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Resumo
As Aplicações IoT de Missão Crı́tica (AIMC) representam um dos casos de uso mais
promissores da Internet das Coisas (do inglês, Internet of Things – IoT) ao prometer impactos em áreas vitais, como videovigilância inteligente em ambientes com alta densidade
humana, tráfego de veı́culos autônomos com segurança, cirurgia remota com precisão,
dentre muitas outras. As AIMC devem explorar conteúdo disponibilizado por plataformas IoT nos seus processos decisórios em cenários de rede IoT softwarizada (IoT-S), que
nesta tese representa um sistema IoT executando sobre uma infraestrutura de rede cuja
arquitetura inclui substrato de Rede Definida por Software (do inglês, Software Defined
Network - SDN) para permitir a flexibilidade nas operações de controle. Entretanto, as
AIMC possuem fortes requisitos de Qualidade de Serviço (do inglês, Quality of Service
- QoS), tais como latência, jitter e perdas, além da alta demanda por recursos de rede
(e.g., processamento em nós, caminhos e largura de banda) que precisam ser assegurados
pela IoT-S para garantir eficiência e precisão. A variabilidade e a dinamicidade de requisitos dos serviços nesse cenário são muito elevadas, que podem ir desde a coleta de dados
escalares (e.g., sensores ambientais, etc.) até o processamento digital de multimı́dia (e.g.,
vı́deo e áudio) em tempo real. Nesse cenário de IoT-S com AIMC sensı́vel a QoS, torna-se
necessário um plano de controle para prover um serviço de transporte mais refinado com
qualidade garantida, de forma otimizada e autônoma. Esta tese vai além do estado da
arte ao definir um arcabouço holı́stico para o controle de sessões multiusuários (agregando
múltiplas AMC compartilhando conteúdo de uma plataforma IoT) altamente sensı́veis a
qualidade na IoT-S, com métodos refinados para orquestração auto-organizada, controle
e gestão de recursos orientados a QoS. O arcabouço, chamado CLASSICO (Cross-LAyer
SDN SessIon COntrol), lida com a variabilidade e a dinamicidade da IoT-S, alocando dinamicamente recursos para satisfazer requisitos das AIMC em termos de largura de banda
elevada e latências muito baixas durante todo o tempo de duração da sessão, alavancando
substrato softwarizado para flexibilidade e modularidade. Para tanto, CLASSICO define um plano de controle cross-layer integrado à IoT-S que considera os parâmetros do
conteúdo (ao nı́vel de aplicação) requerido pelas AIMC para construir e manter sessões
multiusuários orientadas a QoS, e induz uma IoT-S multiusuário otimizada através do
transporte baseado em grupos (ao nı́vel de rede), buscando ao mesmo tempo aumentar
a escalabilidade do sistema IoT. Para validação, CLASSICO foi prototipado e avaliado
em um testbed em um caso de uso de vı́deo. Os resultados da avaliação revelam os ganhos de CLASSICO em termos de QoS e Qualidade de Experiência (do inglês, Quality of
Experience - QoE), em comparação a uma solução baseada em SDN Multicast.
Palavras-chave: Redes IoT Softwarizadas, Aplicações IoT de Missão Crı́tica, Controle
Cross-layer Multiusuário.

Author: Helber Wagner da Silva
Advisor: Augusto José Venâncio Neto, PhD.

Abstract
Mission Critical IoT Applications (AIMC) represent one of the most promising use cases
of the Internet of Things (IoT) by promising impacts in vital areas, such as intelligent
video surveillance in high-density environments human traffic, autonomous vehicle traffic
safely, precision remote surgery, among many others. AIMCs are expected to exploit content made available by IoT platforms in their decision-making processes in IoT network
scenarios (IoT-S), which in this thesis represents an IoT system running on a network infrastructure whose architecture includes the substrate by Software Defined Network (SDN)
to allow flexibility in control operations. However, AIMCs have strong Quality of Service
(QoS) requirements, such as latency, jitter and losses, as well as high demand for network
resources (e.g., node processing, paths and bandwidth) that need to be ensured by IoT-S
to ensure efficiency and accuracy. The variability and dynamicity of service requirements
in this scenario are very high, ranging from scalar data collection (e.g., environmental sensors, etc.) to digital processing (e.g., video and audio) in real-time. In this IoT-S scenario
with QoS-sensitive AIMC, a control plan is necessary to provide a more refined transport
service with guaranteed quality, in an optimized and autonomous way. This thesis goes
beyond the state of the art by defining a holistic framework for controlling multiuser sessions (aggregating multiple AMCs sharing content from an IoT platform) that are highly
sensitive to quality in IoT-S, with refined methods for self-organized orchestration, control,
and management of QoS-oriented resources. The framework, called CLASSICO (CrossLAyer SDN SessIon COntrol), handles the variability and the dynamicity of IoT-S, by
dynamically allocating resources to meet AIMC requirements regarding high bandwidth
and very low latencies throughout the session duration, leveraging ”softwarized”substrate
for flexibility and modularity. To that end, CLASSICO defines a cross-layer control plan
integrated with IoT-S, which considers the content parameters (at the application level)
required by the AIMC to construct and maintain QoS-oriented multiuser sessions, and
induces an IoT -S multiuser optimized through group-based transport (at the network
level) while seeking to increase the scalability of the IoT system. For validation, CLASSICO was prototyped and evaluated in a testbed in a video-use case. The results of the
evaluation reveal the gains of CLASSICO regarding QoS and Quality of Experience (QoE)
compared to a solution based on SDN Multicast.
Keywords: Softwarized IoT Networks, Mission Critical IoT Applications, Multiuser Crosslayer Control.
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1

Introdução

1.1

Contextualização

A evolução tecnológica da Internet das Coisas (do Inglês, Internet of Things - IoT) [1]
influenciará o cotidiano das pessoas (independente se elas estejam conscientes ou não) ao
oferecer informações rápidas e úteis sobre o ambiente e as próprias pessoas. Na próxima
década, espera-se que a IoT seja capaz de influenciar a forma como as pessoas se vestem
ou se comportam, como as indústrias aumentam a sua produtividade e como as cidades oferecem serviços públicos aos cidadãos [2]. Para tanto, a IoT é fundamentada na
conectividade entre pessoas, sistemas e dispositivos (e.g., atuadores, câmeras, microfones, roupas, eletrodomésticos, veı́culos, semáforos e muitas outras coisas IoT), através
de tecnologias que permitem acesso à Internet em qualquer lugar e a qualquer tempo, a
partir de aplicações que se adaptam às necessidades dos usuários. Por um lado, o sucesso
da IoT ocorrerá devido ao crescimento na quantidade (espera-se 50 bilhões em 2020 [3])
de dispositivos IoT integradas silenciosamente ao cotidiano das pessoas. Por outro lado,
as inúmeras aplicações IoT (i.e., as aplicações suportadas pelos recursos disponı́veis nos
sistemas IoT) têm sido desenvolvidas em uma vasta gama de áreas, incluindo transporte,
iluminação, saúde, segurança, preservação ambiental, coleta de lixo e etc., com o potencial
de beneficiar as pessoas em várias dimensões, incluindo custo de vida reduzido, melhor
conforto pessoal, desenvolvimento sustentável e ecológico e maior segurança fı́sica.
A tendência é que a IoT influencie fortemente a economia global ao gerar um impacto de 4 a 11 trilhões de dólares1 anualmente até 2025 [4], trazendo incremento nos
investimentos em vários setores diferentes (porém complementares), incluindo consumidores individuais, indústrias e governos. Desse valor global, o investimento no mercado
de hardware, aplicações e redes que suportam a IoT deverá alcançar cerca de 1.4 trilhões
1

Nesta tese, a moeda de referência é o dólar americano
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de dólares até 2021 [5].
O setor de dispositivos IoT vestı́veis (ou wearables IoT devices [6]) representa um
caso de uso IoT que abrange objetos (e.g., óculos com realidade virtual, camisas para
monitorar o condicionamento fı́sico, meias para aferir a respiração de bebês, sensores de
monitoramento de atividade biológica de pacientes em hospitais e etc.) embarcados com
sensores cada vez mais miniaturizados e com maior capacidade computacional (processamento e armazenamento) para realizar operações na área do corpo humano. O setor
de residências inteligentes (ou smart homes [7]) também é considerado um caso de uso
IoT relevante nos próximos anos ao permitir que o morador use uma aplicação única
para remota e convenientemente controlar termostatos, televisões, iluminação, portas,
câmeras e outros dispositivos residenciais através da Internet. Juntos, esses dois setores
(de vestı́veis e residências inteligentes) deverão movimentar quase 100 bilhões de dólares
até 2019 [5]. Nos ambientes industriais suportados pela IoT (conhecidos como Industrial
IoT - IIoT [8]), as operações de fabricação de produtos, de gerenciamento de produção e de
monitoramento de frete serão os principais casos de uso com a expectativa de movimentar
cerca de 195 bilhões de dólares até 2022 [4].
Já o setor governamental no mundo deverá focar nos projetos de Cidades Inteligentes
(Smart Cities) [9]. Esses projetos têm a expectativa de prover aplicações IoT sobretudo
em áreas urbanas de grande densidade populacional (e.g., grandes centros urbanos) para
oferecer melhores serviços públicos (e.g., auxı́lio ao motorista, saúde eletrônica, gerenciamento de energia/água, segurança eletrônica, dentre muitas outras) aos cidadãos. Diversas
cidades do mundo já possuem projetos de Cidades Inteligentes, incluindo Barcelona (Espanha), Amsterdã (Holanda), Estocolmo (Suécia), dentre outras [10]. Os investimentos
globais nas Cidades Inteligentes deverão alcançar 1 trilhão de dólares em 2019, atingindo
o expressivo patamar de 3.48 trilhões de dólares até 2026 [11].
A academia também tem desenvolvido vários projetos de pesquisa voltados aos sistemas IoT, considerando seus cenários e propósitos especı́ficos [12, 13]. Em geral, esses
projetos buscam elaborar novas estratégias para tratar desafios ainda em aberto na IoT,
que incluem [14]: (i) escalabilidade, que busca assegurar comunicação de dados eficiente
mesmo com o aumento da quantidade de aplicações IoT, dispositivos IoT e etc.; (ii) interoperabilidade, que visa a manter conectividade entre dispositivos IoT heterogêneos,
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independentemente de suas capacidade de processamento/armazenamento, tecnologia de
comunicação, plataforma de hardware e etc.; (iii) auto-organização, para adaptar dinamicamente serviços de rede, tais como roteamento, para manter conectividade ubı́qua de
forma resiliente (i.e., mesmo diante de mau funcionamento, desligamento ou desconexão
de dispositivos IoT); e (iv) segurança e privacidade, que busca controlar o acesso aos
dados apenas aos usuários interessados.
Dentre as inúmeras aplicações IoT emergentes, os maiores avanços nos próximos anos
devem ocorrer nas chamadas Aplicações IoT de Missão Crı́tica (AIMC) [15], que prometem impactos em áreas vitais, como videovigilância inteligente (smart surveillance)
em ambientes com alta densidade humana, tráfego de veı́culos autônomos de forma segura, cirurgia remota com precisão, monitoramento e previsão de desastres ambientais,
automação e controle de processos industriais, dentre muitas outras [15]. Para tanto, as
AIMC devem considerar consumo de conteúdo especı́fico para executar os seus processos
de decisão através de algoritmos tipicamente complexos e com alto custo de processamento. O conteúdo é definido como uma informação de valor agregado extraı́da por qualquer combinação de dados brutos (coletados ou medidos do ambiente por hardwares de
sensoriamento embutidos nos dispositivos IoT) do tipo escalar (e.g., temperatura, pressão,
umidade, texto, etc.) ou do tipo multimı́dia (e.g., vı́deo, áudio, imagens, animação, etc.)
que pode ser reproduzida em uma forma integrada. O conteúdo é gerado pelo processamento e pela análise de fluxos de dados, que representam a transmissão de dados em
tempo real (i.e., quando eles devem ser processados pelo destino no momento em que são
recebidos [16]) que refletem uma situação instantânea coletada pelos dispositivos IoT. Os
dispositivos IoT que coletam ou medem dados brutos do ambiente onde estão instalados
são chamados de dispositivos IoT produtores.
O conteúdo consumido pelas AIMC deve ser disponibilizado por plataformas IoT, que
representam middlewares cujo principal trunfo é abstrair complexidades da IoT em termos
de interoperabilidade, conectividade, identificação e segurança de dispositivos IoT produtores. Exemplos de serviços de plataformas IoT oferecidos às aplicações IoT (incluindo
AIMC) são no âmbito de descoberta, identificação (naming) e autenticação de dispositivos IoT produtores, aquisição de dados (brutos ou pré-processados), processamento e
entrega de conteúdo, dentre outros [17]. A maioria das plataformas IoT têm buscado
a cloudificação de sua infraestrutura [18], que significa integração dos seus serviços em
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data centers infraestruturados com tecnologia de Computação em Nuvem (Cloud Computing [19]), que oferece capacidades virtualmente infinitas de armazenamento, computações
complexas, redes virtuais de baixo custo, dentre outros benefı́cios [20].
Os serviços das plataformas IoT beneficiam as AIMC ao prover maior flexibilidade
e disponibilidade. O desenvolvimento das AIMC se torna mais flexı́vel, já que a plataforma IoT lida com toda a complexidade (e.g., diferentes tecnologias de comunicação,
protocolos, redes e etc.) no serviço de aquisição dos dados dos dispositivos IoT produtores. As plataformas IoT também aumentam a disponibilidade de conteúdo, ao expor um
serviço de entrega de conteúdo, independente da localização da AIMC ou dos dispositivos
IoT produtores. A maioria das plataformas IoT expõem esse e outros serviços através
de Application Programming Interfaces (APIs) bem conhecidas e documentadas (sobretudo seguindo os princı́pios Representational State Transfer - REST). Isso permite às
AIMC invocarem os serviços da plataforma IoT via protocolos comuns na IoT, incluindo
HyperText Transfer Protocol (HTTP) e Constrained Application Protocol (CoAP) [21].
Os casos de uso de AIMC são bastante diversos e podem abranger diferentes áreas. As
aplicações de videovigilância inteligente (ou smart surveillance [22]), por exemplo, esperam tomar decisões (e.g., acionar polı́cia, bombeiros, equipe médica ou guiar o abandono
seguro de pessoas por meio de técnicas de processamento digital de vı́deo/áudio) diante
de situações potencialmente perigosas (e.g., terrorismo, perseguições, depredação de patrimônio público, brigas e etc.) em um ambiente com grande densidade de pessoas, como
teatro, campus universitário, estação de metrô ou estádio. Para isso, essas aplicações devem consumir conteúdo produzido a partir de dados brutos do tipo multimı́dia coletados
por câmeras de vigilância instaladas em uma rua, capacetes de ciclistas ou smartphones de torcedores, dentre muitas outras fontes [23]. Esse mesmo conteúdo pode ser útil
também às AIMC de controle de tráfego de veı́culos autônomos [24], que devem tomar
decisões (e.g., desviar de um pedestre ou de um animal na rua, aplicar freios emergencialmente diante de um semáforo com mau funcionamento, etc.) com máxima precisão (i.e.,
minimizando os prejuı́zos à vida humana). Outros exemplos de AIMC emergentes incluem cirurgia remota com precisão, monitoramento de desastres ambientais, automação
e controle de processos industriais, dentre outras [12].
A tendência nos próximos anos é a coexistência de inúmeras AIMC requisitando (das
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plataformas IoT cloudificadas) algum conteúdo, que será transportado pelos sistemas de
comunicação subjacente. Nesta tese, consideramos um cenário de rede IoT softwarizada
(IoT-S), aqui definida como um sistema IoT executado sobre uma infraestrutura de rede
cuja arquitetura inclui substrato de Rede Definida por Software (SDN, do inglês Software
Defined Network ) [25, 26]. Nesse cenário, o Plano de Dados IoT-S (responsável por efetivamente transmitir pacotes) é totalmente desacoplado do Plano de Controle IoT-S, que
se vale da programabilidade via software para obter uma visão global de todos os recursos
da rede softwarizada, tais como nós (e.g., roteadores, switches, pontos de acesso e etc.),
enlaces (e.g., cabeados ou sem fio), caminhos de rede, largura de banda nominal e residual,
etc. Com base nessa visão global da rede IoT-S, o Controlador SDN atua no Plano de
Controle de todo o sistema para implementar serviços, tais como transporte, descoberta
e seleção de caminhos, alocação de largura de banda, detecção de falhas em nós/enlaces,
coleta de estatı́sticas (e.g., latência, quantidade de fluxos, etc.), com alto grau de flexibilidade (por serem programáveis inclusive em tempo de execução da rede), modularidade, e
resiliência (capazes de tolerar falhas na rede), enquanto assegura interoperabilidade entre
as AIMC e as plataformas IoT nas redes de data center baseadas em SDN [27].
As caracterı́sticas do cenário IoT-S impõem desafios para o transporte de conteúdo
com qualidade garantida para as AIMC. Por um lado, a variabilidade e a dinamicidade
de requisitos dos serviços na IoT-S são muito elevadas, que podem ir desde a coleta de
dados escalares (e.g., sensores ambientais, etc.) até o processamento digital de multimı́dia
(e.g., vı́deo e áudio) em tempo real. Por outro lado, é esperada uma enorme quantidade
de AIMC requerendo o mesmo conteúdo de uma plataforma IoT ao mesmo tempo e sem
coordenação prévia, sobretudo nos cenários IoT-S de larga escala [28, 29]. Associado
a isso, as próprias AIMC possuem alta demanda de recursos de rede (e.g., processamento/armazenamento dos nós, caminhos, largura de banda e etc.) [30] e são altamente
sensı́veis à variação de requisitos de qualidade de serviço [12]. Nesta tese, tais requisitos representam os parâmetros que caracterizam a qualidade do serviço de transporte
de conteúdo para as AIMC. Esses requisitos estão associados a Qualidade de Serviço (do
inglês, Quality of Service - QoS) [31] e/ou de Qualidade de Experiência (do inglês, Quality
of Experience - QoE [32]), dependendo do propósito da AIMC [33]. A QoS representa
a habilidade da IoT-S assegurar requisitos (e.g., taxa de perdas, latência e jitter - ou
variação da latência - máximos) ao nı́vel de rede, enquanto a QoE corresponde ao grau de
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satisfação subjetiva de um usuário (e.g., um médico realizando uma cirurgia remota) na
experiência da AIMC. No caso das AIMC baseadas em fluxos de dados (ou streamings) de
vı́deo (que possuem uma alta demanda por recurso na IoT-S [34]), os requisitos de QoS incluem latência máxima (150ms), jitter máximo (30ms) e taxa máxima de perdas (1%) [35]
enquanto a QoE deve considerar requisitos de distorção de vı́deo, incluindo quantidade de
frames (unidades elementares de um vı́deo) congelados, má qualidade, bloqueio e etc [32].
É necessário portanto um serviço de transporte de conteúdo orientado a qualidade para
satisfazer rigorosos requisitos de QoS/QoE e alta demanda por recursos das AIMC [36].
Entretanto, no modelo atual de sessão de comunicação entre AIMC/plataforma IoT, cada
requisição de AIMC será tratada pela maioria das plataformas IoT de forma individual.
Isso ocorre porque os serviços disponibilizados pelas plataformas IoT não expõem funcionalidades que permitam ajustes otimizados na rede softwarizada para lidar com os
requisitos de qualidade das AIMC [12].As consequências desse modelo atual de sessão de
comunicação levam a um serviço de transporte de conteúdo ineficiente na IoT-S em diferentes aspectos, incluindo: (i) desperdiça recursos computacionais (e.g., processamento
e armazenamento) na plataforma IoT; (ii) induz uma quantidade potencialmente exponencial de micro-fluxos (i.e., fluxos individuais um-para-um) redundantes que drenam
recursos de rede (e.g., largura de banda, processamento dos nós e etc.) e aumentam a
taxa de perda devido a colisões de quadros nos enlaces; (iii) limita a escalabilidade ao
reduzir o desempenho com o aumento das AIMC interessadas em conteúdo com mesma
caracterı́stica; e (iv) leva à violação dos requisitos de qualidade das AIMC.
Algumas soluções recentes têm tentado assegurar a QoS na IoT-S ao nı́vel de rede,
incluindo estratégias baseadas na comunicação de grupo (i.e., no modelo um-para-muitos
onde uma fonte transmite um fluxo para múltiplos destinos). A maioria das soluções
têm se baseado na comunicação IP multicast sobre a rede SDN (chamada nesta tese de
SDN Multicast), na qual os grupos multicast (i.e., os grupos que conectam um host fonte
aos múltiplos hosts destinos de um fluxo de dados) são instalados nos nós SDN. Embora
o uso de serviços softwarizados consiga mitigar algumas limitações bem conhecidas do
IP multicast (e.g., escalabilidade limitada no gerenciamento de grupos multicast, alta
complexidade na manutenção de grupos nos nós de rede, suporte ineficiente pelo hardware
dos roteadores, dentre outras [37]) enquanto reduzem a redundância de pacotes na rede,
essas soluções são limitadas na IoT-S. Tais soluções reduzem o grau de interoperabilidade e
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aumentam a complexidade das AIMC, que precisam conhecer a priori (i.e., antes de enviar
requisição de conteúdo para a plataforma) detalhes do nı́vel de rede (i.e., um endereço IP
multicast para se associar (fazer join) para somente após isso passar a receber dados de
um fluxo. Por outro lado, as soluções para transporte de conteúdo com QoS baseadas em
SDN Multicast focam apenas em parâmetros de QoS ao nı́vel de rede (i.e., não são cientes
do conteúdo requerido pelas AIMC) para construir os caminhos na rede, o que inviabiliza
serviços refinados de alocação de recursos (e.g., caminhos, largura de banda e etc.) e mais
otimizados, a partir do conhecimento do conteúdo requerido [38].

