MANO juntamente com o NECOS conse-

guiram gerenciar e orquestrar Cloud-Network Slices fim a fim, incluindo o domínio RAN,

de acesso WiFi. Além disso, foi mensurado os tempos levados para instanciar as duas

Cloud-Network Slices, os tempos de implantação dos serviços e o tempo de encerramento

das Slices. Foi provado também a capacidade do NS-MANO em aplicar elasticidade em

WiFi-Slices, de forma a manter alinhado os acordos a nível de serviço.

A segunda etapa da experimentação foi voltada para o Benchmark do testbed RE-

GINA e a validação da solução NECOS/NS-MANO, com respeito ao suporte de múlti-

plas Cloud-Network Slices instanciadas simultaneamente sobre a mesma infraestrutura.

Foi analisado, que com a atual infraestrutura do testbed, foi possível instanciar 16 Cloud-

Network Slices, onde o tempo de orquestração de cada Slice foi incrementando de acordo

com a quantidade de Slices previamente instanciadas. Além disso, foi possível executar,

em tempo real, apenas 3 das 16 Cloud-Network Slices, onde isto foi devido às limitações

computacionais apresentados pelo testbed, mais precisamente devido ao SD-pCPE e ao DC

da Edge. A quantidade de dados transmitidos entre componentes do NECOS/NS-MANO

também foi aumentando de acordo com a quantidade de Slices instanciadas. Por fim, o

protótipo NECOS/NS-MANO atuou no tratamento de uma falha decorrida da quebra

de um link de conectividade ocasionado no backhaul da rede, para assim sendo, ser aci-

onado os mecanismos de tratamento de eventos do NS-MANO, onde para este caso, foi

feito a detecção do evento, o cálculo e a configuração de novos caminhos para sanar o

problema ocorrido, onde a solução encontrada é aplicada após 3 segundos do evento ter

sido detectado.

Com estes dois experimentos, foi possível deduzir duas hipóteses científicas: "A inte-

gração ao NECOS LSDC de funções para a orquestração e o monitoramento de partes

Network-Slice demonstra viabilidade da visão de Cloud-Network Slicing de ponta a ponta,

bem como consolida o conceito de Slicing as a Service"e "A automação das tarefas de

orquestração e gerenciamento de partes Network-Slice, a partir de soluções na premissa
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da operadora, permitirá serviços de comunicação elásticos, agilidade em atuações na rede

e eficiência na gestão de recursos", onde para a primeira hipótese foi utilizado o experi-

mento doWISE, enquanto que a dedução da segunda hipótese veio a partir do experimento

"Benchmark do Testbed".

Para finalizar, o desenvolvimento desta dissertação propiciou a implementação de

uma plataforma sólida e condizente com o que o NECOS se propõe a cumprir. Através

da plataforma NECOS/NS-MANO implantada nas premissas do REGINA, é possível

embarcar também outros projetos que fazem uso da plataforma desenvolvida, onde basta

enviar o Template desejado de recursos que se deseja alocar para a Slice em questão.

A proposta e os resultados obtidos com o NS-MANO, também viabilizaram a escrita de

alguns artigos em congressos associados ao conceito de Slicing, e de arquiteturas voltadas

para o contexto do 5G, como pode ser visto no Capítulo 1. Apesar da implementação

encontrar-se executável, muitas melhorias ainda podem ser implementadas para melhorar

ainda mais o desempenho da plataforma NECOS/NS-MANO.

6.2 Trabalhos Futuros

O NS-MANO é uma solução que ainda encontra-se em andamento, no sentido de

agregação de mais funcionalidades e expansão do escopo de atuação para abraçar um

conjunto de tecnologias e domínios de rede maior. Com estes resultados obtidos, pretende-

se dar seguimento na implementação com o propósito de tornar o NS-MANO uma solução

de Slicing de rede que possa ser embarcada, de forma fácil e concisa em qualquer provedor

de recursos de rede.

Com relação ao aspecto das detecções de falhas na rede, encontra-se nos planos abran-

ger um escopo maior no tratamento de falhas, bem como o ingresso de novos mecanismos

para eficientemente alavancar o potencial do NS-MANO nas detecções. Além disso, com

relação ao testbed utilizado, já encontra-se em fase de planejamento a elaboração de um

testbed mais robusto, que conta com SD-pCPEs virtualizados (conteinerizados) e embar-

cados em equipamentos com maior poder computacional, para assim sendo, permitir a

instanciação de SD-pCPEs independentes por Slice instanciada, a depender do requisi-

tado pelo Tenant. Ao mesmo tempo, já encontra-se em curso não somente a expansão

dos recursos do DC da edge, mas como também a implantação de novos DCs no domínio

de Edge. Por fim, outros polimentos também já encontram-se sendo desenvolvidos para

melhorar a performance de execução do NS-MANO.
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Um outro ponto a ser levado em consideração está associado a elaboração de novos

cenários te atuação, abrangendo novos casos de uso e analisando os potenciais resultados

obtidos, tal como tempo de resposta para reconfiguração de Network-Slices em um pro-

cesso de handover de usuários móveis, por exemplo. Casos de uso como esse, devem ser

tratados com predição e com pouco espaço para erros, pois podem ser recursos ociosos des-

perdiçados que poderiam impactar, de alguma forma, na estabilidade de Network-Slices

deste cenário descrito. É possível visualizar também, neste mesmo cenário, a implantação

de técnicas de aprendizado de máquina aplicados ao mecanismo de handover de usuários,

de forma a tornar cada vez mais eficiente os procedimentos executados. Este foi apenas

um exemplo, sendo que inúmeros outros casos de uso também deverão ser atendidos, e

isto significa, que não é possível implementar uma solução para cada cenário destes, e

sendo assim, deve ser pensado também em como abraçar todo esse escopo futurístico que

já encontra-se batendo em nossa porta.
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