1.2

Problematização e Hipóteses

Com base em todos os conceitos, benefı́cios e desafios da IoT-S descritos na seção
anterior, o principal problema tratado nesta tese é determinar como integrar, de uma
forma holı́stica, o cenário IoT-S (complexo e altamente dinâmico) com as AIMC, com o
objetivo de satisfazer os seus rigorosos requisitos de qualidade. O foco se dá em aprovisionar serviço de transporte otimizado e com qualidade garantida para conteúdo nas
redes IoT-S, evitando com isso o desperdı́cio de recursos ao mesmo tempo que se busca
aumentar escalabilidade do sistema como um todo. Além disso, busca-se uma abordagem
resiliente para manter a estabilidade e a qualidade do transporte de conteúdo mesmo
diante das dinâmicas da rede (tais como falha em enlaces, queda de um nó, degradação
de qualidade, e outros). A investigação desenvolvida nesta tese busca respostas para as
seguintes indagações: (i) é possı́vel reduzir o consumo de recursos de rede softwarizada ao
mesmo tempo em que se atende múltiplas AIMC simultaneamente?; (ii) é possı́vel refinar
a integração entre as AIMC e as plataformas IoT de modo transparente?; e (iii) como
tratar dinâmicas de rede que potencialmente afetam a qualidade das AIMC na IoT-S?.
A partir do problema a ser resolvido e das questões levantadas, esta tese tem fundamento nas seguintes hipóteses:

• O uso de substrato softwarizado permite maior refino no controle ao Nı́vel de
Aplicação de requisições por conteúdo enviadas por múltiplas AIMC na direção
das plataformas IoT, por oferecer suporte a um plano de controle reprogramável,
holı́stico e interoperável na IoT para o transporte de conteúdo orientado a qualidade
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e resiliente mesmo diante de eventos de rede; e
• Um sistema de transporte multiusuário dirigido por semântica ao Nı́vel de Sessão,
e controlado por substrato softwarizado, permite otimizar a alocação de recursos
computacionais dos nós de rede e dos enlaces para assegurar requisitos de qualidade
de serviço para as AIMC ao mesmo tempo que aumenta a escalabilidade na IoT-S
como um todo.

1.3

Objetivos

1.3.1

Objetivo Geral

O objetivo geral desta tese é propor uma nova arquitetura de sistemas IoT-S, para
que tenha capacidade de aprovisionar transporte de conteúdo para múltiplas AIMC de
forma eficiente, visando a melhorar qualidade e escalabilidade através de um plano de
controle refinado, auto-organizado e flexı́vel.

1.3.2

Objetivos Especı́ficos

Para alcançar esse objetivo geral, propõe-se um novo arcabouço de controle, chamado
Cross-LAyer SDN SessIon COntrol (CLASSICO), para cenários de IoT-S. O objetivo geral
e as caracterı́sticas do arcabouço CLASSICO proposto nesta tese direcionam aos seguintes
objetivos especı́ficos:

• construir um plano de controle ao nı́vel de sessões multiusuários orientadas a qualidade;
• gerenciar as sessões multiusuários, a partir do conhecimento do conteúdo requerido
pelas AIMC e das condições (conectividade e parâmetros de QoS) da rede;
• construir uma visão de rede softwarizada escalável integrada ao plano de controle
multiusuário, através de uma abordagem cross-layer ;
• gerenciar a conectividade da rede softwarizada em tempo de execução para adaptar
dinamicamente os caminhos diante de dinâmicas de rede;
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• prototipar, validar e avaliar o arcabouço CLASSICO em um caso de uso que envolve
aplicação de vı́deo.

1.4

Contribuições

Esta tese foi desenvolvida após a identificação e o entendimento sobre as caracterı́sticas
da IoT-S, das AIMC e dos desafios em aberto nesse cenário. As principais contribuições
desta tese são resumidas como segue:

• definição de um componente de controle de admissão orientado a qualidade ciente
de conteúdo;
• especificação de um componente de gerenciamento auto-organizável de sessões multiusuários;
• definição de uma métrica de seleção de caminhos de baixa complexidade para o
balanceamento de múltiplos parâmetros de QoS ao nı́vel de rede; e
• integração de todos os componentes na forma de um arcabouço holı́stico (CLASSICO) para aplicabilidade na IoT-S, através de uma abordagem cross-layer (ou
multi-nı́vel).

As contribuições descritas nesta seção foram submetidas na forma de artigos cientı́ficos, que foram revisados pela comunidade cientı́fica e publicados em veı́culos de
divulgação relevantes na área.

1.5

Publicações

Esta seção identifica a lista de publicações em anais de eventos cientı́ficos que resultaram desta tese.

• Cross-layer Multiuser Session Control for Improved SDN Cloud Communications.
Helber Silva, Felipe Barbalho, Augusto Neto. In: International Conference on
Computing, Networking and Communication, 2018. (Aceito para publicação)
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• Holistic SDN-capable Session-Plane Tailored for Efficient IoMT Smart Surveillance
Applications. Helber Silva, Augusto Neto. In: IEEE Global Communication
Conference (IEEE GLOBECOM Workshops), p. 1-6, 2016.
• SAMbA: A Session Aware Multicast based Architecture for Cost-Efficient Smart
Grid Applications. Helber Silva, Augusto Neto. In: International Conference
on Communications (IEEE ICC), p. 1816-1821, 2015.
• Advanced Communication System for Rich and Green Smart Grid Networking. Helber Silva, Augusto Neto, Eduardo Cerqueira, Felipe Dantas, Hugo Barros, Everton
Fagner. In: IEEE PES Conference on Innovative Smart Grid Technologies
Latin America (IEEE ISGT LA), p. 1-4, 2013.
• Enhancing Smart Grid with Session-Oriented Communication System to Truly Support Reliability and Robustness. Augusto Neto, Helber Silva, Eduardo Cerqueira,
Neuman Souza, Lucy Pirmez, Danielo Gomes, Rui Aguiar, Flavia Delicato. Smart
Grid and Renewable Energy, v. 3, p. 260-265, 2012.
Além desses trabalhos, o seguinte manuscrito foi publicado em periódico:
• Cross-layer Multiuser Session Control for Optimized Communications on SDN-based
Cloud Platforms. Helber Silva, Felipe Barbalho, Augusto Neto. Future Generation Computer Systems.

1.6

Organização da Tese

O restante desta tese de doutorado está organizada como segue:
• O Capı́tulo 2 apresenta a fundamentação teórica sobre os principais conceitos relacionados ao cenário IoT-S e suas tecnologias e caracterı́sticas fundamentais, às AIMC
e seus rigorosos requisitos de qualidade para utilização na IoT-S, às redes SDN e sua
arquitetura), bem como os desafios ainda em aberto para a transmissão de conteúdo
na IoT-S, além das sessões de comunicação no cenário IoT-S;
• O Capı́tulo 3 discute o estado da arte relacionado às pesquisas que buscam otimizar
o transporte de conteúdo na IoT-S, identificando as suas principais limitações;
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• O Capı́tulo 4 detalha o arcabouço CLASSICO proposto nesta tese, descrevendo
a sua arquitetura funcional, os seus componentes e os seus serviços integrados de
forma holı́stica para o transporte de conteúdo com qualidade garantida na IoT-S;
• O Capı́tulo 5 apresenta os resultados obtidos através da execução de experimentos
em uma bancada de teste real, comparando o desempenho do funcionamento do
CLASSICO a uma solução baseada em SDN Multicast em um cenário de vı́deo; e
• O Capı́tulo 6 apresenta as conclusões da tese, destacando as principais contribuições
e as possı́veis direções de pesquisa futuras.

25

2

Fundamentação Teórica

Este capı́tulo detalha a fundamentação teórica dos principais conceitos necessários
para a compreensão do cenário de redes IoT softwarizadas (IoT-S) considerado nesta
tese. Para isso, o capı́tulo está dividido como segue. A Seção 2.1 apresenta e caracteriza
a Internet das Coisas (IoT), destacando as Aplicações IoT de Missão Crı́tica (AIMC) e
seus rigorosos requisitos de qualidade. Em seguida, a Seção 2.2 descreve o paradigma das
Redes Definidas por Software (SDN), que tem sido considerado crucial para atender às
demandas das AIMC nos cenários IoT-S. A Seção 2.3 apresenta os conceitos associados às
sessões de comunicação, incluindo sessões multiusuários e serviços de controle de sessão.
Por fim, a Seção 2.4 apresenta as considerações finais do capı́tulo.

2.1

Internet das Coisas

No mundo atual, as pessoas podem escolher uma grande variedade de dispositivos
eletrônicos “inteligentes” (também conhecidos como smart devices) para realizar atividades do dia-a-dia. Os exemplos de tais dispositivos inteligentes vão muito além dos
tradicionais smartphones, tablets e laptops de uso pessoal, e incluem ainda: dispositivos “vestı́veis”1 , eletroeletrônicos (e.g., geladeira, condicionador de ar, televisão, etc.),
telas de entretenimento para veı́culos, equipamentos de navegação portáveis ou embutidos, câmeras de vigilância, microfones, sensores/atuadores, componentes de automação
industrial, dentre muitos outros [39]. Com o avanço tecnológico e a capilaridade cada vez
maior dos dispositivos no cotidiano das pessoas, a sociedade tem caminhado na direção
da conectividade ampliada, onde pessoas e dispositivos estão totalmente conectados em
qualquer hora e em qualquer lugar, caracterizando assim a computação ubı́qua [40].
Esse cenário de alta conectividade e interatividade entre os dispositivos e as pessoas
1

Termos originais em inglês: wearable devices
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fundamenta a Internet das Coisas (do Inglês, Internet of Things - IoT) [1], cujo objetivo
principal é tornar a Internet ainda mais imersiva e pervasiva a partir de aplicações “inteligentes” (e.g., saúde, gerenciamento de água/energia, automação de residências/prédios,
segurança e etc.) integradas às demandas das pessoas [41]. Para tanto, a IoT possui
capacidade de adaptação dinâmica (i.e., modificar o comportamento dos serviços com
base em protocolos de comunicação padronizados) e interoperabilidade, onde dispositivos
IoT produtores, dados, conteúdo e aplicações IoT usam interfaces integradas de maneira
transparente à rede de comunicação subjacente [42].

2.1.1

Evolução

O primeiro conceito de IoT foi introduzido em 1999 por Kevin Ashton, um dos fundadores do Auto-ID Center no Massachusetts Institute of Technology (MIT). Naquela
época, o objetivo da IoT era compreender o ambiente e o cotidiano ao redor das pessoas,
a partir de dados coletados por etiquetas de Radio-Frequency IDentification (RFID) e
transmitidos através da Internet [43]. Nos anos 2000, outros fatores impulsionaram a
computação ubı́qua, incluindo a redução dos preços de aquisição de processadores, o aumento da capacidade de processamento, o acesso facilitado da Internet pelas pessoas e o
desenvolvimento de protocolos e tecnologias de comunicação sem fio [44].
Desde então, novos dispositivos, para além das etiquetas RFID usadas à época do
conceito inicial da IoT, e tecnologias inteligentes foram sendo integradas ao cotidiano das
pessoas. Atualmente, a IoT representa o futuro da computação (para além dos computadores) e das comunicações a partir da integração de inovações técnicas em importantes
áreas, desde as redes sem fio até a nanotecnologia [45]. A IoT, portanto, não é uma teoria
conceitual, mas sim uma tecnologia que pode impactar as vidas das pessoas a nı́veis sem
precedentes [46].
A partir do notório desenvolvimento da IoT nos últimos anos, é possı́vel identificar a
sua evolução no futuro próximo através de estatı́sticas e previsões impressionantes:

• o investimento global na IoT alcançará cerca de 1.7 trilhões de dólares em 2020,
segundo as estimativas da International Data Corporation (IDC) [5];
• a Cisco prevê [47] que até 2021 ao menos 50 bilhões de dispositivos inteligentes (200
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bilhões são estimados pela IDC [5]) estejam conectados à Internet;
• a Gartner, uma empresa importante de consultoria em tecnologia da informação,
estima [48] que até 2020 cerca de 250 milhões de veı́culos estejam conectados à IoT;
• o tráfego global de dados na IoT atingirá o patamar de 44 Zettabytes2 , fazendo
com que o tráfego da Internet cresça 3 vezes a partir de 2016 a uma taxa anual de
24% [49]; e
• o volume de dados multimı́dia (vı́deo, áudio e imagem) deverá crescer exponencialmente, alcançando 83% de todo o tráfego global de dados na Internet até o ano
2021 [47].

2.1.2

Arquitetura

Identificar e organizar todos os elementos (dispositivos IoT produtores, redes de comunicação e aplicações IoT) que compõem o sistema IoT em uma arquitetura de referência
integrada demanda o entendimento do relacionamento entre tais elementos e a especificação dos requisitos da integração na arquitetura. Com base em uma arquitetura de
referência, projetos coerentes descrevem o detalhamento necessário que permite a implementação da IoT no mundo real. Embora várias arquiteturas conceituais para a IoT
tenham sido propostas na última década [41, 46, 50, 51, 52, 53], os requisitos fundamentais
para uma arquitetura IoT incluem [38, 54]:

• Coleta e análise de dados. A arquitetura IoT deve oferecer serviços de coleta e
análise dos dados observados pelos dispositivos IoT produtores, buscando extrair
informação e conhecimento significativos para outros serviços da arquitetura IoT e
para as aplicações consumidoras (i.e., as aplicações IoT);
• Conectividade e comunicação. Os cenários multi-rede que combinam redes heterogêneas (i.e. com ou sem fio, infraestruturadas ou não) [55] devem ser integrados
pela arquitetura IoT, que também devem suportar diferentes modelos de comunicação, tais como unicast e multicast. A comunicação unicast se baseia em microfluxos individuais, quando um host fonte encaminha pacotes de dados para cada
2

Em unidade de informação, 1 Zettabyte equivale a 270 bytes
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host destino. Já na comunicação multicast, o host fonte encaminha cada pacote
para o endereço IP de um grupo multicast, sendo recebido pelos hosts destino que
participam do grupo IP multicast.
• Inteligência fim-a-fim. Os serviços de rede na IoT (incluindo endereçamento, roteamento, manutenção de conectividade e etc.) devem ser “inteligentes”, i.e., considerando ciência de conteúdo (content-awareness) requerido pelas aplicações IoT para
prover a disseminação eficiente de dados na rede;
• Alta escalabilidade. A arquitetura IoT deve ser capaz de tratar um volume cada
vez maior de dados em diferentes escalas (i.e., quantidade de aplicações IoT, área
de cobertura das redes, etc.);
• Auto-* (ou Self-* ). A arquitetura IoT deve oferecer o gerenciamento dinâmico dos
serviços de rede e dos dispositivos IoT produtores sem intervenção humana, assegurando aspectos de auto-configuração (self-configuration), auto-cura (self-healing),
auto-otimização (self-optimization) e auto-proteção (self-protection); e
• Segurança. A arquitetura IoT deve prover serviços e funcionalidades para assegurar
aspectos de segurança (privacidade, confidencialidade e autenticidade) dos dados.
Em geral, as arquiteturas IoT são modeladas a partir de três perspectivas principais:
orientação a semântica, orientação a rede ou orientação a dispositivos [54]. Nas arquiteturas IoT orientadas a semântica (do inglês, Semantic-oriented Architecture - SoA), o
foco principal é na interpretação dos dados para criar informações úteis às aplicações IoT.
A perspectiva orientada a rede busca lidar sobretudo com os aspectos de conectividade
e comunicação na IoT, considerando as adequações necessárias aos protocolos e serviços
aos nı́veis do modelo TCP/IP usando na Internet. Já na perspectiva orientada a dispositivos, as arquiteturas IoT focam nos componentes mais básicos (i.e., as coisas IoT) ao
considerar as suas capacidades para coletar dados do ambiente.
As arquiteturas baseadas na perspectiva SoA têm se mostrado mais adequadas para
atender as necessidades dos usuários finais e dos provedores de serviços na IoT [56]. Do
ponto de vista tecnológico, tais arquiteturas consideram os requisitos fundamentais da IoT
e outros aspectos relevantes, como interoperabilidade entre dispositivos IoT, modularidade
e modelos de negócios, para a implementação de inúmeros sistemas IoT [57]. Nessa
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perspectiva, a International Telecommunication Union (ITU) [58] definiu uma arquitetura
de referência para a IoT com base em camadas. A arquitetura IoT de referência adaptada
da ITU está mostrada na Fig. 1 a seguir.

Figura 1: Arquitetura IoT da ITU
As camadas horizontais da arquitetura IoT de referência da ITU incluem as seguintes:

• Camada de Dispositivos. Camada da base da arquitetura responsável pelo sensoriamento do ambiente, sendo formada pelos dispositivos IoT produtores e comunicadores (gateways);
• Camada de Rede. Essa camada provê a conectividade (com ou sem fio) entre
os dispositivos IoT produtores e as diferentes redes, bem como a transmissão dos
dados produzidos pela camada de dispositivos para a camada de serviços;
• Camada de Serviços. Essa camada oferece à camada de aplicação um conjunto
de serviços sobre os dados, incluindo processamento, armazenamento, agrupamento
e fusão, permitindo a transformação em conteúdo através de tecnologias, tais como
algoritmos de processamento de alta complexidade, aprendizado de máquina, mineração de dados e Computação em Nuvem (do inglês, Cloud Computing) [59], que
oferece capacidades virtualmente infinitas de armazenamento, computações complexas, redes virtuais de baixo custo, dentre outras [20]; e
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• Camada de Aplicação. No topo da arquitetura, essa camada inclui todas as
inúmeras aplicações IoT “inteligentes” exemplificadas nesta tese, tais como saúde,
automação, segurança e etc., além dos métodos (e.g., Advanced Programming Interfaces - APIs) usados por tais aplicações IoT no acesso aos dados e conteúdo.

Já as camadas verticais (ou transversais) da arquitetura IoT de referência oferecem
serviços para as demais camadas, abrangendo:

• Camada de Gerenciamento. Essa camada expõe serviços de gerenciamento
diversos, tais como topologia da rede, qualidade no transporte de dados, configuração/monitoramento dos dispositivos IoT produtores, dentre outros; e
• Camada de Segurança. Essa camada lida com aspectos de segurança, incluindo
autorização, autenticação e confidencialidade, no controle de acesso aos dados e
conteúdos da IoT.

2.1.3

Tecnologias

Inúmeras tecnologias inovadoras devem ser combinadas para permitir a implementação
de sistemas IoT verdadeiramente inteligentes, eficientes, escaláveis, de custo reduzido e
altamente lucrativos [60]. Algumas das principais áreas tecnológicas envolvidas na implementação da IoT incluem hardware de dispositivos IoT produtores, comunicação e
plataformas IoT [61]. Todas essas tecnologias estão associadas às diferentes camadas da
arquitetura IoT, e devem expor um conjunto de funcionalidade para a IoT como um todo.
As próximas subseções detalham as tecnologias associadas aos elementos da IoT.
2.1.3.1

Dispositivos

Na IoT, os dispositivos “inteligentes” (comumente referenciados como as coisas IoT)
podem estar espalhados em diferentes ambientes, tais como residências, prédios, ruas,
veı́culos, semáforos, postes de iluminação e etc. Uma das principais finalidades de tais dispositivos é perceber o ambiente onde eles estão fisicamente instalados, sobretudo através
da coleta de dados brutos por sensoriamento. Esses dados podem ser do tipo escalar ou do
tipo multimı́dia [2]. Os dados do tipo escalar incluem medições de temperatura, umidade

31

relativa do ar, pressão atmosférica, texto, dentre outros. Já os dados do tipo multimı́dia
abrangem vı́deo, áudio, imagens, animações, dentre outros, que podem ser combinados e
reproduzidos de forma integrada.
Nesse contexto, a miniaturização dos componentes eletrônicos e a nanotecnologia têm
um papel fundamental e estão liderando a evolução do hardware para os dispositivos
IoT [62]. Essa evolução permitirá que os componentes sejam construı́dos em dimensões
extremamente reduzidas (da ordem de nanômetros3 ) para compor as chamadas nanomáquinas (ou nano-machines) [63] com o potencial de realizar computações simples, sensoriamento e atuação em diferentes setores, como biotecnologia, biomedicina, agricultura
de precisão e militar [45]. Alguns dos importantes players do mercado de dispositivos IoT
produtores têm investido na fabricação de novos componentes fundamentais para a IoT.
Por exemplo, a Qualcomm [64] tem buscado desenvolver componentes eletrônicos, tais
como vestı́veis, câmeras inteligentes, robôs e Veı́culos Aéreos Não-Tripulados (VANTs).
Por sua vez, a Intel tem se dedicado à fabricação de sensores, microcontroladores e placas
eletrônicas para a IoT [65]. Outras empresas no setor de desenvolvimento de hardware
para a IoT incluem Huawei, General Eletrics, Bosch e Arm.
2.1.3.2

Infraestrutura

Os dispositivos IoT produtores são capazes de integração à Internet para transmitir os dados coletados. Para tanto, eles podem ser equipados com diferentes padrões
tecnológicos de conectividade e comunicação, incluindo IEEE 802.15.1 (Bluetooth), IEEE
802.11 (Wireless Fidelity - WiFi), IEEE 802.15.4 (Zigbee), dentre outros [2]. Esses padrões
tecnológicos suportam protocolos de comunicação padronizados para governar a troca de
dados com mı́nima intervenção humana, alcançando conectividade em larga escala.
A comunicação na IoT pode ocorrer através da utilização de diferentes padrões de
comunicação [1]. Tais padrões de comunicação incluem Dispositivo para Dispositivo (do
inglês, Device-to-Device - D2D), Dispositivo para Nuvem (do inglês, Device-to-Cloud D2C) e/ou Dispositivo para Portal (do inglês, Device-to-Gateway - D2G). Dependendo
do ambiente IoT, mais de um padrão de comunicação pode ser aplicado ao mesmo tempo.
A tendência é que esses padrões de comunicação coexistam sobretudo nos ambientes IoT
3

Pelo Sistema Internacional de Unidades (SI), 1 nanômetro equivale a 10−6 milı́metros
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de larga escala, como as Cidades Inteligentes (Smart Cities) [9]).
As principais caracterı́sticas dos padrões de comunicação utilizados na IoT estão descritas a seguir:

• Comunicação D2D. Nesse padrão, também conhecido como Máquina-a-Máquina
(M2M)4 ou Coisa-a-Coisa (T2T)5 [66], os dispositivos IoT produtores na proximidade transmitem sinais (i.e., dados) para outros através de enlaces diretos (sobretudo
em redes sem fio). Esse padrão favorece o melhor aproveitamento do espectro de
frequência nos enlaces e de energia dos dispositivos IoT [67];
• Comunicação D2G. Na comunicação D2G, os dispositivos IoT produtores podem se conectar a um gateway (e.g., um sistema de agregação ou fusão de dados),
com maior capacidade de processar dados em uma localização mais próxima dos
dispositivos; e
• Comunicação D2C. O padrão de comunicação D2C tem sido cada vez considerado
nos ambientes IoT de larga escala, ao permitir explorar todos os recursos (virtualmente infinitos) da Computação em Nuvem. Nesse padrão de comunicação, os dispositivos IoT produtores enviam os dados coletados para um provedor de conteúdo
em uma plataforma IoT cloudificada.

Uma agregação de várias redes heterogêneas suporta os padrões de comunicações na
IoT. Tais redes podem se conectar desde o nı́vel corporal até um nı́vel global. Toda
essa chamada ecologia de redes [68] coexistem para permitir ao sistema IoT como um
todo realizar operações complexas, processos decisórios e processamentos de dados em
tempo real, que podem ser inviáveis ou até mesmo impossı́veis mesmo para dispositivos
IoT sofisticados. As redes heterogêneas que formam a ecologia de redes na IoT incluem
(dentre muitas outras) [54]:

• redes sem fio de área corporal (do inglês, Wireless Body Area Network - WBAN),
integrando dispositivos “vestı́veis”, por exemplo;
4
5

Termos originais em inglês: Machine-to-Machine
Termos originais em inglês: Thing-to-Thing
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• redes de sensores sem fio (do inglês, Wireless Sensor Networks - WSN), permitindo
conectividade de sensores nos ambientes IoT;
• redes locais sem fio (do inglês, Wireless LAN - WLAN), que podem conectar equipamentos de automação em uma residência inteligente (smart home);
• redes celulares, que podem conectar veı́culos para a troca de informações de localização; e
• redes de muito longa distância (inglês, Very Wide Area Networks - VWAN), que
interconectam Cidades Inteligentes.
Vários serviços dos nı́veis do modelo TCP/IP usado pela Internet suportam a IoT na
integração das redes heterogêneas. Ao nı́vel de rede TCP/IP, por exemplo, a IoT aproveita
os serviços de endereçamento e roteamento providos por protocolos Internet Protocol (IP),
tais como IPv4 e IPv6, tradicionais nas redes IP. Já os nı́veis fı́sico e de enlace consideram
diferentes tecnologias e protocolos de comunicação (para além do tradicional IEEE 802.3
Ethernet) para permitir a integração de tecnologias emergentes de padrões tecnológicos
de conectividade. As principais tecnologias de comunicação na IoT estão identificados na
Tabela 1 [2, 69] descrita a seguir.
Tabela 1: Tecnologias de Comunicação na IoT
Protocolo
RFID
Bluetooth
BLE
Zigbee
UWB

WLAN (ou WiFi)
WiMAX

Padrão
(e.g., ISO 18000)
IEEE 802.15.1
–
IEEE 802.15.4
IEEE
802.15.4a2007/IEEE
802.15.4-2011
IEEE 802.11
IEEE 802.16

Taxa máxima
424 kbps
1 Mbps
1 Mbps
256 kbps/20 kbps
50 Mbps

Alcance
maior que 3 m
10 m
50 m
10 m
30 m

50 Mbps-320 Mbps
70 Mbps

100 m
50 Km

A tabela detalha as taxas máximas de transmissão, a faixa de frequência utilizada e
o alcance de transmissão de cada tecnologia de comunicação. Dependendo do ambiente
IoT, essas tecnologias podem ser combinadas e integradas. Por exemplo, os dispositivos
IoT produtores em uma residência inteligente podem utilizar o padrão IEEE 802.11 para
enviar dados a um gateway do bairro, que por sua vez pode processa-los (e.g., através
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de agregação ou fusão) e encaminha-los a um provedor de serviço na nuvem utilizando o
padrão IEEE 802.16.
2.1.3.3

Plataformas

Uma das tendências importantes na IoT é o crescimento das comunicações D2D.
Espera-se que, nos próximos 5 anos, 20% a 30% das casas se comportarão como residências
inteligentes e integrarão em média cerca de 500 dispositivos IoT [70]. Isso significa que
uma grande quantidade de dados brutos será gerado nesses ambientes, requerendo novas
formas de integração dos dados, além de serviços de processamento e armazenamento para
utilização pelas aplicações IoT. Essa é uma das principais motivações para o desenvolvimento das plataformas IoT [17].
As plataformas IoT representam uma tecnologia importante para integrar os dispositivos IoT produtores e as aplicações IoT. Fundamentalmente, o objetivo das plataformas
IoT é abstrair (para as aplicações IoT) as complexidades inerentes (i) à heterogeneidade
do hardware dos dispositivos IoT, (ii) aos serviços de rede, e (iii) aos sistemas operacionais. Para tanto, as plataformas IoT incorporam middlewares, que representam uma
camada (ou um conjunto de subcamadas) de software interposta(s) entre os nı́veis tecnológico e de aplicação. Por conta dessa caracterı́stica, as plataformas IoT também são
conhecidas como IoT Middlewares [71]. Em um ambiente IoT, uma plataforma IoT está
posicionada entre as aplicações IoT e a infraestrutura (sensoriamento, comunicação e
processamento) [72]. As plataformas IoT Google Nest e Apple Homekit, por exemplo,
oferecem serviços de agregação de dados produzidos por dispositivos IoT instalados nas
residências inteligentes para aplicações IoT de automação e controle.
Para alcançar os seus objetivos, o desenvolvimento das plataformas IoT deve considerar um conjunto de requisitos que precisam ser assegurados [73]. Alguns dos principais
requisitos incluem:

• Interoperabilidade, ao interconectar dispositivos IoT produtores para receber os
dados coletados ao mesmo tempo que abstrai aspectos de heterogeneidade de hardware de tais dispositivos;
• Escalabilidade, suportando bilhões de dispositivos IoT produtores interconectados

35

entre si e com a plataforma IoT;
• Suporte à mobilidade, ao gerenciar os eventos de movimentação dos dispositivos
IoT através de redes móveis (sobretudo sem fio);
• Flexibilidade, expondo APIs para serviços da plataforma IoT que facilitem o desenvolvimento de aplicações IoT inovadoras;
• Tratamento de dados de tempo real, ao oferecer dados e conteúdo que refletem
uma situação instantânea coletada pelos dispositivos IoT produtores em um dado
ambiente gerenciado pela plataforma IoT; e
• Segurança, controlando o acesso aos dados através de mecanismos (e.g., autenticação, criptografia e etc.).

Os requisitos descritos anteriormente são tratados através de serviços das plataformas IoT. Esses serviços implementam funcionalidades que permitem às aplicações IoT
acessarem de forma facilitada os recursos (e.g., dispositivos, dados, ou até mesmo outros
serviços) da plataforma IoT. Alguns desses serviços abrangem descoberta, identificação
(naming) e autenticação de dispositivos IoT produtores, aquisição de dados (brutos ou
pré-processados), processamento e entrega de conteúdo, dentre outros [17].
As plataformas IoT podem ser classificadas como proprietárias ou de código-aberto
(open source), de acordo com o grau de abertura [74]. As plataformas proprietárias são
tipicamente dependentes das polı́ticas dos seus provedores, o que pode limitar a flexibilidade da plataforma IoT diante de novos protocolos e serviços. Já as plataformas IoT
de código-aberto são consideradas mais promissoras ao oferecerem rápida integração a
inovações tecnológicas em todas as camadas da arquitetura IoT e maior competitividade
para os setores que as utilizam.
Diversos estudos têm buscado analisar as plataformas IoT existentes, do ponto de
vista dos seus requisitos e da sua aplicabilidade em diferentes contextos. O trabalho de
Pires et al. [75], por exemplo, analisou 11 plataformas IoT que podem ser aplicáveis no
âmbito das Cidades Inteligentes, buscando identificar como elas satisfazem os requisitos
da arquitetura IoT. Já Milan et al. [17] estudaram um conjunto de 17 plataformas IoT,
incluindo Arrayent, Axeda, Bugswarm, Carriots, Evrythng, Exosite, GrooveStreams, Ifttt,
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Kaaproject, LinkSmart. O trabalho de Mineraud et al. [21] abrangeu um estudo sobre
39 plataformas IoT existentes, e compilaram uma lista de recomendações (de curto e
longo prazos) para extensão de tais plataformas IoT no sentido de disponibilizar Software
Development Kits (SDKs) e APIs abertas, analisar dados localmente, flexibilizar o controle
de acesso às plataformas e aos dados, dentre outras.
O projeto FI-WARE representa uma das principais ferramentas para o desenvolvimento de aplicações IoT [76]. O FI-WARE expõe um catálogo de elementos de software
reusáveis, chamados Habilitadores Genéricos (do inglês, Generic Enablers - GEs), que oferecem diferentes serviços (e.g., compartilhamento, manipulação, pesquisa e processamento
de dados) sobre representações virtuais de dispositivos IoT. Tais serviços são expostos
através de interfaces padronizadas, que seguem a especificação Next Generation Service
Interfaces (NGSI) definida pela Open Mobile Aliance (OMA) para interoperabilidade.
Através desses estudos, foi possı́vel identificar que a maioria das plataformas IoT têm
buscado a cloudificação de sua infraestrutura, que significa integrar os seus serviços em
centro de dados infraestruturados com tecnologia de Computação em Nuvem [77]. Nessas
plataformas IoT cloudificadas, os serviços têm sido expostos às aplicações IoT através de
APIs com altos nı́veis de abstração, sobretudo seguindo os princı́pios do modelo Representational State Transfer (REST), que permite às aplicações IoT invocarem os serviços da
plataforma IoT através de operações comuns (PUT, GET, PUSH ou DELETE) suportadas por
protocolos, tais como HyperText Transfer Protocol (HTTP) [78] ou Constrained Application Protocol (CoAP) [79]. Essa tendência de uniformidade demonstra que os serviços das
plataformas IoT tenderão a se tornar mais e mais parecidos com o serviço web tradicional [21]. Uma outra tendência é que os recursos e serviços expostos pela plataforma IoT
sejam abstraı́dos na forma de entidades virtuais [80], que podem ser representadas por
formatos bem conhecidos, tais como JavaScript Object Notation (JSON), Concise Binary
Object Representation (CBOR), eXtensible Markup Language (XML), HyperText Markup
Language (HTML), dentre outros.

2.1.4

Aplicações IoT de Missão Crı́tica

A IoT tem a capacidade de oferecer vários benefı́cios às pessoas em uma grande
diversidades de áreas. Já se percebe esses benefı́cios nas áreas de saúde, meio ambiente,
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entretenimento, urbanismo e segurança, por exemplo, através das aplicações IoT [39].
Uma aplicação IoT representa todas as formas de associação entre dispositivos IoT e
dados para produzir um resultado baseado em computações nos ambientes IoT. Dessa
forma, as aplicações IoT se beneficiam das plataformas IoT e das redes para oferecer
novos serviços para a sociedade.
As aplicações IoT mais promissoras estão enumeradas nesta seção, oferecendo a visualização de exemplos práticos. Um estudo recente [81] identificou vários casos de uso
de aplicações IoT, que foram classificadas em um mapa de calor (variando de “frio” até
“muito quente”) baseado no grau de interesse das pessoas e também da indústria. Na
área da saúde, destacam-se as aplicações IoT de monitoramento da operação e do desempenho de equipamentos médicos. Já na área de energia, as aplicações IoT de detecção
de rupturas nas linhas de transmissão e de gerenciamento de blecautes representam casos
de uso relevantes. O setor industrial deve explorar as aplicações IoT de identificação de
melhores rotas georeferenciadas para o transporte inteligente de carga.
Dentre todas as aplicações IoT emergentes, os maiores avanços nos próximos anos deverão ocorrer nas chamadas Aplicações IoT de Missão Crı́tica (AIMC) [15]. Tais aplicações
despertam muito interesse ao prometerem impactos em áreas vitais da sociedade. Algumas das AIMC promissoras nos próximos anos incluem as seguintes:

• Videovigilância inteligente (Smart surveillance). Essas AIMC são classificadas como de interesse “muito quente” ao favorecer intervenções muito rápidas
através de aparelhos públicos (e.g., polı́cia, bombeiros, ambulância, etc.) diante
de atividades potencialmente perigosas (e.g., brigas, terrorismo, depredação de
patrimônio, etc.) em um ambiente com grande densidade de pessoas, tais como
estações de metrô, estádios ou teatros [23];
• Transporte Inteligente. Uma AIMC de transporte inteligente com alto impacto
sobretudo para a população em geral envolve a segurança nas estradas. A AIMC
deve ser desenvolvida para garantir a detecção e a retirada, no menor tempo possı́vel,
de objetos, animais ou pessoas em estradas densamente utilizadas, sobretudo as
de alta velocidade, de forma a assegurar a segurança dos usuários enquanto eles
trafegam com seus veı́culos [82]; e
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• Telecirurgia. As AIMC de telecirurgia (também chamadas de cirurgia remota)
permitem que, em situações emergenciais onde a perda de tempo é um fator determinante para aumentar o risco de vida de um paciente, um cirurgião menos experimente ao lado do paciente possa ser assistido através de vı́deo por um especialista
distante do ambiente de cirurgia [83].

Embora as AIMC possuam aplicabilidades em diferentes áreas, algumas caracterı́sticas
são comuns a muitas delas. Em primeiro lugar, as AIMC executam os seus processos de
decisão através de algoritmos tipicamente complexos e com alto custo de processamento,
que necessitam tomar decisões em um baixı́ssimo tempo e com alta qualidade [84]. Em
segundo lugar, os processos decisórios de muitas AIMC (como as descritas anteriormente)
precisam receber conteúdo multimı́dia (e.g., vı́deo ou áudio) em tempo real (i.e., quando
a mı́dia é visualizada no momento em que é recebida [16]) coletado por dispositivos IoT
produtores multimı́dia instalados nos diferentes ambientes IoT (e.g., ruas, postes de iluminação, veı́culos, semáforos, prédios, capacetes de ciclistas e etc.). Essas são caracterı́sticas fundamentais das AIMC que as diferenciam de outras aplicações IoT.
2.1.4.1

Requisitos de Qualidade

Em função dos seus objetivos, muitas AIMC se baseiam em conteúdo multimı́dia
transmitido em tempo real. O fluxo de dados (ou streaming) multimı́dia possui caracterı́sticas bastante diferentes do tráfego do tipo escalar. O tráfego multimı́dia possui alta
variabilidade por natureza, requer maior capacidade de processamento e armazenamento
e maior demanda de largura de banda na rede [36]. Quando a quantidade de streamings de
vı́deos cresce exponencialmente, como esperado nos ambientes IoT de larga escala [29, 28],
a largura de banda em redes (e.g., celular, WSN e WBAN) com menos capacidade pode
ser consumida muito rapidamente devido às necessidades inerentes a esse tipo de tráfego.
Essa consequência na rede acontece mesmo que os dispositivos IoT produtores utilizem
técnicas de compressão, como as descritas nos padrões Moving Picture Experts Group
(e.g., MPEG-2 e MPEG-4), ITU-T H.263 ou ITU-T H.264/MPEG-4, Advanced Video
Coding (AVC), ITU-T H.265, dentre outras.
Por esses motivos, as AIMC possuem alta demanda de recursos de rede (e.g., processamento/armazenamento dos elementos - ou nós - de rede, caminhos, largura de banda e
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etc.) e são altamente sensı́veis à variação de Qualidade de Serviço (QoS) e Qualidade de
Experiência (QoE) [30]. Os principais indicadores (também conhecidos como métricas)
de QoS relevantes para as AIMC incluem latência, jitter (ou variação da latência), vazão
(ou throughput) e taxa de perdas de pacotes [60]. As AIMC baseadas em streaming de
vı́deo, por exemplo, requerem valores máximos de latência (5s) e taxa de perdas (5%),
que precisam ser assegurados pela rede. Outras AIMC baseadas em vı́deo interativo possuem requisitos de QoS ainda mais rigorosos, que incluem latência máxima (150ms), jitter
máximo (30ms) e taxa de perdas (1%) [35]. Entretanto, a importância de cada um desses requisitos de QoS pode variar, dependendo da natureza da AIMC. Por exemplo, nas
AIMC de videovigilância inteligente, a qualidade das decisões (e.g., acionar serviços de
segurança pública ou acionar freios de um carro autônomo diante de um obstáculo na estrada) pode ser fortemente impactada pela redução da vazão na entrega do conteúdo pela
plataforma IoT. Já para outras AIMC altamente interativas, tais como as de telecirurgia,
a latência é um dos requisitos de QoS mais relevantes. Dessa forma, os aspectos de QoS
a serem assegurados pela rede dependem dos requisitos de QoS associados ao conteúdo
requerido pelas AIMC [33].
É provado que QoS e QoE possuem uma alta correlação entre si. Isso significa dizer
que a redução de QoS ao nı́vel de rede pode impactar na redução da qualidade do vı́deo
recebido pela AIMC (e portanto na redução da QoE) [85]. A avaliação de QoE em um
cenário de AIMC é diferente da avaliação por métricas de QoS, visto que a experiência
com um conteúdo multimı́dia recebido é subjetiva, difı́cil de medir e de quantificar [86].
No entanto, algumas métricas objetivas têm sido consideradas relevantes na obtenção da
QoE. Para as AIMC baseadas em vı́deo, por exemplo, tais métricas incluem Structural
Similarity Metric (SSIM) [87] e Video Quality Metric (VQM) [88]. Essas métricas de QoS
e QoE são melhor definidas mais adiante no Capı́tulo 5 desta tese.

2.2

Redes Definidas por Software

As Redes Definidas por Software (do inglês, Software Defined Networks - SDN ) [25, 26]
representam a infraestrutura de rede preferencial para coexistir na IoT com as redes IP
tradicionais legadas. As implementações de SDN já são encontradas nas WAN (e.g.,
Google’s WAN (B4) [89]), nos ambientes da IoT Industrial (do inglês, Industrial IoT
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- IoT) [90], nas redes de Provedores de Acesso à Internet (do inglês, Internet Service
Providers - ISP) [91], em redes de data centers [92], dentre outros. Os principais benefı́cios
para a IoT buscados pela utilização das redes softwarizadas (i.e., baseadas em SDN)
incluem: (i) controle flexı́vel e programável dos serviços de rede; (ii) melhor utilização
dos recursos da rede; (iii) suporte à escalabilidade; (iv) menor tempo de convergência em
caso de falhas (e.g., em nós ou enlaces); e (v) custo reduzido de instalação [89].
Diferente das redes IP tradicionais, as SDN representam uma nova abordagem para
a programabilidade de rede, que oferece a capacidade de inicializar, controlar, trocar e
gerenciar o comportamento da rede dinamicamente através de interfaces abertas. O paradigma SDN enfatiza o papel da softwarização da rede, onde há um desacoplamento entre
o plano de dados e o plano de controle. Com isso, a SDN oferece um alto grau flexibilidade
para os serviços de gerenciamento (e.g., roteamento, gerenciamento de topologia, obtenção
de estatı́sticas nos nós e etc.) dos recursos de rede [93]. Para tanto, a SDN oferece um
substrato softwarizado que possibilita otimizações em ambos os planos (de dados e de
controle) a partir de serviços, tais como roteamento dinâmico baseado em informações de
QoS (e.g., largura de banda, latência, perdas, vazão, processamento/armazenamento dos
nós de rede) do plano de dados e também nos interesses (e.g., tipo/formato do conteúdo,
requisitos de qualidade, etc.) das aplicações.
Do ponto de vista das AIMC, todo esse comportamento de gerenciamento da SDN
é completamente transparente, trazendo importantes benefı́cios, tais como fácil programabilidade, evolução independente da rede, automação, escalabilidade, adaptação rápida
do modelo de negócios e satisfação do usuário. A utilização da SDN também favorece a
redução dos investimentos e dos custos operacionais de rede. Diferentes atores importantes (e.g., Google, Facebook, Microsoft e HP) na IoT têm utilizado infraestruturas de rede
baseadas em SDN na provisão de grandes volumes de conteúdo multimı́dia [94]. Além
disso, os principais fornecedores de elementos de rede (e.g. switches, roteadores e access
points), incluindo Cisco e Alcatel, têm disponibilizado elementos de rede que suportam o
substrato SDN. Já os provedores de serviços (e.g., Deutsche Telekom e Verizon) também
têm se baseado no paradigma SDN para disponibilizar os seus produtos.
Entretanto, migrar toda a infraestrutura de rede legada para SDN não é trivial, sobretudo por envolver grandes investimentos na aquisição e configuração dos elementos - ou nós
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- de rede. Porém, diferentes cenários podem ser considerados para a transição das redes
legadas para as redes SDN [95]. Um dos cenários mais realistas é um migração progressiva da infraestrutura, onde os nós de rede com hardware legado podem ser substituı́dos
por nós habilitados para SDN (nesta tese, chamados de nós SDN) ao longo do tempo.
Espera-se assim a coexistência entre nós de rede/protocolos de comunicação legados e
SDN. Por exemplo, em uma rede legada os nós podem usar protocolos tradicionais, como
Open Shortest Path First (OSPF) [96], enquanto outros nós podem utilizar algoritmos
de roteamento suportados por protocolos da SDN, tais como OpenFlow [97], Path Computation Element (PCE) Communication Protocol (PCEP) [98], Network Configuration
Protocol (NETCONF) [99], dentre outros [100].

2.2.1

Arquitetura

A Open Networking Foundation (ONF) definiu uma arquitetura para a SDN, que é
baseada em planos integrados entre si [93]. A Fig. 2 expõe uma visão da arquitetura
SDN, adaptada a partir da arquitetura da ONF.

Figura 2: Arquitetura SDN
Os planos da arquitetura SDN incluem os seguintes:

42

• Plano de Aplicação. No topo da arquitetura SDN, o Plano de Aplicação inclui
o conjunto das aplicações inteligentes que se utilizam da rede softwarizada, e que
compreendem toda a infraestrutura fı́sica de comunicação como um plano único de
encaminhamento de dados;
• Plano de Controle. Esse plano é administrado por um software centralizado,
chamado Controlador SDN, que mantém uma perspectiva global (i.e., topologia,
nós, enlaces, estatı́sticas e etc.) de toda a infraestrutura fı́sica para executar e
oferecer serviços de rede ao Plano de Aplicação; e
• Plano de Dados. No piso da arquitetura, o Plano de Dados abrange um conjunto
de nós SDN, que são responsáveis por efetivamente encaminhar pacotes de dados
através dos enlaces e caminhos de rede.

2.2.2

Serviços

Os serviços de rede SDN são executados na forma de operações ao nı́vel do Plano de
Controle, sendo gerenciados pelo Controlador SDN. Tais serviços de rede são expostos ao
Plano de Aplicação através de APIs bem conhecidas, que podem ser invocadas por qualquer aplicação interessada em se beneficiar da rede softwarizada. Alguns dos principais
serviços de rede SDN incluem:
• Serviço de gerenciamento de topologia. É responsável por descobrir, manter
e expor a topologia global (i.e., todos os nós SDN, os enlaces que os interconecta
e os caminhos) no Plano de Dados. A topologia da rede softwarizada pode ser
atualizada sempre que um determinado evento de rede ocorrer (provocando mudança
na topologia) e for detectada pelo Controlador SDN. Exemplos de eventos de rede
incluem ativação/desativação de uma porta fı́sica do nó SDN, falha em um nó SDN
ou enlace, má configuração de endereço no nó SDN, dentre outros. No Plano de
Controle, esse serviço é executado por um módulo gerenciador de topologia;
• Serviço de roteamento. Com base na topologia global da rede, o serviço de roteamento na rede softwarizada é centralizado no Controlador SDN, que tipicamente
seleciona os caminhos de rede com base no valor de uma métrica (i.e., um indicador
de classificação) de menor quantidade de saltos; e
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• Serviço de coleta de estatı́sticas. É capaz de coletar as várias estatı́sticas sobre
o estado atual do Plano de Dados, que são obtidas a partir de contadores de estatı́sticas. Tais contadores armazenam estatı́sticas sobre portas fı́sicas nos nós SDN,
fluxos de dados, dentre outras. Por exemplo, contadores por portas fı́sicas guardam
quantidades de pacotes recebidos/transmitidos, bytes recebidos/transmitidos, colisões, etc. Já os contadores por fluxo de dados armazenam quantidades de pacotes
recebidos, bytes recebidos, duração (em segundos), etc., associadas a um fluxo de
dados especı́fico no nó SDN. O serviço de coleta de estatı́sticas é executado por um
módulo que troca periodicamente mensagens de sinalização com os nós SDN.

2.2.3

Controladores SDN

Atualmente, existe uma grande quantidade de Controladores SDN proprietários e
de código aberto, sendo esses últimos amplamente mais utilizados nas SDN [101]. O
NOX [102] é considerado o primeiro Controlador SDN de código aberto, tendo sido escrito
na linguagem de programação C++. O POX6 é um Controlador SDN derivado do NOX
e escrito na linguagem Python, tendo sido muito utilizado nos projetos de SDN por
proporcionar um rápido desenvolvimento de aplicações. O Controlador Ryu7 , similar ao
POX, também é escrito em Python. Já o Floodlight8 é um Controlador SDN mais recente
que os demais, e é escrito em Java. Por outro lado, os Controladores SDN proprietários
incluem o Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC), o Cisco OnePK, o
HP Virtual Application Networks (VAN) e o NEC ProgrammableFlow PF6800.

2.2.4

Interfaces

A arquitetura SDN, além de abstrair toda a complexidade (e.g., hardware dos nós
SDN, endereçamento e etc.) inerente ao Plano de Dados, oferece um conjunto de APIs
que podem ser exploradas tanto pelos desenvolvedores de aplicações IoT, por exemplo,
quanto para outros serviços de gerenciamento da rede no Plano de Aplicação [103]. As
principais APIs expostas na arquitetura SDN incluem:
• Northbound API (ou Service-to-Controller Interface). Essas APIs permi6

http://github.com/noxrepo/pox
http://osrg.github.com/ryu
8
http://www.projectfloodlight.org
7
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tem que uma variedade de serviços ou aplicações inovativas interajam diretamente
com o Controlador SDN. Por exemplo, as APIs podem ser invocadas para implementar serviços, incluindo segurança, QoS, controle de acesso aos dados, gerenciamento
de recursos (e.g. largura de banda), controle de congestionamento/fluxo, energia e
etc.); e
• Southbound API (ou Controller-to-Forwarder Interface). Essas APIs oferecem um canal de sinalização seguro entre o Controlador SDN e os nós SDN no
Plano de Dados. Uma das suas principais funcionalidades é permitir que o Controlador SDN instale regras de fluxo (e.g., encaminhar ou descartar) associadas a
determinados fluxos de dados na rede. Outras funcionalidades dessa API incluem
a descoberta de nós SDN, a visão global da topologia da rede e o monitoramento
das estatı́sticas de rede (e.g., latência, largura de banda residual, memória nos nós
SDN, dentre outras).

2.2.5

Especificações SDN

Atualmente, diferentes especificações para redes SDN têm sido implementadas. Exemplos dessas especificações incluem Programming Protocol-independent Packet Processors
(P4) [104] e Protocol-Oblivious Forwarding (POF) [105]. Enquanto POF busca prover
uma especificação independente de protocolos para o Plano de Controle SDN, o P4 expõe
um arcabouço de controle que integra uma linguagem alto nı́vel para programar os nós.
A especificação OpenFlow foi o primeiro padrão para as infraestruturas de rede
SDN [93]. Essa especificação abrange um conjunto de elementos estruturantes, que incluem: os nós OpenFlow (i.e, habilitados para suportar funções básicas da especificação
OpenFlow), o Controlador OpenFlow e o protocolo OpenFlow. O Controlador executa as
funções de gerenciamento para controlar o funcionamento do Plano de Dados. Para tanto,
ele se vale do protocolo OpenFlow para configurar as operações de encaminhamento dos
nós OpenFlow no Plano de Dados SDN.
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2.2.6

Protocolo OpenFlow

O protocolo OpenFlow é considerado a Southbound API de facto para redes SDN [106].
Muitos fornecedores, como HP, Cisco, NEC, Pronto, Extreme, Brocade, Juniper e Huawei,
já oferecem nós OpenFlow, sobretudo porque o protocolo OpenFlow pode ser facilmente
implementado em nós de rede equipados com hardware do tipo Common-Off-The-Shelf
(COTS) disponı́veis comercialmente [107]. Com isso, várias redes SDN baseadas em
OpenFlow tem sido desenvolvidas, incluindo Google WAN [89] e AmLight [108].
O OpenFlow é aberto e provê mecanismos para controlar como os pacotes são encaminhados no Plano de Dados. Ele permite que o Plano de Controle, dinamicamente e
em tempo de execução, altere o comportamento dos nós OpenFlow (tanto fı́sicos como
virtuais baseados em hypervisors) com base nas suas decisões (e.g., seleção de caminhos,
priorização de tráfego e etc.). O serviço de gerenciamento de topologia do OpenFlow
utiliza o algoritmo Shortest Path First (SPF), também conhecido como Dijkstra [109],
que descobre os menores caminhos entre uma fonte e um nó OpenFlow na rede SDN. O
OpenFlow também suporta outros serviços, tais como o de coleta de estatı́sticas da rede
e dos enlaces obtidas a partir dos nós OpenFlow. Esses serviços são implementados pelo
Controlador OpenFlow ao nı́vel do Plano de Controle.
2.2.6.1

Nó OpenFlow

A arquitetura interna de um nó OpenFlow está mostrada na Fig. 3 [97]. Ela é composta por um canal seguro isolado das estações (hosts) conectadas ao nó. Isso permite que
o Controlador OpenFlow e o nó troquem mensagens de sinalização do protocolo OpenFlow
out-of-band (fora da banda), onde tais mensagens não utilizam os enlaces de dados que
conectam os nós OpenFlow. Além disso, o nó OpenFlow possui uma ou mais tabelas de
fluxos (flow tables) e uma tabela de grupos (group table), que são tipicamente armazenadas em memórias Ternary Content-Addressable Memory (TCAM) [110]. No OpenFlow,
um fluxo pode ser definido como um grupo de pacotes que compartilham caracterı́sticas
especı́ficas (e.g., fonte, destino, protocolos de nı́vel superior e etc.).
As entradas de fluxo (flow entries), também conhecidas como regras de fluxo, podem
ser instaladas pelo administrador da rede ou pelo Controlador OpenFlow, através de
mensagens de sinalização do protocolo. Essas entradas de fluxo são armazenadas nas
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Figura 3: Nó habilitado para OpenFlow
tabelas internas do nó. Com base nessas entradas, o nó realiza o encaminhamento de
pacotes para um outro nó através de um caminho na rede. As entradas de fluxo podem ser
instaladas de modo proativo ou reativo. No modo proativo, o administrador de rede pode,
por exemplo, instalar manualmente caminhos estáticos ou associar endereços Medium
Access Control (MAC) às portas fı́sicas do nó. No modo reativo, o Controlador OpenFlow
pode instalar entradas de fluxo em resposta a eventos, como falhas em enlaces ou nós, ou
para atender serviços de rede (e.g., gerenciamento de caminhos, segurança e etc.).
Os principais campos que caracterizam uma entrada de fluxo são [97]: (i) match fields,
(ii) actions e (iii) counters. Quando um nó na borda da rede (chamado nó de ingresso)
recebe um pacote oriundo de outra rede, ele desencapsula os cabeçalhos e os compara com
os campos match fields em todas as entradas de fluxo. Esses campos podem ser endereços
IP/MAC da fonte/destino, números de portas dos protocolos Transport Control Protocol
(TCP) [111] ou User Datagram Protocol (UDP) [112], a porta fı́sica de entrada do nó,
dentre outros. Se nenhuma entrada combinar com os cabeçalhos do pacote (i.e., não
existir entrada de fluxo associada àquele pacote), então o nó executará uma ação (action)
da entrada especial table-miss. Essa ação pode ser, por exemplo, encapsular o pacote
recebido em uma mensagem OFPT PACKET IN do protocolo OpenFlow, e encaminha-la
(via o canal seguro) ao Controlador para processamento. O Controlador pode então
decidir a ação correspondente para aquele fluxo e responder ao nó com outra mensagem
(e.g., OFPT FLOW MOD), que carrega a entrada de fluxo a ser instalada nas tabelas do
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nó. As possı́veis actions do protocolo OpenFlow sobre os pacotes são: (i) enviar para
uma porta fı́sica de saı́da, (ii) encaminhar para o Controlador ou (iii) descartar. Os
counters, ou contadores, guardam estatı́sticas de rede, incluindo quantidade de pacotes
e bytes recebidos, largura de banda residual nos enlaces, latência, dentre outras, e são
atualizados sempre que um pacote combina (i.e., faz match) com uma entrada de fluxo.
Um conjunto de outras mensagens do protocolo OpenFlow estão disponı́veis para
uso, a partir das decisões do Plano de Controle. Uma combinação de dois tipos de mensagens trocadas periodicamente entre o Controlador e os nós OpenFlow podem atualizar
estatı́sticas relacionadas a fluxos especı́ficos (e.g., quantidade de pacotes que combinaram
com o fluxo, soma dos tamanhos de todos os pacotes pertencentes ao fluxo, dentre outras)
ou aos nós OpenFlow (e.g., quantidade de entradas de fluxo instadas) no Plano de Dados. Tais mensagens são OFPT FLOW STATS REQUEST e OFPT FLOW STATS REPLY. Essas estatı́sticas podem ser úteis para serviços de monitoramento de parâmetros de QoS da rede,
como vazão, largura de banda residual dos enlaces, latências, dentre outras. Já as mensagens OFPT GROUP MOD podem instalar entradas de fluxo com regras de encaminhamento
para grupos de nós OpenFlow. Essas mensagens podem adicionar, modificar ou remover
entradas de fluxo na tabela de grupo do nó, que suportam comunicações baseadas em
grupo (e.g., um-para-muitos). Outras mensagens OpenFlow, incluindo OFPT PACKET OUT,
OFPT PORT MOD e OFPT TABLE MOD, também estão disponı́veis para utilização por serviços
de gerenciamento da rede softwarizada.
As mensagens de sinalização de outros protocolos também podem ser trocadas entre
o Controlador e os nós OpenFlow. Por exemplo, mensagens do protocolo Link Layer
Discovery Protocol (LLDP) podem ser utilizadas pelo Controlador para executar o serviço
de gerenciamento da topologia em uma SDN baseada em enlaces do padrão IEEE 802.3
Ethernet [113]. Com isso, o Controlador obtém informações (e.g., o identificador, as
portas fı́sicas e endereços MAC correspondentes) que caracterizam todos os possı́veis
caminhos na rede softwarizada. Tais informações podem ser úteis para serviços, tais como
balanceamento de carga de tráfego, tolerância a falhas em nós/enlaces ou de desvio de
caminhos com nós maliciosos identificados por sistemas de detecção de intrusão.
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2.2.7

IoT Softwarizada

As infraestruturas IoT softwarizadas, cenário central desta tese, constituem uma tecnologia crucial para dar suporte a novos serviços de rede, como plano de controle com
métodos avançados que visam a satisfazer os requisitos de QoS/QoE das AIMC com alta
demanda de recursos na IoT-S [114]. Essa infraestrutura IoT softwarizada está ilustrada
na Fig. 4, que mostra uma visão esquemática do cenário IoT-S definido nesta tese.

Figura 4: Visão esquemática da IoT-S
Nesse cenário, o Plano de Dados IoT-S (responsável por efetivamente transmitir pacotes) interconecta diferentes redes softwarizadas em domı́nios, chamados edge, access, core
e data center ) do cenário IoT-S [115]. No domı́nio edge, redes suportadas por tecnologias
de acesso (e.g., RFID, Bluetooh, Zigbee, WiFi, LTE e etc.) permitem a conectividade dos
dispositivos IoT produtores em ambientes inteligentes (e.g., [116]). As redes no domı́nio
edge são suportadas por gateways ou pontos de acesso, formando assim o domı́nio access
(e.g, [91]). O domı́nio data center inclui as redes onde as plataformas IoT cloudificadas
tipicamente executam (e.g., [92]). A conectividade entre todos esses domı́nios é obtida
através do domı́nio core, que forma o backbone principal para transportar dados entre eles
(e.g., [89]). Cada domı́nio define uma porção do Plano de Dados IoT-S.
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Seguindo o paradigma SDN, o Plano de Dados IoT-S é totalmente desacoplado do
Plano de Controle IoT-S, que se vale da programabilidade via software para obter uma
visão global de todos os recursos da rede softwarizada, tais como nós (e.g., roteadores,
switches, pontos de acesso e etc.), enlaces (e.g., cabeados ou sem fio), caminhos de rede,
largura de banda nominal e residual, dentre outros. É com base nessa visão geral da rede
softwarizada que o Controlador SDN atua no Plano de Controle IoT-S para implementar
serviços de rede, tais como transporte, descoberta e seleção de caminhos, alocação de
largura de banda, detecção de falhas em nós/enlaces, coleta de estatı́sticas (e.g., latência,
quantidade de fluxos, etc.), com alto grau de flexibilidade (por serem programáveis inclusive em tempo de execução da rede), modularidade, e resiliência (capazes de tolerar
dinâmicas de rede, como falhas), enquanto assegura interoperabilidade entre as AIMC (no
Plano de Aplicações IoT-S) e as plataformas IoT nas redes baseadas em SDN [27].

2.3

Sessão de comunicação

Em sistemas de rede dirigidos por sessão, antes de uma transmissão de dados referente
a um serviço de aplicação ocorrer é necessário ativar uma sessão de comunicação. Conceitualmente, uma sessão de comunicação fim-a-fim representa um diálogo semi-permanente
ativado acima do nı́vel de transporte entre uma ou mais partes, oferecendo uma abstração
dos recursos necessários para a transmissão de dados na rede [117]. A parte que inicia o
procedimento de ativação de uma sessão de comunicação é chamada cliente. A outra parte
que é conectada ao cliente, após aceitar uma requisição de sessão, é chamada servidor.
No cenário IoT-S, uma sessão de comunicação pode ocorrer entre dois dispositivos IoT
produtores (na comunicação D2D), entre um dispositivo IoT produtor e um gateway (na
comunicação D2G), entre um dispositivo IoT produtor e uma plataforma IoT cloudificada
(na comunicação D2C) ou entre uma AIMC e um provedor de conteúdo na plataforma
IoT. No modelo atual de sessão de comunicação, uma AIMC (cliente) invoca um serviço
de entrega de conteúdo exposto pela plataforma IoT (servidor) através de uma API conhecida. Para tanto, a AIMC utiliza um protocolo de nı́vel superior (e.g., HyperText Transfer
Protocol - HTTP [78]), permitindo assim a ativação da sessão de comunicação entre eles.
Esse modelo busca garantir a interoperabilidade, que é um dos requisitos fundamentais
para as plataformas IoT [73]. Dessa forma, as AIMC de telecirurgia ou videovigilância
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inteligente, por exemplo, representam clientes de conteúdo que estabelecem sessão de
vı́deo com um servidor de conteúdo na plataforma IoT, permitindo assim o recebimento
de fluxos de dados associados ao vı́deo através da rede.

2.3.1

Sessão multiusuário

O conceito de sessões multiusuários oferece uma visão de sessão onde o conteúdo é
distribuı́do para múltiplos usuários ao mesmo tempo [118]. Nesta tese, a sessão multiusuário é um diálogo semi-permanente entre um provedor de conteúdo na IoT-S e um
ou mais participantes membros, que representam as AIMC requerendo conteúdo com as
mesmas caracterı́sticas. Portanto, essa visão ao nı́vel de sessão multiusuário na IoT-S
avança em relação ao modelo atual de sessão entre AIMC/plataforma IoT para permitir
a orquestração refinada de um serviço de transporte de conteúdo otimizado que melhore desempenho e escalabilidade na IoT-S como um todo, atendendo aos requisitos de
QoS/QoE das AIMC [30]. Todo o detalhamento do conhecimento semântico das sessões
multiusuários usado nesta tese está descrito no Capı́tulo 4.

2.3.2

Serviços de controle de sessão

A arquitetura de referência Reference Model for Open Systems Interconnection (RMOSI), criada pela International Standards Organization (ISO), define um conjunto de
serviços para sessões de comunicação. Tais serviços incluem prover a delimitação e sincronização da troca de dados, além de meios de construir pontos de verificação e de recuperação [119]. Outro serviço de controle de sessão é o controle de admissão, que pode ser
definido como um conjunto de ações/polı́ticas executadas pela rede na fase de ativação da
sessão para aceitar ou rejeitar um serviço baseado em requisitos de desempenho e critérios
de prioridade e da disponibilidade de recursos necessários [120].
No contexto da IoT-S, um dos serviços de controle de sessões de comunicação considerados fundamentais é o controle de admissão de sessões [115]. O principal objetivo
do serviço de controle de admissão de sessões é assegurar recursos de rede para manter o
transporte de conteúdo com qualidade para as sessões de comunicação ativas [121]. Dessa
forma o serviço precisa levar em conta os recursos disponı́veis na rede para admitir (ou
rejeitar) o serviço de transporte de conteúdo para uma AIMC.
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2.4

Sı́ntese do Capı́tulo

Este capı́tulo apresentou a Internet das Coisas (IoT) e a sua arquitetura de referência,
que integra diferentes tecnologias inovadoras em termos de dispositivos IoT produtores,
redes heterogêneas e plataformas IoT provedoras de conteúdo. Também descreveu as caracterı́sticas técnicas e os rigorosos requisitos de QoS das chamadas Aplicações IoT de
Missão Crı́tica (AIMC) com alta demanda de recursos de rede, que têm sido consideradas as aplicações IoT de maior relevância nos próximos anos. Em seguida, o paradigma
das Redes Definidas por Software (SDN) foi detalhado devido ao seu potencial de oferecer serviços de rede programáveis e otimizados para suportar os requisitos das AIMC
nos cenários IoT-S. Além disso, os conceitos fundamentais sobre sessões de comunicação,
sessões multiusuário e serviços de controle de sessão foram apresentados. No próximo
capı́tulo, o estado da arte das soluções recentes para o transporte de conteúdo com qualidade garantida na IoT-S são apresentadas e discutidas.
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3

Estado da arte

Como destacado na Seção 1.1, um dos principais desafios na IoT Softwarizada (IoT-S)
é determinar como lidar com a variabilidade e a dinamicidade da IoT-S para satisfazer
os requisitos de qualidade das Aplicações IoT de Missão Crı́tica (AIMC) para prover
um transporte de conteúdo otimizado e com qualidade garantida [36]. Por um lado, a
tendência é a coexistência de múltiplas AIMC, que apresentam alta demanda de recursos nas redes IoT-S para acessar, sem coordenação prévia, conteúdo disponibilizado pelas
plataformas IoT com Qualidade de Serviço (QoS)/Qualidade de Experiência (QoE) garantidos [28, 29]. Por outro lado, a maioria das plataformas IoT não expõem serviços de
entrega de conteúdo com ajustes otimizados na rede softwarizada [12].
Neste capı́tulo, o estado da arte na literatura relacionada ao tema de estudos central
abordado nesta tese abrange trabalhos propostos recentemente que buscam enfrentar esses desafios na IoT-S. Os trabalhos elicitados neste capı́tulo foram obtidos das principais
bases bibliográficas associadas à área de Computação: IEEEXplore1 , ACM Digital Library2 e ScienceDirect.com3 . Além disso, as buscas nas bases foram filtradas pelo ano de
publicação, permitindo a seleção do estado da arte nos últimos cinco anos. A Seção 3.1
deste capı́tulo descreve os principais trabalhos recentes sobre o tema, que são relacionados
à solução proposta nesta tese. Em seguida, a Seção 3.2 discute as principais limitações do
estado da arte na IoT-S. Por fim, a Seção 3.2 descreve as considerações finais do capı́tulo.
1

http://ieeexplore.ieee.org
http://dl.acm.org
3
http://sciencedirect.com
2
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3.1

Trabalhos Relacionados

Diferentes trabalhos têm buscado propor soluções para prover um serviço de transmissão da dados com QoS na IoT sobre a infraestrutura de Redes Definidas por Software (SDN), figurando assim soluções de QoS habilitadas para SDN (ou SDN-enabled
QoS ) [122]. Os modelos de comunicação mais utilizados para a transmissão efetiva dos
pacotes de dados na rede são unicast, multicast e baseado em grupos sobre a rede SDN.
Diferente das soluções baseadas em IP Multicast, a comunicação baseada em grupos SDN
se vale de substrato SDN para replicar pacotes na direção de múltiplos host de destino
(e.g., onde executam AIMC) de um fluxo de dados.
O serviço de streaming de vı́deo proposto por Nam et al. [123], por exemplo, identifica
e seleciona o servidor de vı́deo (dentre vários disponı́veis) que provê maior QoE, quando
os clientes requerem conteúdo. Para tanto, o serviço considera feedbacks enviados pelas
aplicações IoT relacionados a métricas de QoE, incluindo atraso no inı́cio do vı́deo e taxa
de buffering, observadas na recepção do conteúdo. Em seguida, o serviço usa um algoritmo
de roteamento sobre Multi Protocol Label Switching (MPLS) para selecionar o caminho
com menor carga de tráfego, desde o nó do servidor até o host onde executa a aplicação
IoT. Caso o serviço identifique que o caminho selecionado se tornou congestionado, um
outro caminho alternativo, de melhor desempenho, é selecionado para direcionar o tráfego
de dados.
Já o trabalho de Llopis et al. [124] propõe uma solução baseada na comunicação
unicast para selecionar caminhos SDN com menor latência até as aplicações IoT. Essa
solução implementa um mecanismo de descoberta de caminhos candidatos (i.e., todos
aqueles que conectam a fonte de dados até as aplicações IoT), um sistema de medição de
latência e um algoritmo de seleção de caminhos. O mecanismo de descoberta de caminhos
executa sobre o Controlador SDN para identificar os caminhos candidatos. O sistema de
medição de latência induz periodicamente pacotes de investigação (probes) para medir o
valor de Round Trip Time (RTT) de cada caminho candidato. Após essas medições, um
algoritmo seleciona o caminho com menor latência para o tráfego de dados.
Chen et al. [125] propõem um algoritmo de roteamento baseado na abordagem multicaminho (ou multi-path) que visa a assegurar requisitos de QoS (neste caso, latência)
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especificados pelas aplicações IoT. O algoritmo busca otimizar o consumo de energia dos
nós e reduzir a interferência entre caminhos na transmissão multimı́dia entre sensores e o
nó sorvedouro (sink ) em redes de sensores sem fio (WSN). Para tanto, o algoritmo emprega
um modelo matemático que estima a quantidade de saltos para garantir o requisito de
latência na transmissão, considerando o esquema de controle de acesso ao meio Distributed
Contention Function (DCF) do padrão IEEE 802.11b. Além disso, um outro modelo de
consumo de energia é utilizado para estimar o consumo de energia de uma transmissão de
pacotes através de um caminho. Esses dois componentes (quantidade de saltos e consumo
de energia) são combinados em uma métrica de roteamento, que é usada no processo de
seleção de melhores caminhos para a disseminação de pacotes de dados.
O trabalho de Jang et al. [126] busca otimizar a utilização de largura de banda para
assegurar requisitos de QoS (vazão e latência) de aplicações IoT multimı́dia. Os autores propõem um arcabouço que implementa um sistema de classificação de tráfego para
Provedores de Acesso à Internet (do inglês, Internet Service Providers - ISPs) conectados
via SDN a residências inteligentes. A ideia é que o ISP consiga alocar mais largura de
banda para os pacotes de dados que possuem limites de QoS (latência máxima) de serviços
multimı́dia (e.g., voz sobre IP, vı́deo sob demanda e jogos online), os quais terão prioridade de encaminhamento na rede sobre outros tipos de pacotes. Para tanto, o sistema
de classificação se utiliza de um método de aprendizagem de máquina (machine learning)
que direciona pacotes de acordo uma fila de prioridades baseada nos dados solicitados pelas aplicações, com o suporte de um controlador OpenFlow na SDN à qual as residência
inteligentes estão interconectadas.
Já o trabalho de Rafael e Varese [127] também tem o objetivo de otimizar o uso da
largura de banda na rede. Nesse trabalho, os autores definem um sistema transmissão
de dados orientado a fluxos com suporte a QoS em ambientes SDN. Nesse sistema, um
gateway multimı́dia (conectado ao plano de dados de uma SDN de acesso entre provedores
de conteúdo e aplicações IoT) acessa o campo Type of Services (ToS) do cabeçalho IPv4
dos pacotes de um fluxo para identificar e classificar serviços multimı́dia (dados, áudio,
voz e vı́deo) associados aos pacotes. Com base na classificação, o gateway multimı́dia
pode aplicar diferentes estratégias de roteamento (e.g., encaminhamento seletivo, redirecionamento ou descarte) ou mecanismos de escalonamento baseado em filas para priorizar
encaminhamento de pacotes e alocar largura de banda buscando atender os requisitos de
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QoS de tais serviços. Esse tratamento é implementado pelo gateway através de interações
com o controlador (OpenFlow) via uma extensão (baseada em REST) da Northbound
API.
Recentemente, diversas outras soluções têm se baseado na comunicação IP Multicast
para prover a comunicação de grupo sobre a rede SDN. Essas soluções compõem o que
chamamos de propostas baseadas em SDN Multicast. Na abordagem Multiflow [128], por
exemplo, os caminhos na rede são calculados antes do inı́cio da comunicação multicast
ocorrer entre um host fonte e os hosts de destino em um grupo multicast. O propósito
dessa seleção prévia de caminhos é reduzir o tempo de processamento gasto no tratamento
de eventos (e.g., construção de grupos e árvores multicast) inerentes ao IP Multicast. Uma
aplicação Multiflow, baseada no controlador NOX, é capaz de identificar na rede SDN mensagens de join do protocolo Internet Group Management Protocol (IGMP) [129], quando
um host manifesta interesse em se associar a um grupo multicast, ou mensagens IGMP
Query enviadas por uma fonte de dados de um grupo multicast ativo. No recebimento
de uma dessas mensagens IGMP, o Multiflow então utiliza a visão da topologia global da
rede SDN para selecionar o menor caminho (usando o algoritmo de Dijkstra [109]), da
fonte multicast até o host que requer associação.
Já o algoritmo Multi-Tree Routing and State Assignment Algorithm (MTRSA) [130]
estende o Controlador SDN para construir árvores de distribuição multicast que reduzem
o consumo de largura de banda total na SDN. Para cada árvore, o MTRSA se utiliza da
técnica de seleção de branching nodes, que considera um nó como branch de uma árvore
quando ele possui ao menos três arestas (i.e., enlaces de rede). Nesse caso, apenas os nós
branching da árvore multicast armazenam regras de encaminhamento, ao invés de todos os
nós da rede. Essa técnica também é utilizada pelo CLASSICO, conforme será detalhado
mais adiante nesta tese. A seleção de nós branching no MTRSA levam a caminhos com
melhor largura de banda, e o Controlador SDN é invocado para instalar as regras de fluxo
multicast nos nós SDN utilizando o protocolo OpenFlow.
No trabalho de Noghani e Sunay [131], uma solução publish-subscribe baseada em
SDN multicast foi proposta para selecionar provedores de conteúdo, computar caminhos
de rede e associar árvores multicast para aplicações IoT subscritas para receber dados.
Cada provedor publica (publishes) a descrição do vı́deo para o Controlador SDN através de
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um pacote IP multicast. O protocolo IGMP é utilizado para que os hosts (onde executam
as aplicações IoT subscritas - subscribers) possam fazer join/leave (i.e., associação ou
saı́da) nos grupos multicast que viabilizam, na rede, o serviço de streaming de vı́deo.
O mecanismo de controle das árvores multicast induz o protocolo de roteamento para
escolher os melhores caminhos em termos da carga de tráfego nos enlaces, recalculando
caminhos em casos de falhas na rede.
Em Tang et al. [132], uma arquitetura para a transmissão de vı́deo baseada em SDN
Multicast foi proposta para prover a melhor qualidade de QoE (em termos do vı́deo
recebido) possı́vel para os hosts associados a grupos multicast. A arquitetura mantém a
identidade e a localização de múltiplos servidores ativos de vı́deo, além dos caminhos SDN
que conectam cada servidor às aplicações associadas a grupos multicast. A arquitetura
ainda utiliza um algoritmo, chamado Maximum Bandwidth Algorithm, para construir
árvores multicast que incluem os caminhos com maior largura de banda para cada host
associado a um grupo multicast. A informação sobre a largura de banda disponı́vel nos
enlaces é provida por um módulo de monitoramento, que envia probes periodicamente
para cada nó SDN.
Já o trabalho de Huang et al. [133] propôs uma solução de roteamento baseado em
SDN/OpenFlow Multicast para satisfazer requisitos de QoS, especificamente latência e
taxa de perdas de pacotes na transmissão dos fluxos de dados. Para tanto, a solução
calcula árvores multicast formadas por caminhos com maior largura de banda residual. O
conjunto de caminhos na rede é obtido através do protocolo Link layer Discovery Protocol
(LLDP), enquanto o protocolo IGMPv2 é usado para receber as mensagens de join/leave
dos hosts e configurar os grupos multicast nos nós SDN. A largura de banda dos enlaces é
monitorada por um módulo que se vale da ferramenta de monitoramento sFlow4 , onde um
agente sFlow executa em cada switch OpenFlow para coletar as informações em tempo
real. Essas informações são então encaminhadas para o controlador SDN (especificamente,
Ryu), que interage com a solução de roteamento para escolher os melhores caminhos em
termos de largura de banda residual associados aos grupos multicast.
Por sua vez, o algoritmo OpenE2EQoS [134] busca realizar um aprovisionamento de
largura de banda para assegurar a QoS do IP Multicast. Para tanto, esse algoritmo
4

http://www.sflow.org
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(re)aloca dinamicamente largura de banda para atender múltiplos hosts associados a grupos multicast multimı́dia (i.e., cujo tráfego carrega dados multimı́dia). O algoritmo utiliza um modelo de predição, baseado no método Additive-Decrease/Multiplicativa-Increase
(ADMI), de largura de banda necessária para atender aos requisitos de QoS de grupos
multicast multimı́dia. Quando um enlace em um caminho da árvore multicast associada
a um grupo apresenta congestionamento (i.e., redução de largura de banda), o algoritmo
distribui estatisticamente os pacotes com baixa prioridade (i.e., que não estão relacionados a streaming multimı́dia) entre um conjunto de caminhos alternativos e de menor
qualidade, ao invés de descartar tais pacotes. O monitoramento da largura de banda dos
enlaces é realizado através do uso de probes (no caso, mensagens de sinalização do OpenFlow) na rede, e o protocolo IGMP suporta os serviços para a construção e manutenção
do IP Multicast na rede softwarizada.
O trabalho de Soni et al. [91] também propôs um serviço baseado em SDN Multicast
para o tráfego multimı́dia, cujo objetivo principal é prover garantia de QoS (largura de
banda) e escalabilidade em redes softwarizadas de ISPs. Esse serviço busca evitar o crescimento exponencial da quantidade de mensagens do protocolo IGMP diante do aumento da
escala da rede do ISP, ao utilizar uma função de rede virtualizada (virtual network function) que delega o gerenciamento dos grupos multicast para nós mais próximos à borda
da rede. Para garantir QoS, o sistema implementa um serviço de controle de admissão
multicast, onde o Controlador SDN reserva largura de banda para streaming multimı́dia
e decide admitir ou rejeitar (com base na largura de banda disponı́vel na rede) novas
requisições de join de hosts para associação nos grupos multicast.
Outras soluções foram propostas utilizando o modelo de comunicação baseado em
grupos sobre a rede SDN, onde regras um-para-muitos são instaladas nos nós SDN para
replicar pacotes na direção de múltiplas aplicações IoT. O arcabouço SDMˆ2 Cast [135],
por exemplo, constroi uma árvore multicast e um endereço de fluxo associado para cada
camada de vı́deo, adaptando as árvores para entradas um-para-um nos nós OpenFlow.
Nesse arcabouço, cada nó modifica o endereço de fluxo com o endereço IP do destino
no cabeçalho do pacote, tornando desnecessário o uso do protocolo IGMP. Com base
em estatı́sticas de utilização dos enlaces e das portas dos nós SDN, o arcabouço pode
aumentar ou reduzir a quantidade de camadas de vı́deo para buscar melhor QoE para os
usuários finais.
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Já no trabalho de Hungyo e Pandey [136], os autores propuseram uma solução baseada em OpenFlow para dar suporte de rede ao modelo publish/subscribe nas redes SDN
Multicast. Essa solução aloca clusters que agrupam múltiplos subscribers associados ao
mesmo grupo multicast. O objetivo do agrupamento é reduzir a latência na disseminação
de dados para os clusters e otimizar a ocupação das tabela de fluxo nos nós.

3.2

Discussão

Como visto na Seção 3.1, as soluções para serviço de transmissão da dados com QoS
na IoT sobre redes SDN podem ser categorizadas como baseadas em unicast [123, 124,
125, 126, 127], em SDN Multicast [91, 128, 130, 131, 132, 133, 134] ou em grupos sobre
SDN [135, 136], de acordo com o modelo de comunicação utilizado no plano de dados
SDN. A Tabela 2 a seguir sumariza as principais caracterı́sticas dessas soluções em consonância com requisitos que acreditamos necessários para compor uma IoT-S com capacidade de acomodar eficientemente sessões multiusuário. Tais requisitos são os seguintes:
(i) semântica ao nı́vel de sessão, (ii) comunicação multiusuário, (iii) visão multinı́vel, (iv)
plano de controle orientado a qualidade, e (v) resiliência.
Tabela 2: Soluções para transmissão de dados na IoT-S
Solução
Nam et al. [123]
Llopis et al. [124]
Chen et al. [125]
Jang et al. [126]
Rafael e Varese [127]
Multiflow [128]
MTRSA [130]
Noghani e Sunay [131]
Tang et al. [132]
Huang et al. [133]
OpenE2EQoS [134]
Soni et al. [91]
SDMˆ2 Cast [135]
Hungyo e Pandey [136]
CLASSICO

Semântica
de Sessão
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X

Comunicação
Multiusuário
–
–
–
–
–
IP Multicast
IP Multicast
IP Multicast
IP Multicast
IP Multicast
IP Multicast
IP Multicast
Grupo/SDN
Grupo/SDN
Grupo/SDN

Visão Multinı́vel
–
–
X
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X

Orientação a
Qualidade
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X

Resiliência
–
–
–
–
–
–
–
X
–
–
X
X
–
–
X

É possı́vel observar que a maior parte das soluções recentes se baseiam em SDN Multicast, que, diferente das soluções baseadas em unicast, buscam eliminar as redundâncias
de pacotes na rede. Esse benefı́cio também pode ser alcançado pelas soluções baseadas
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no modelo de grupos sobre SDN, que ainda tem sido pouco explorado. Em relação às
soluções baseadas em SDN Multicast, elas se mostram limitadas no cenário IoT-S. Em
geral, essas limitações são herdadas do IP multicast, cujas restrições técnicas incluem: (i)
ineficiência e baixa escalabilidade em função dos protocolos de gerenciamento de grupos
multicast; (ii) alta complexidade/sobrecarga de sinalização na manutenção de árvores de
distribuição multicast pelos nós de rede; (iii) suporte ineficiente ao multicast pelo hardware dos nós; (iv) necessidade da AIMC conhecer, a priori, informações do nı́vel de rede,
tais como o endereço IP multicast, para que seu host possa fazer join em um grupo multicast; (vi) inflexibilidade para adaptação dinâmica das árvores de distribuição diante de
mudanças na rede (e.g., falha, padrão de tráfego, etc.), dentre outros [37].
Outras limitações importantes dessas soluções resultam da visão desacoplada entre
plataformas IoT e AIMC com relação ao cenário IoT-S. Esse desacoplamento se revela
diante das seguintes caracterı́sticas inerentes à IoT-S:

• As AIMC utilizam protocolos de nı́vel superior na interação com as plataformas
IoT [73]. Já as soluções SDN Multicast implementam o transporte de conteúdo
com foco nos aspectos de QoS ao nı́vel de rede a partir do conhecimento de grupos
multicast, onde é requerido que um host solicite explicitamente o seu interesse em se
associar a um grupo. Nesse caso onde a plataforma IoT induz sessões de comunicação
um-para-um com cada AIMC, qualquer tipo de controle das associações dos hosts
(onde são executadas as AIMC) aos grupos nas soluções SDN Multicast se torna
inviabilizado; e
• As plataformas IoT não expõem serviços para refinar o transporte de conteúdo na
rede softwarizada [12]. Isso torna as plataformas IoT incapazes de induzirem por si
só a qualidade no transporte do conteúdo para múltiplas AIMC. Por outro lado, as
soluções SDN Multicast (que atuam com informações sobretudo ao nı́vel de rede)
não conseguem agrupar múltiplas AIMC para induzir a comunicação baseada em
grupos multicast, visto que as sessões de comunicação entre AIMC e plataforma IoT
são ativadas acima (e independentemente) do nı́vel de rede.

A Tabela 2 ainda oferece uma perspectiva das caracterı́sticas das soluções recentes em
relação às caracterı́sticas da IoT-S. Pode-se perceber que apenas o algoritmo proposto por
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Chen et al. [125] emprega uma visão multi-nı́vel, que tenta selecionar caminhos (ao nı́vel
de rede) que atendem ao limite de QoS (latência) requerido (ao nı́vel de aplicação) por uma
aplicação IoT. No entanto, não fica claro como esse requisito de QoS é especificado (i.e.,
como a aplicação IoT descreve e como o algoritmo trata essa especificação) e nem se essa
especificação é encaminhada para uma plataforma IoT. Nesse caso, não é possı́vel definir
se o algoritmo tem aplicabilidade em um cenário IoT-S. Por outro lado, os trabalhos
de Soni et al. [91], Noghani e Sunay [131] e OpenE2EQoS [134] usam mecanismos de
monitoramento de dinâmicas de rede, permitindo reagir na adaptação do Plano de Dados
SDN de forma resiliente. O arcabouço SDMˆ2 Cast [135] e o trabalho de Hungyo e
Pandey [136] possuem similaridade com o arcabouço Cross-LAyer SDN SessIon COntrol
(CLASSICO) proposto nesta tese, ao se valer de substrato SDN para implementar uma
comunicação baseada em grupos. Entretanto, nenhum desses trabalhos (diferente de
CLASSICO) implementa uma solução holı́stica com visão de sessão multiusuário multinı́vel e resiliente capaz de prover o transporte de conteúdo com qualidade garantida e
escalabilidade na IoT-S, mesmo diante de dinâmicas de rede.

3.3

Sı́ntese do Capı́tulo

Este capı́tulo apresentou uma visão geral do estado da arte das soluções propostas
para garantir qualidade do transporte de conteúdo na IoT-S. A partir das descrições dessas
soluções e da discussão sobre as suas limitações, pôde-se concluir que elas não são capazes
de atender os rigorosos requisitos de QoS das AIMC com altas demandas de recursos na
IoT-S. O próximo capı́tulo apresenta e detalha a proposta de um arcabouço que busca a
integração plena no cenário IoT-S para o transporte de conteúdo com qualidade garantida
e escalável na IoT-S, utilizando uma abordagem holı́stica para integrar diferentes serviços
de controle que interoperam entre si, com as AIMC e com as plataformas IoT.
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4

O Arcabouço CLASSICO

Este capı́tulo descreve o arcabouço Cross-LAyer SDN SessIon COntrol (CLASSICO)
proposto nesta tese, que visa a prover um serviço de transporte de conteúdo multiusuário
com qualidade garantida na IoT Softwarizada (IoT-S), à luz das questões levantadas
no Capı́tulo 1. O CLASSICO segue uma abordagem holı́stica ao definir um plano de
controle refinado, auto-organizado e flexı́vel para aprovisionar transporte de conteúdo para
múltiplas Aplicações IoT de Missão Crı́tica (AIMC) de forma eficiente, visando a melhorar
qualidade e escalabilidade na IoT-S. Para tanto, o plano de controle do CLASSICO integra
os serviços de (i) controle de admissão orientado a qualidade; (ii) gerenciamento autoorganizável de sessões multiusuários; (iii) gerenciamento de rede multiusuário softwarizada
orientada a qualidade; e (iv) transporte de conteúdo resiliente. Tais serviços interoperam
com as AIMC e com as plataformas IoT de forma transparente para assegurar flexibilidade.
Para melhor compreender todas as caracterı́sticas do CLASSICO, o presente capı́tulo
está dividido nas seções descritas a seguir. A Seção 4.1 define a arquitetura interna
do CLASSICO, expondo seus componentes e módulos. A Seção 4.2 define o estado interno, que representa um conjunto de informações sobre os recursos aos nı́veis de sessão
multiusuário e de rede alocados dinamicamente pelos serviços do CLASSICO. A Seção
4.3 detalha todos os componentes e módulos da arquitetura interna do CLASSICO, especificando seus objetivos, serviços, procedimentos, estruturas e interações com outras
entidades na IoT-S. Na Seção 4.4, um caso de uso IoT-S é apresentado para ilustrar os
principais procedimentos realizados pelo CLASSICO. Por fim, a Seção 4.5 apresenta uma
sı́ntese do capı́tulo.
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4.1

Arquitetura Funcional

O arcabouço CLASSICO possui uma arquitetura interna modularizada, onde um conjunto de componentes interoperam entre si e com outras entidades (plataformas IoT,
AIMC e Controlador SDN) na IoT-S por meio de interfaces internas e externas. Tais componentes realizam os seus procedimentos especı́ficos para provisionamento de transporte
de conteúdo orientado a qualidade. A Fig. 5 mostra a arquitetura interna do CLASSICO,
posicionada no cenário IoT-S alvo.

Figura 5: Arquitetura interna do CLASSICO no cenário IoT-S
No Plano de Aplicação IoT-S são executadas as AIMC, que utilizam protocolos conhecidos para enviar mensagens de requisição de conteúdo na direção das plataformas IoT
provedoras. Tais mensagens incluem informações, tais como o serviço desejado, o tipo de
conteúdo requerido, a sua rescrição, dentre outras, contidas nos cabeçalhos de nı́vel de
aplicação. O Plano de Controle IoT-S intercepta as mensagens de requisição antes de
alcançarem a plataforma IoT, aproveitando o substrato SDN para isso. Esse comportamento inerente à IoT-S torna possı́vel que CLASSICO execute os seus procedimentos
decisórios (descritos nas próximas subseções deste capı́tulo) para prover os seus serviços.
Os resultados das decisões de otimização do CLASSICO são induzidas no Plano de Dados
IoT-S, através da Southbound Application Programming Interface (API) de facto (i.e.,
OpenFlow) para redes SDN [106]. Como mostrado na Fig. 5, a arquitetura funcional
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de CLASSICO abrange os seguintes componentes: o Controlador de Estado, o Controlador de Admissão orientado a Qualidade, o Gerenciador de Sessões Multiusuários e o
Orquestrador de Rede Multiusuário.
A Fig. 6 ilustra o processo básico dos principais serviços dos componentes do CLASSICO, que são integrados de forma holı́stica.

Figura 6: Processo básico dos serviços do CLASSICO
Para construir a visão ao nı́vel de sessões multiusuários, o serviço de controle de
admissão orientado a qualidade decide admitir (ou não) o serviço de transporte orientado
a qualidade, diante de uma requisição da AIMC (Cliente de Conteúdo) e levando em conta
as condições de QoS da rede e o conteúdo requerido. Caso o serviço seja admitido, o serviço
de gerenciamento de sessões multiusuários cria (ou adapta) uma sessão multiusuário para
incluir a AIMC enquanto participante da sessão. O serviço de gerenciamento de rede
multiusuário softwarizada orientada a qualidade então seleciona o melhor caminho entre
o provedor de conteúdo e as AIMC participantes da sessão multiusuário, bem como o nó
SDN branching (pintado de cinza na figura) mais próximo possı́vel da borda da rede, que
replicará um pacote associado ao conteúdo para tais AIMC. Em seguida, serão definidas
as regras de fluxo um-para-um (para os nnissoós não-branching de cor branca na figura)
e um para-muitos para o nó SDN branching. O CLASSICO então invoca o Controlador
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SDN para instalar tais regras de fluxo nos respectivos nós, construindo assim o caminho
na rede. O Provedor de Conteúdo pode então enviar uma cópia de cada pacote do fluxo
de dados associado ao conteúdo requerido pelas AIMC, que será replicado para todos os
participantes da sessão multiusuário apenas no nó SDN branching. Todos os componentes
e os serviços do CLASSICO serão detalhados nas próximas seções deste capı́tulo.

4.2

Estado Interno

Todos os componentes da arquitetura interna do CLASSICO se utilizam de uma representação do estado interno do serviço de transporte de conteúdo orientado a qualidade.
É com base no estado interno que os componentes executam os seus procedimentos especı́ficos. O estado interno corresponde às informações atualizadas acerca dos recursos
aos nı́veis de sessão multiusuário e de rede que podem ser gerenciados (e.g., alocados
ou realocados) dinamicamente para múltiplas AIMC simultaneamente. Nesta tese, tais
recursos incluem:

• ao nı́vel de sessão multiusuário: participantes da sessão e o conteúdo associado à
sessão; e
• ao nı́vel de rede: processamento e armazenamento nos nós, largura de banda nos
enlaces fı́sicos e os caminhos que conectam uma plataforma IoT até cada nó de saı́da
(egress node) da rede softwarizada na direção de uma AIMC.

O conhecimento semântico de uma sessão multiusuário, juntamente com um exemplo ilustrativo, são mostrados na Tabela 3. Conforme pode ser observado na tabela,
uma sessão multiusuário é estruturada na forma de uma tupla com os seguintes campos:
(Identificador,Produtor,Conteúdo,Participantes).
Tabela 3: Exemplo de conhecimento semântico atribuı́do a uma sessão multiusuário
Identificador
1

Produtor
idcamera

Conteúdo
video

Participantes
{aimc1 , aimc2 }

Cada campo da tupla possui uma semântica correspondente que identifica uma sessão
multiusuário. As semânticas de cada campo estão descritas a seguir:
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• Identificador. Esse campo identifica inequivocamente uma sessão multiusuário no
estado interno, sendo representado por um valor do tipo inteiro;
• Produtor. Corresponde a um identificador do dispositivo IoT produtor que gera os
dados brutos gerenciados pela plataforma IoT. Esse identificador pode ser o endereço
IP do dispositivo ou uma Universal Resource Locator (URL) do protocolo Real Time
Streaming Protocol (RTSP) [137] (usado, por exemplo, pelo Kurento Media Server 1
da plataforma FI-WARE), que aponta para um servidor de conteúdo e nomeia o
conteúdo naquele servidor; e
• Conteúdo. Esse campo representa a descrição das propriedades do conteúdo disponibilizado pela plataforma IoT. Essas propriedades do conteúdo podem incluir os
seguintes aspectos: nome, tipo, valor, codec de vı́deo (e.g., H.264, Motion JPEG,
Theora, VP8, etc.), codec de áudio (e.g., Advanced Audio Coding, Vorbis, etc.),
formato de vı́deo, dentre outras. O CLASSICO pode obter essas propriedades
através de uma API descritora de conteúdo da plataforma IoT [138] ou através da
troca de mensagens de negociação (e.g., do protocolo Session Description Protocol
(SDP) [139]) com a plataforma IoT; e
• Participantes. Corresponde ao conjunto de todos os participantes da sessão multiusuário, sendo cada um representado pelo par endereço IP+porta do nı́vel de
transporte associado à AIMC.

No exemplo, a sessão multiusuário no estado interno possui Identificador igual a
1. Essa sessão multiusuário permite compartilhar um Conteúdo descrito como video,
cujos dados brutos são providos pelo dispositivo IoT Produtor com endereço idcamera . Os
Participantes dessa sessão multiusário são duas AIMC ({aimc1 , aimc2 }).
O estado interno (que inclui as sessões multiusuários) é modelado na forma de uma
tabela, onde as informações dos recursos são representadas em campos e respectivos valores associados, como exemplificado na Tabela 4. O campo Sessões representa o conjunto
de sessões multiusuários (no exemplo, {1, 2}) ativas. O campo Topologia corresponde
ao conjunto de todos os caminhos ({p1 , p2 , p3 }), existentes na topologia global na rede
1

https://www.kurento.org
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softwarizada. Já o campo Estatı́sticas representa uma lista de estatı́sticas de rede associados a parâmetros de QoS para cada caminho existente. Como a qualidade de um
caminho fim-a-fim (i.e., desde a fonte até o nó de saı́da) na rede pode ser limitada pelo
menor valor de largura de banda, e pelos maiores valores de latência e jitter dentre todos
os enlaces que o compõe, então esses são os valores de parâmetros de QoS guardados no
campo Estatı́sticas para cada caminho. No exemplo, o campo Estatı́sticas indica que, ao
longo do caminho p1 , a menor largura de banda dentre todos os seus enlaces vale 10 (e.g.,
Mbps), a maior latência vale 100 (e.g., ms) e o maior jitter vale 25 (e.g., ms). O mesmo
raciocı́nio é válido para os demais caminhos p2 e p3 no exemplo.
Sessões
{1, 2}

Topologia
{p1 , p2 , p3 }

Estatı́sticas
{{p1 , 10, 100, 25}, {p2 , 5, 50, 30}, {p3 , 8, 150, 20}}

Tabela 4: Descrição do estado interno de transporte orientado a qualidade

4.3

Componentes e Módulos

Esta seção detalha todos os componentes e módulos da arquitetura interna de CLASSICO, especificando seus objetivos, procedimentos, estruturas e interações com outras
entidades na IoT-S. Esse detalhamento está descrito nas próximas subseções.

4.3.1

Controlador de Estado

O componente Controlador de Estado (CE) é responsável por gerenciar as informações do estado interno. Sendo assim, ele é capaz de (i) obter as informações mais
atualizadas dos recursos disponı́veis e (ii) expor o estado interno para os outros componentes do CLASSICO. Para tal, o CE executa procedimentos implementados por módulos,
mostrados na Fig. 7.
Como mostrado na Fig. 7, o componente CE inclui os módulos Descritor de Estado e
Mapeador de QoS. O Descritor de Estado é responsável por obter, atualizar e disponibilizar
o estado interno, a partir de interações com o Controlador SDN e outros componentes do
CLASSICO. Já o Mapeador de QoS constroi um conhecimento da QoS associada a um
determinado conteúdo exposto pelas plataformas na IoT-S. Tal conhecimento corresponde
ao mapeamento das propriedades do conteúdo para um conjunto de requisitos de QoS (e.g.,
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Figura 7: Estrutura interna do componente CE
largura de banda mı́nima, latências ou jitter máximos, etc.) ao nı́vel de rede que precisam
ser assegurados no transporte desse conteúdo.
As próximas subseções detalham os módulos do componente CE, juntamente com os
seus respectivos procedimentos especı́ficos.
4.3.1.1

Descritor de Estado

O módulo Descritor de Estado do componente CE gerencia o estado interno ao
obter, atualizar e disponibilizar as informações dos recursos disponı́veis. Na inicialização
do CLASSICO, o estado interno é vazio (i.e., não possui valores associados na tabela).
À medida que o serviço de transporte de conteúdo é provido, a tendência é que o estado
interno necessite ser atualizado diante das variações em tais valores devido aos seguintes
eventos: (i) criação ou agrupamento de sessões multiusuários; (ii) seleção de caminhos para
o transporte de conteúdo na rede softwarizada; (iii) mudança na topologia da rede (e.g.,
falha, inclusão, remoção, ativação e/ou desativação de nós e/ou enlaces, dentre outras); ou
(iv) mudança no comportamento da rede (e.g., aumento de tráfego nos enlaces que diminui
largura de banda residual, retransmissões que aumentam latência nos caminhos, etc.).
Essas modificações são notificadas ao Descritor de Estado através de gatilhos (triggers)
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com outras entidades na IoT-S. Como tais valores podem ser obtidos diretamente no Plano
de Controle IoT-S, não há nenhum tráfego adicional de sinalização na rede. A troca de
informações ocorre através de interfaces que implementam os gatilhos da seguinte forma:

1. o componente Gerenciador de Sessões Multiusuários de CLASSICO (descrito na
seção 4.3.3) invoca o Descritor de Estado, que reflete no estado interno a criação ou
o agrupamento de sessões multiusuários;
2. o componente Orquestrador de Rede Multiusuário de CLASSICO, que está descrito
na seção 4.3.4, invoca o Descritor de Estado para atualizar o estado interno com os
caminhos selecionados para o transporte de conteúdo na rede softwarizada;
3. o serviço de coleta de estatı́sticas (provido pelo Controlador SDN) repassa os novos
valores das estatı́sticas ao nı́vel de rede nos caminhos, diante de eventos que alterem
tais valores; e
4. o serviço de gerenciamento de topologia do Controlador SDN repassa o conjunto de
todos os caminhos disponı́veis, quando ocorrer uma falha (que nesta tese corresponde
a qualquer evento que provoque mudança na topologia da rede).

Quando o Descritor de Estado é notificado pelos gatilhos 1 ou 2, ele atualiza diretamente o estado interno. No caso dos gatilhos 3 e 4, então o Descritor de Estado induz
a execução de um procedimento de resiliência [140], executado pelo componente Seletor
de Caminhos (descrito na seção 4.3.4.1). A finalidade desse procedimento é tornar o
serviço de CLASSICO resiliente, ao buscar manter a qualidade do serviço mesmo diante
da redução da QoS ao nı́vel de rede ou falhas.
4.3.1.2

Mapeador de QoS

O módulo Mapeador de QoS do componente CE tem o objetivo principal de construir um conhecimento antecipado da QoS associada a conteúdo. Esse conhecimento é
obtido pelo mapeamento das propriedades de cada conteúdo (disponibilizado pelas plataformas na IoT-S) para os seus respectivos requisitos de QoS ao nı́vel de rede. Ao antecipar
esse conhecimento (i.e., obtê-lo antes que uma mensagem de requisição de conteúdo alcance a plataforma IoT), CLASSICO é capaz de identificar de forma ágil quais requisitos
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precisam ser assegurados no transporte do conteúdo requerido pela AIMC. Isso evita retardos desnecessários (e.g., verificar se o conteúdo existe na plataforma, obter as informações
do conteúdo, etc.) na execução dos procedimentos.
Os procedimentos especı́ficos do Mapeador de QoS são:

1. Obter as propriedades dos conteúdos disponibilizados por plataformas na IoT-S.
Para tanto, o módulo Mapeador de QoS deve atuar como um consumidor de um
serviço de entrega de conteúdo (tipicamente baseado em APIs REST [141]) de uma
plataforma na IoT-S. O módulo portanto se registra (ou subscreve, dependendo do
modelo de comunicação usado) na plataforma na IoT-S, o que permite que ele passe
a receber as propriedades de cada conteúdo (e.g,. resolução, formato, frame rate,
codec e etc.) disponibilizado pela plataforma IoT sempre que ocorrer um evento
de atualização (e.g., um dispositivo IoT produtor é descoberto/conectado e publica
conteúdo, um codec é atualizado, etc.). Nessa circunstância, uma mensagem de
notificação é enviada pela plataforma na IoT-S na direção do Mapeador de QoS,
que então recebe as informações mais atualizadas;
2. Aplicar uma função de mapeamento para construir o conhecimento da QoS associada
a conteúdo;
3. Disponibilizar esse conhecimento para outros componentes do CLASSICO.

Para obter as propriedades dos conteúdos, o módulo atua como um cliente de uma
plataforma na IoT-S ao invocar uma API para se registrar em um serviço de entrega
de conteúdo, e passar a receber uma lista atualizada contendo a descrição de todos os
conteúdos disponibilizados. Sempre que um evento associado a conteúdo (e.g., um dispositivo IoT produtor é descoberto/conectado e publica conteúdo, um codec é atualizado,
etc.) ocorrer na plataforma IoT, uma notificação deve ser enviada ao módulo com as
informações mais atuais.
Após obter essas informações de conteúdo, uma função de mapeamento cria o conjunto de requisitos de QoS ao nı́vel de rede que precisam ser assegurados. A ideia por
trás desse mapeamento é caracterizar os requisitos de qualidade da AIMC na forma de
requisitos de QoS, o que depende do comportamento do fluxo do conteúdo na rede. Por
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exemplo, quando um conteúdo estiver associado a um “vı́deo interativo em tempo real’
(e.g., uma AIMC de cirurgia remota), então o Mapeador de QoS a função de mapeamento
converte para “(Latencia < 150ms; Jitter < 30ms)”. O mesmo raciocı́nio vale para outros conteúdos associados a “conferência multimı́dia””, “vı́deo broadcast’, etc. [142]. O
conhecimento de QoS associada a conteúdo é disponibilizado ao componente Controlador
de Admissão orientado a Qualidade do CLASSICO, detalhado na próxima subseção.

4.3.2

Controlador de Admissão orientado a Qualidade

Para assegurar o serviço de transporte de conteúdo com qualidade, é necessário manter
uma quantidade de fluxos de dados na IoT-S que não exceda os recursos já alocados, i.e.,
mantendo o serviço com QoS ao nı́vel de rede. Para atingir esse objetivo, uma estratégia
viável é utilizar um sistema de controle de admissão ao nı́vel de sessão multiusuário,
visando a otimizar as sessões ativas entre múltiplas AIMC e plataformas IoT. Busca-se com
isso resolver as limitações do modelo atual de sessão de comunicação AIMC/plataforma
IoT, que induzem sessões um-para-um que impactam desempenho e escalabilidade na
IoT-S (como descrito no Capı́tulo 1 desta tese).
O componente Controlador de Admissão (CAdm) de CLASSICO implementa o
serviço de controle de admissão orientado a qualidade baseado em medições. O principal
objetivo do componente é decidir admitir ou não o serviço de transporte de conteúdo
com qualidade garantida para uma AIMC, centralizando a decisão e levando em conta
medições de QoS (i.e., as estatı́sticas no estado interno) ao nı́vel de rede e o conhecimento
da QoS associada ao conteúdo requerido. Para tal, o CAdm interopera com os módulos
do componente CE do CLASSICO (descritos anteriormente).
O CAdm é ativado mediante o recebimento de uma mensagem de requisição de
conteúdo. Tal mensagem é gerada na rede quando uma AIMC invoca o serviço de entrega
exposto por uma API em uma plataforma IoT. A mensagem de requisição de conteúdo
contém as necessidades da AIMC, que podem ser descritas usando formatos conhecidos
(e.g., JSON, XML, HTML, dentre outros) [143]. É importante destacar que o CAdm
precisa interceptar essa requisição antes que ela alcance a plataforma IoT, permitindo a
realização dos seus procedimentos decisórios. Para tanto, o Controlador SDN deve ser
orientado a repassar todas as mensagens de requisição para o CAdm de forma totalmente
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transparente, tanto para a AIMC quanto para a plataforma IoT, tornando o CAdm interoperável no cenário IoT-S.
Para viabilizar o repasse das mensagens de requisição para o CAdm, as interações
entre o Plano de Controle e o Plano de Dados IoT-S são realizadas como segue. Quando
a requisição for recebida pelo nó SDN de ingresso (ingress node) na rede softwarizada,
ocorre um evento de falta de regra de fluxo (e.g., table-miss no OpenFlow) referente à
mensagem. Nessa circunstância, o nó SDN de ingresso encapsula a requisição em uma
mensagem de sinalização (e.g, OpenFlow OFPT PACKET IN) e a encaminha ao Controlador
SDN. Ao receber a mensagem de sinalização, o Controlador SDN inibe os procedimentos
padronizados (i.e., calcular o caminho mais curto do nó SDN de ingresso até o destino
do pacote, instalar regras de fluxo um-para-um nos nós ao longo do caminho calculado,
etc.) de seleção de caminhos. Esses procedimentos serão executados posteriormente e de
forma mais otimizada pelo CLASSICO, caso o serviço seja admitido pelo CAdm, para
permitir o fluxo de dados com qualidade da plataforma IoT para a AIMC. Finalmente, o
Controlador SDN desencapsula a mensagem de requisição e repassa ao CAdm através de
uma interface interna.
A Fig. 8 mostra um diagrama de sequência dos procedimentos do CAdm, que iniciam
quando ele recebe a mensagem de requisição da AIMC (repassada pelo Controlador SDN).
Esse é o momento em que CLASSICO efetivamente inicia o provisionamento do serviço
de transporte de conteúdo com qualidade garantida. Os procedimentos do CAdm são
implementados pelo Algoritmo 1.
O Algoritmo 1 obtém o estado interno e o conhecimento da QoS associada ao conteúdo
requerido pela AIMC, que compõem a sua entrada. Como resultado, o algoritmo invoca
o componente Gerenciador de Sessões Multiusuários de CLASSICO (descrito na seção
4.3.3), se o serviço for admitido, e retorna o valor booleano true. Caso contrário (i.e.,
se o serviço for rejeitado), o Controlador SDN receberá o valor false. O algoritmo segue
uma abordagem cross-layer na tomada de decisão, ao levar em conta (i) a descrição do
conteúdo requerido pela AIMC nos cabeçalhos de nı́vel de aplicação da mensagem de
requisição e (ii) as estatı́sticas de QoS de nı́vel de rede dos caminhos.
Na linha 1 do Algoritmo, o CAdm acessa as informações requeridas pela AIMC
(serviço de interesse na plataforma IoT e descrição do conteúdo) nos cabeçalhos de nı́vel
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Figura 8: Diagrama de sequência dos procedimentos do CAdm
de aplicação da mensagem m. Em seguida, ele invoca o módulo Mapeador de QoS do
componente CE, que retorna o conhecimento da QoS associada ao conteúdo (linha 2).
Com base nesse conhecimento, o CAdm verifica se algum caminho desde a plataforma
IoT até um nó SDN de saı́da conectando a AIMC (informação obtida do estado interno
e provida pelo módulo Descritor de Estado do componente CE) satisfaz ou não os requisitos de qualidade do conteúdo (linhas 3-5). Se isso ocorrer, o componente Gerenciador
de Sessões Multiusuários (descrito na próxima seção deste documento) é invocado (linhas
6-7), e o serviço para a AIMC é admitido. Caso contrário, o serviço é rejeitado (linhas
8-9), e a AIMC pode tentar novamente em momento posterior.

4.3.3

Gerenciador de Sessões Multiusuários

As sessões multiusuários do CLASSICO permitem estabelecer um refinamento no
controle de conectividade e interoperabilidade entre múltiplas AIMC e a plataforma IoT,
avançando em relação às limitações dos nı́veis de transporte e de rede do modelo TCP/IP.
Por um lado, o nı́vel de transporte TCP/IP basicamente constroi unidades de transporte
(segmentos) transportados até o destino, usando portas de identificação de processos ao
nı́vel de aplicação. O protocolo Transport Control Protocol (TCP) [111] provê um serviço
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Algoritmo 1: Controle de Admissão orientado a Qualidade
Input: Estado interno; conhecimento de QoS; mensagem de requisição de
conteúdo m
Output: Serviço admitido ou rejeitado
1 obtenha informações necessárias na mensagem m;
2 obtenha conhecimento da QoS associada ao conteúdo;
3 obtenha subconjunto P = {p1 , p2 , ...pn } de caminhos da plataforma IoT até o nó
SDN de saı́da para a AIMC;
4 for cada caminho pi ∈ P do
5
if estatı́sticas do estado interno satisfazem a QoS do conteúdo then
6
invoque componente Gerenciador de Sessões Multiusuários;
7
retorne true;
8
9

notifique Controlador SDN;
retorne false;

de entrega confiável ao nı́vel de transporte, garantindo que os dados serão recebidos pelo
nı́vel de aplicação no destino sem perdas, erros ou duplicações, porém, sem nenhum conhecimento de evento de dinâmica de rede especı́fico (e.g., falha no enlace, perda, latência,
etc.), tornando impossı́vel garantir latência mı́nima na entrega de dados para uma AIMC.
Por exemplo, o controle de fluxo do protocolo TCP degrada o desempenho da rede devido
à interpretação errada de congestionamento, especialmente quando ele é usado em redes
emergentes e sem fio [144]. Por outro lado, o nı́vel de rede TCP/IP implementa um serviço
não-confiável para o transporte de datagramas ao longo de todo o caminho de dados desde
a fonte ao destino (assim como o IP Multicast, que usa canais do protocolo User Datagram Protocol (UDP) [112] para transporte de conteúdo em grupo). Especificamente, o
protocolo Internet Protocol (IP) (i) encapsula pacotes apenas escrevendo endereços IP de
fonte e destino no cabeçalho e (ii) decide o próximo salto de roteamento, sem nenhum
conhecimento sobre as condições da rede em termos de QoS.
O CLASSICO induz um comportamento otimizado na rede, a partir do conhecimento
ao nı́vel de sessões multiusuário. Em vez da plataforma IoT gerenciar inúmeras requisições
do mesmo conteúdo (enviadas por diferentes AIMC) de forma independente, o plano de
controle provido pelo CLASSICO permite que ela gerencie apenas uma requisição (i.e.,
da primeira AIMC que resultou na criação da sessão multiusuário), já que as requisições
posteriores de outras AIMC são inibidas pelo CLASSICO, através do gerenciamento das
sessões multiusuários ativas. Além disso, o conhecimento das sessões multiusuários permite otimizar as transmissões de dados na rede com base na comunicação em grupo (da
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plataforma IoT para as múltiplas AIMC participantes de cada sessão multiusuário), que
evita o tráfego redundante e otimiza o consumo de recursos de nós/enlaces.
Com o objetivo principal de manter a QoS para todas as AIMC admitidas, o CLASSICO implementa um serviço de gerenciamento auto-organizável das sessões multiusuários.
Esse serviço é implementado pelo componente Gerenciador de Sessões Multiusuários
(GSM), que é o responsável pela adaptação (i.e., alocação ou realocação) dos padrões
quanto à composição de membros das sessões multiusuários. O GSM é capaz de executar
os seus procedimentos de forma dinâmica (i.e., em tempo de execução) e sem nenhuma
intervenção humana, assegurando assim a sua auto-organização.
O GSM inicia os seus procedimentos mediante a invocação do CAdm. Isso ocorre após
a admissão do serviço para uma AIMC, quando o CAdm repassa ao GSM a mensagem
de requisição de conteúdo, que contém informações necessárias aos procedimentos do
componente. Convém destacar que até este momento da execução do CLASSICO, essa
mensagem de requisição ainda não foi repassada pelo nó SDN no Plano de Dados IoT-S
até a plataforma IoT, suportando assim todos os demais serviços de otimização providos
pelo arcabouço CLASSICO. A Fig. 9 mostra um diagrama de sequência dos procedimentos
realizados pelo componente GSM.

Figura 9: Diagrama de sequência dos procedimentos do componente GSM
Ao ser invocado (pelo CAdm), o GSM invoca o módulo Descritor de Estado do componente CE para obter o estado interno, conforme mostrado na Fig. 9. Com base no
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campo Sessões do estado interno e no conteúdo requerido (obtido nos cabeçalhos ao nı́vel
de aplicação da mensagem de requisição da AIMC), o GSM verifica se há uma sessão multiusuário ativa para o mesmo conteúdo pretendido. Caso exista, ele induz a adaptação via
agrupamento (i.e., a inclusão da AIMC enquanto participante) nessa sessão multiusuário.
Caso contrário, o GSM induz a criação de uma nova sessão multiusuário, incluindo, inicialmente, apenas a AIMC recém-admitida. Após esse procedimento, o GSM invoca o
módulo Descritor de Estado, informando (i) o identificador da sessão adaptada; e (ii)
os valores de endereço IP+porta do nı́vel de transporte associados à AIMC, que então
atualiza o estado interno. Além disso, o componente Orquestrador de Rede Multiusuário
(ORM) do CLASSICO é notificado para realizar seus procedimentos especı́ficos, com base
na sessão multiusuário criada ou adaptada.

4.3.4

Orquestrador de Rede Multiusuário

O substrato SDN exposto pelo Plano de Controle IoT-S oferece o potencial de otimização de múltiplos nı́veis no melhor suporte às AIMC [145]. O arcabouço CLASSICO
se beneficia desse substrato softwarizado ao orquestrar de forma refinada a seleção dos melhores caminhos na rede para o transporte do conteúdo das sessões multiusuários. Nesta
tese, considera-se que o melhor caminho é aquele que provê o melhor balanceamento entre múltiplos parâmetros de QoS (largura de banda, latência e jitter ), que são mantidos
devidamente atualizados no estado interno.
O componente Orquestrador de Rede Multiusuário (ORM) é o responsável por
realizar o mapeamento de cada sessão multiusuário na forma de uma árvore de transporte multiusuário. Cada árvore inclui os melhores caminhos na rede, desde o provedor
de conteúdo (raı́z da árvore) até cada AIMC agrupada em uma sessão multiusuário ativa.
O conjunto de todas as árvores de transporte multiusuário associadas a todas as sessões
multiusuários ativas formam uma rede multiusuário softwarizada. Através desses procedimentos, CLASSICO consegue implementar uma visão multi-nı́vel (sessão e de rede) na
IoT-S de forma holı́stica.
A Fig. 10 ilustra um exemplo de árvore de transporte multiusuário em um cenário
na IoT-S. Essa árvore é criada pelo CLASSICO como um resultado dos procedimentos do
componente ORM.
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Figura 10: Árvore de transporte multiusuário criada pelo CLASSICO
No exemplo da Fig. 10, a topologia da rede (letra (a) na figura) conecta o provedor de
conteúdo P até os hosts das aimc2 e aimc3 consumidoras do conteúdo. A partir dessa topologia inicial com múltiplos caminhos disponı́veis desde P até as AIMC, os procedimentos
do CLASSICO definirão a árvore de transporte multiusuário que representa uma sessão
multiusuário ativa compartilhando conteúdo para o conjunto das {aimc1 , aimc2 , aimc3 }
participantes. Inicialmente, o componente ORM do CLASSICO escolhe o melhor caminho de P até o próximo salto (i.e., nó 1) na direção das AIMC (letra (b) na figura). Em
seguida, o ORM escolhe o melhor caminho até o nó 4 e identifica que os nós 4 e 6 podem
ser escolhidos como nós branching (letra (c)) na árvore multiusuário para replicar pacotes
de dados associados à sessão multiusuário. Especificamente, o nó 4 é branching para todas
as três AIMC, enquanto o nó 6 é branching para as aimc2 e aimc3 . Com a escolha dos
nós branching, a árvore multiusuário está construı́da (letra (d) na figura), e o tráfego de
pacotes carregando conteúdo inicia na rede.
O conhecimento semântico de uma árvore de transporte multiusuário está mostrado na
Tabela 5. Conforme pode ser observado na tabela, uma árvore de transporte multiusuário
é estruturada na forma de uma tupla com os seguintes campos: (Identificador,Caminhos).
A tabela também mostra os valores da descrição da árvore associada à Fig. 10, para
fins de ilustração. Os campos da tupla estão associados aos seguintes significados: o
Identificador é o identificador da sessão multiusuário no estado interno; e Caminhos é um
conjunto dos melhores caminhos para cada participante na sessão multiusuário, incluindo
o nó branching (se houver) para atender mais de um participante.
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Tabela 5: Descrição de uma árvore de transporte multiusuário
Identificador
1

Caminhos
{{aimc1 , p1 , {N 4}}, {aimc2 , p2 , {N 4, N 6}}, {aimc3 , p2 , {N 4, N 6}}}

O conhecimento das árvores de transporte multiusuários (que é a base para a construção da rede multiusuário softwarizada) precisa estar incluı́do no estado interno. Para
tal, é necessário combinar (i) a descrição das árvores de transporte multiusuários (na
Tabela 5); (ii) o conhecimento semântico das sessões multiusuários ativas (definido na
Tabela 3 do estado interno); e (iii) as estatı́sticas associadas a QoS ao nı́vel de rede nos
caminhos (descritas na Tabela 4 do estado interno). Essa combinação de diferentes conhecimentos permite ao CLASSICO inferir um novo conhecimento mais refinado, i.e., as
sessões multiusuários orientadas a qualidade. Esse conhecimento expande a estrutura
das sessões multiusuários, sendo descrito no formato da Tabela 6 a seguir. Nesse novo
conhecimento semântico, o campo Árvore inclui a representação dos melhores caminhos
e dos nós branching associados às árvores de transporte multiusuário, que formam assim
a rede multiusuário softwarizada orientada a qualidade.
Tabela 6: Conhecimento semântico da sessão multiusuário orientada a qualidade
Identificador

Produtor

Conteúdo

Participantes

Árvore

Os procedimentos do componente ORM são implementados por módulos da sua estrutura interna, identificados na Fig. 11. Como mostrado na figura, o componente ORM
inclui os módulos (i) Seletor de Caminhos e (ii) Mapeador Sessão/Rede. Esses módulos
executam, respectivamente, os seguintes procedimentos: (i) selecionar os melhores caminhos para compor as árvores de transporte multiusuário, mesmo diante de variações na
QoS ou falhas; e (ii) mapear as árvores de transporte multiusuário na forma de regras
de fluxo baseadas em grupos um-para-muitos (para nós branching) e um-para-um, para
os demais nós da rede softwarizada. As próximas subseções detalham os módulos e seus
procedimentos.
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Figura 11: Estrutura interna do componente ORM
4.3.4.1

Seletor de Caminhos

O módulo Seletor de Caminhos do componente ORM tem o objetivo principal de
selecionar os melhores caminhos que definem as árvores de transporte multiusuários. Para
tanto, esse módulo é invocado diante dos seguintes eventos: (i) ao final do procedimento
de criação ou adaptação de uma sessão multiusuário (pelo componente GSM do CLASSICO); ou (ii) redução da QoS nos caminhos ou falha na rede softwarizada (pelo Descritor
de Estado do componente CE). No caso da ocorrência do evento (ii), o Seletor de Caminhos executa um procedimento de resiliência baseado na redundância de caminhos, que
representa uma das técnicas de tolerância a dinâmicas de rede [146], para manter a qualidade do serviço de transporte. Com a redundância de caminhos, CLASSICO é capaz de
dinamicamente selecionar caminhos alternativos (com qualidade garantida), caso o caminho selecionado inicialmente sofra redução na QoS ou falha que comprometa a qualidade
do serviço. Convém destacar que CLASSICO não requer nenhum mecanismo adicional de
descoberta de caminhos para explorar redundância, visto que o serviço de gerenciamento
de topologia do Controlador SDN já implementa essa funcionalidade.
Para realizar os seus procedimentos especı́ficos, o módulo Seletor de Caminhos utiliza
uma métrica de seleção de caminhos multi-critério, cuja finalidade principal é balancear
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múltiplos parâmetros de QoS ao nı́vel de rede, em substituição à métrica padrão (quantidade de saltos) do algoritmo de Dijkstra. Essa métrica, chamada PI (Performance Index ),
permite classificar todos os caminhos candidatos, que representam todos aqueles na topologia global entre um provedor de conteúdo e os participantes de uma sessão multiusuário,
de acordo com a QoS que eles oferecem. Os melhores caminhos são selecionados com base
no valor de PI. Convém destacar que outros parâmetros de QoS (além daqueles incluı́dos
no campo Estatı́sticas do estado interno) podem ser incluı́dos ou removidos do cálculo do
valor de PI, tornando o procedimento do CLASSICO genérico o suficiente para atender
requisitos especı́ficos de QoS das AIMC.
Definir um valor unificado que combina múltiplos parâmetros (i.e., critérios de avaliação) é provado ser um problema NP-Completo [147]. Diante disso, o valor de PI é
calculado através de um método baseado no modelo Multiple Criteria Decision Making
(MCDM) [148]. Os modelos MCDM definem uma modelagem matemática que permite
a um sistema decisório tomar a melhor decisão levando em conta múltiplos critérios de
avaliação. Com base nisso, o módulo Seletor de Caminhos do CLASSICO utiliza um
modelo matemático de baixa complexidade (o que é fundamental para otimizar decisões)
que permite classificar e selecionar caminhos com base no valor de PI.
Existem diferentes métodos MCDM que podem ser empregados em processos de decisão. Exemplos de métodos MCDM incluem [149] [150] [151] [152] [153]: Multi-Attribute
Utility Theory (MAUT), Analytic Hierarchy Process (AHP), Fuzzy Set Theory, Case-based
Reasoning, Data Envelopment Analysis, Simple Multi-Attribute Rating Technique, Goal
Programming, ELECTRE, PROMETHEE e Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Cada método MCDM possui vantagens e desvantagens,
e a sua utilização depende de fatores, como o tipo de aplicação, a complexidade envolvida no processo decisório, os recursos computacionais (e.g., processamento e memória)
disponı́veis, dentre outros.
O CLASSICO utiliza o método MCDM denominado Simple Additive Weighting (SAW)
para calcular o valor de PI dos caminhos. O método SAW oferece vantagens em comparação a outros métodos MCDM existentes. Tais vantagens incluem:
• capacidade atribuir pesos que balanceiam a importância de cada critério de avaliação, evitando decisões ineficientes; e
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• utilização de operações matemáticas simples (somas e multiplicações), sendo portanto de baixa complexidade computacional.

No método SAW, cada critério de avaliação é modelado como ci , {i = 1..n}, onde n
é a quantidade de critérios. O conjunto C = {c1 , c2 , ..., cn } inclui todos os critérios de
avaliação associados a cada alternativa k de decisão. Um critério ci está associado a um
peso de importância wi , que corresponde a um valor normalizado que varia entre 0 e 1.
Nesse caso, a soma de todos os pesos deve ser 1. O papel do peso é dar maior (ou menor)
importância a cada critério, considerando os objetivos do processo decisório. A Equação
4.1 define o valor de cada alternativa ki no método SAW.

ki = w1 c1 + w2 c2 + ... + wn cn

(4.1)

Nesta tese, o melhor caminho p para o transporte de conteúdo orientado a qualidade
é aquele que oferece o melhor balanceamento (i.e., aquele com o melhor valor de PI)
entre largura de banda disponı́vel (awbp ), latência (delayp ) e jitter (jitterp ). Para cada
caminho p, o valor de awbp corresponde à menor largura de banda disponı́vel nos enlaces,
enquanto os valores de delayp e jitterp representam os maiores valores de latência e jitter,
respectivamente. São esses valores que estão armazenados no estado interno, pois eles
limitam a QoS na rede multiusuário softwarizada orientada a qualidade.
O valor de PI para um dado caminho p, representado por ϕp , é definido pela Equação
4.2. Com base no método SAW, a equação define que os valores awbp , delayp e jitterp
correspondem, respectivamente, aos valores normalizados da largura de banda disponı́vel,
da latência e do jitter do caminho p. Essa normalização considera o menor valor de
largura de banda disponı́vel e os maiores valores de latência e jitter de todos os caminhos
da topologia, sendo implementada utilizando métodos matemáticos de baixa complexidade
computacional [154]. Na Equação 4.2, quanto maior é o valor da latência e/ou do jitter,
menor tende a ser a qualidade do caminho, motivo pelo qual se considera o inverso de
delayp e jitterp . Por outro lado, quanto maior é o valor da largura de banda disponı́vel,
maior tende a ser a qualidade do caminho. Conclui-se, portanto, que quanto maior for o
valor de ϕ, melhor tende a ser o caminho considerando todos os critérios simultaneamente.
Já os valores µ1 , µ2 e µ3 na Equação 4.2 significam, respectivamente, os pesos de
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importância de awbp , delayp e jitterp para o caminho p. Tais pesos podem ser ajustados
pelo administrador da rede ou por um mecanismo de controle no sistema de comunicação.
Por exemplo, mais importância pode ser dada ao valor de abw para melhor acomodar o
tráfego de dados. Por outro lado, a importância do valor de delay ou de jitter pode ser
aumentada se atraso (ou variação dele) for fator crı́tico para AIMC especı́ficas. Caso os
aspectos tenham mesma importância, os valores µ1 = µ2 = µ3 = 0.33.

ϕp = µ1 awbp +

1
1
+
µ2 delayp µ3 jitterp

(4.2)

A Fig. 12 mostra um diagrama de sequência dos procedimentos realizados pelo módulo
Seletor de Caminhos do componente ORM do CLASSICO. Os procedimentos especı́ficos
do módulo iniciam quando ele é invocado pelo componente GSM do CLASSICO, diante
da criação ou adaptação de uma sessão multiusuário.

Figura 12: Diagrama de sequência dos procedimentos do Seletor de Caminhos
O Algoritmo 2 implementa os procedimentos do módulo. A entrada do algoritmo
é o estado interno e o identificador da sessão multiusuário criada ou adaptada. Como
resultado, o algoritmo define as árvores de transporte multiusuário, a partir dos caminhos
selecionados a partir da aplicação do método SAW.
No inı́cio do algoritmo, o módulo Descritor de Estado do componente CE é invocado
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Algoritmo 2: Definição de árvores de transporte multiusuário
Input: Estado interno; identificador da sessão multiusuário s adaptada
Output: Árvores de transporte multiusuário
1 invoque Descritor de Estado para obter a descrição da sessão multiusuário s crida
ou adaptada, a partir do seu identificador;
2 for cada participante na sessão multiusuário s do
3
obtenha conjunto P = {p1 , p2 , ...pn } de caminhos candidatos;
4
obtenha valores de awbp , delayp e jitterp para cada caminho p ∈ P ;
5
calcule valor de ϕp para cada caminho p;
6
selecione caminho p ∈ P com maior valor de ϕp ;
7
invoque Mapeador Sessão/Rede e Descritor de Estado para incluir caminho p
na árvore de transporte da sessão multiusuário s;

(linha 1) para que o módulo Seletor de Caminhos obtenha a descrição completa da sessão
multiusuário s que foi adaptada pelo componente GSM. É com base nessa descrição que o
algoritmo realiza suas principais operações (linhas 2-7). Para cada participante da sessão
multiusuário s, o algoritmo obtém o conjunto de caminhos candidatos (linha 3) e os valores
dos parâmetros de QoS ao nı́vel rede associados a eles (i.e., os critérios de avaliação), na
linha 4. Em seguida, o algoritmo calcula o valor da métrica ϕp de cada caminho candidato
(linha 5), selecionando o melhor caminho (linha 6) em termos do valor da métrica ϕ. Por
fim, o módulo Descritor de Estado é invocado (linha 7) para atualizar o estado interno
com o caminho selecionado para compor a árvore de transporte multiusuário associada à
sessão multiusuário s. O módulo Mapeador Sessão/Rede do ORM (descrito na próxima
subseção) também é invocado para realizar seus procedimentos especı́ficos na construção
da rede multiusuário softwarizada orientada a qualidade.
4.3.4.2

Mapeador Sessão/Rede

As árvores de transporte multiusuário precisam ser refletidas na forma de regras de
fluxo nos nós da rede multiusuário softwarizada orientada a qualidade. Esse procedimento
permite que os nós encaminhem efetivamente os fluxos de dados associados às sessões
multiusuários orientadas a qualidade. Tal procedimento é o principal serviço do módulo
Mapeador Sessão/Rede do componente ORM.
O Mapeador Sessão/Rede aplica uma função de mapeamento que considera (i) os
nós que conectam o provedor de conteúdo ao nó de saı́da para cada participante da
sessão multiusuário; e (ii) os nós branching nas árvores de transporte multiusuário. Essa
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função se vale do princı́pio da comunicação de grupo para definir um conjunto de regras
de fluxo um-para-muitos (para nós branching) e um-para-um, para os demais nós (i.e.,
não-branching) da rede softwarizada.
Um nó branching representa aquele mais próximo possı́vel à borda da rede softwarizada e que conecta mais de um participante da sessão multiusuário. O objetivo desses
nós é replicar pacotes do conteúdo na direção desses participantes, a partir das regras de
fluxo um-para-muitos. A seleção de nós branching, juntamente com tais regras de fluxo
baseadas em grupo, induzem a otimização da largura de banda e da memória TCAM dos
nós, especialmente no núcleo da rede softwarizada.
A Fig. 13 ilustra um diagrama de sequência dos procedimentos do módulo Mapeador
Sessão/Rede do componente ORM do CLASSICO. Tais procedimentos iniciam quando o
módulo Mapeador Sessão/Rede é invocado pelo módulo Seletor de Caminhos do ORM.

Figura 13: Diagrama de sequência dos procedimentos do Mapeador Sessão/Rede
Os procedimentos do módulo são implementados pelo Algoritmo 3. A entrada do algoritmo inclui o estado interno e o identificador da sessão multiusuário criada ou adaptada.
O algoritmo retorna as regras de fluxo que efetivamente vão definir uma porção (associada
a uma sessão multiusuário) de rede multiusuário softwarizada orientada a qualidade.
No inı́cio do Algoritmo 3, o módulo Descritor de Estado do componente CE é invo-
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Algoritmo 3: Mapeamento de sessões para rede multiusuário
Input: Estado interno; identificador da sessão multiusuário s criada ou adaptada
Output: Regras de fluxo que definem a rede multiusuário softwarizada orientada
a QoS
1 invoque Descritor de Estado para obter a descrição da sessão multiusuário s, a
partir do seu identificador;
2 acesse a árvore de transporte multiusuário associada à sessão multiusuário s;
3 defina nó(s) branching;
4 defina regras de fluxo um-para-muitos (para nós branching);
5 defina regras de fluxo um-para-um (para nós não-branching);
6 invoque Descritor de Estado para atualizar a descrição da sessão multiusuário s;
7 notifique Controlador SDN para instalar as regras de fluxo;

cado (linha 1) para que o Mapeador Sessão/Rede receba a descrição completa da sessão
multiusuário s criada ou adaptada. A partir dessa descrição, o módulo acessa (linha 2)
a árvore de transporte multiusuário associada à sessão multiusuário s. Em seguida, o
algoritmo identifica o(s) nó(s) branching (linha 3), que levam a múltiplos participantes
em s. As regras de fluxo um-para-muitos então são definidas (linha 4) com base na comunicação de grupo, a partir do substrato oferecido pelo Controlador SDN (i.e., mensagens
padronizadas OpenFlow OFPT GROUP MOD). Nessas regras um-para-muitos, cada pacote
replicado incluirá o endereço IP do host do participante da sessão multiusuário e a porta
ao nı́vel de transporte correspondente. Os demais nós (i.e., não-branching) receberão regras de fluxo um-para-um (linha 5) definidas pelo módulo levando em conta especificações
de mensagens (i.e, OpenFlow OFPT FLOW MOD). Após definir todas as regras, o algoritmo
invoca o módulo Descritor de Estado (linha 6) para que ele atualize a descrição da sessão
multiusuário s no estado interno, considerando as decisões relacionadas à seleção dos
nós/caminhos. Por fim, o algoritmo notifica o Controlador SDN (linha 7) para que ele
efetivamente instale, diretamente nos nós da rede (via Southbound API), as regras de
fluxo definidas pelo Mapeador Sessão/Rede.
A partir da instalação das regras de fluxo, a mensagem de requisição enviada pela
AIMC finalmente será transportada, desde o nó de ingresso na rede até o provedor de
conteúdo na plataforma IoT. Com base na requisição, o provedor então realiza as suas
operações especı́ficas para atender a AIMC. Finalmente, o provedor inicia a sessão de
comunicação, e o fluxo de dados será gerenciado na rede multiusuário softwarizada orientada a qualidade através do serviço de transporte provido pelo CLASSICO baseado em
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sessões multiusuários.

4.4

Caso de Uso

Esta seção ilustra os principais procedimentos do CLASSICO em um caso de uso
hipotético na IoT-S. Suponha que duas AIMC baseadas em vı́deo requerem conteúdo
exposto por um provedor de conteúdo, identificado como Servidor (S), em uma plataforma
IoT. Em um dado instante de tempo, t, a primeira AIMC, identificada como AIMC
(A), envia uma mensagem de requisição de conteúdo para obter o vı́deo. Em um dado
instante de tempo posterior, t0 > t, uma segunda AIMC, chamada de AIMC (B), também
envia uma mensagem de requisição, cuja descrição do conteúdo requerido é similar ao
da requisição enviada pela AIMC (A). Conforme descrito nas seções anteriores deste
capı́tulo, os componentes do CLASSICO tratam essas mensagens de requisição antes que
elas alcancem a plataforma IoT, visando a otimizar o serviço de transporte de conteúdo
na IoT-S. A Fig. 14 mostra um diagrama de sequência dos principais procedimentos
realizados pelos componentes do CLASSICO nesse caso de uso. Para fins de simplificação,
algumas interações e procedimentos do CLASSICO (e.g., com o componente CE para
atualizar estado interno e entre os módulos dos componentes) foram omitidos no diagrama
de sequência.
As seguintes interações ocorrerão nesse caso de uso:

• No instante de tempo t, o nó SDN de ingresso (N1) recebe a mensagem de requisição
de conteúdo (A) enviada pela AIMC (A), no passo 1;
• O nó (N1) encaminha a mensagem (A) (encapsulada em uma mensagem de sinalização OFPT PACKET IN do OpenFlow) até o Controlador SDN, que então invoca
o componente CAdm do CLASSICO repassando o conteúdo requerido pela AIMC
(A), no passo 2;
• Assumindo que o CAdm admite o serviço de transporte de conteúdo para a AIMC
(A), i.e., é possı́vel transportar o conteúdo com qualidade garantida na rede multiusuário softwarizada, então o componente GSM é invocado para alocar recursos
ao nı́vel de sessão multiusuário (passo 3);
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Figura 14: Diagrama de sequência dos principais procedimentos do CLASSICO em um
caso de uso
• O GSM induz uma nova sessão multiusuário s = (1, idServidor , video, {A}) que inclui,
inicialmente, apenas a AIMC (A) recém-admitida, invoca o componente CE (para
atualizar o estado interno do CLASSICO) e invoca o componente ORM (para mapear a sessão multiusuário s na forma de uma árvore de transporte multiusuário),
no passo 4;
• O ORM constroi a rede multiusuário softwarizada orientada a qualidade com base
na árvore de transporte multiusuário, selecionando o caminho (neste caso, p =
{N 1, N 2}), definindo as regras de fluxo (um-para-um, para todos os nós nãobranching), e invocando o Controlador SDN (passo 5) para instalar efetivamente
as regras de fluxo nos nós;
• O Controlador SDN instala as regras de fluxo nos nós não-branching, definidas pelo
componente ORM, utilizando mensagens de sinalização OFPT FLOW MOD (passo 6);
• Quando o caminho p na rede multiusuário softwarizada for estabelecido, então o nó
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(N1) encaminha (passo 7) a mensagem (A) até o Servidor (S), que então induz o
inı́cio do fluxo de dados na rede.
No instante de tempo posterior, t0 > t, a AIMC (B) envia a mensagem de requisição
(B) para obter o mesmo conteúdo requerido pela AIMC (A). Sabendo que já existe uma
sessão multiusuário s ativa, os componentes de CLASSICO adaptarão dinamicamente
a sessão multiusuário s para incluir a AIMC (B) como participante, de forma autoorganizável e transparente ao Servidor (S) na plataforma IoT. As próximas interações
ocorrerão:
• No instante de tempo t0 , o nó (N1) recebe a mensagem (B) enviada pela AIMC (B),
no passo 8;
• O nó (N1) encaminha a mensagem (B) encapsulada na forma de uma mensagem
OFPT PACKET IN até o Controlador SDN, que então invoca o CAdm repassando o
conteúdo requerido pela AIMC (B), no passo 9;
• Assumindo que o CAdm admite o serviço de transporte de conteúdo para a AIMC
(B), então o GSM é invocado (passo 10), que então adapta a sessão multiusuário
s para incluir o novo participante, sendo s = (1, idServidor , video, {A, B}), invoca o
componente CE para atualizar o estado interno e invoca o ORM (passo 11);
• O ORM identifica que o caminho p = {N 1, N 2} pode ser utilizado para transportar
o conteúdo para ambas as AIMC (A) e (B). Nesse caso, ele (re)constroi em tempo
de execução a rede multiusuário ao definir o nó (N1) como branching para as duas
AIMC, define uma regra de fluxo um-para-muitos para o nó (N1), e invoca o Controlador SDN (passo 12) para instalar a regra de fluxo utilizando uma mensagem
OFPT GROUP MOD (passo 13). Para simplificar a visualização do caso de uso, a análise
de caminhos candidatos, cálculo da métrica ϕ de seleção de caminhos e outros procedimentos do ORM foram omitidos. A partir deste momento, todos os pacotes do
fluxo de dados enviados pelo Servidor (S) para a AIMC (A) serão replicados para a
AIMC (B) no nó (N1), formando assim um serviço de transporte de conteúdo com
qualidade garantida.
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4.5

Sı́ntese do Capı́tulo

Este capı́tulo apresentou o arcabouço CLASSICO, cujo principal objetivo é lidar com
a variabilidade e a dinamicidade da IoT-S para satisfazer os requisitos de qualidade das
AIMC, de uma forma holı́stica. Para tanto, CLASSICO visa a prover um serviço de
transporte otimizado e com qualidade garantida para conteúdo nas redes IoT-S, evitando
com isso o desperdı́cio de recursos de rede ao mesmo tempo que se busca aumentar
escalabilidade do sistema IoT como um todo. O arcabouço executa diferentes serviços
refinados executados por componentes que interoperam entre si e com outras entidades
na IoT-S, de forma auto-organizável e transparente, para permitir flexibilidade, e sem
necessidade de sobrecarga de sinalização na rede.
Através de uma abordagem cross-layer, o CLASSICO é capaz de integrar serviços aos
nı́veis de sessão multiusuário e rede em uma visão multi-nı́vel, o que viabiliza a orquestração do transporte de conteúdo sobre uma rede multiusuário softwarizada orientada a
qualidade. Nessa rede, CLASSICO é capaz de explorar redundâncias para selecionar os
melhores caminhos em termos do balanceamento de diferentes parâmetros de QoS e tornar o serviço de transporte resiliente a variações de QoS ou falhas. O Capı́tulo 5 seguinte
apresenta uma comparação do CLASSICO com uma solução baseada em SDN Multicast
em um cenário IoT-S com transporte de conteúdo de vı́deo, que mostra a capacidade do
CLASSICO prover melhor QoS/QoE para AIMC ao mesmo tempo que otimiza o consumo
de recursos de rede e a escalabilidade.
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5

Avaliação do CLASSICO

Este capı́tulo apresenta a avaliação do funcionamento do arcabouço CLASSICO, considerando um cenário de Aplicações IoT de Missão Crı́tica (AIMC) baseadas em vı́deo
provido por uma plataforma IoT. O objetivo principal dessa avaliação é analisar a adequação, a viabilidade, a eficácia e o impacto no desempenho com o uso do arcabouço
CLASSICO, em relação a um relevante trabalho relacionado, para estabelecer um conjunto de sessões multiusuários com rigorosos requisitos de qualidade na IoT-S, ao mesmo
tempo que busca manter o desempenho do sistema IoT-S como um todo. Para melhor
organização, o capı́tulo foi dividido em seções como segue. A Seção 5.1 descreve o modelo e o ambiente de avaliação utilizados. Na Seção 5.2, são apresentados os resultados
relacionados ao tempo de ativação de sessões e à sobrecarga de controle induzida na rede.
Na Seção 5.3, os resultados obtidos pelas duas soluções do ponto de vista de QoS na rede
são analisados. Em seguida, a Seção 5.4 analisa os resultados considerando parâmetros
de QoE. Finalmente, a Seção 5.5 conclui o capı́tulo.

5.1

Modelo de Avaliação

As avaliações consideram um ambiente de bancada de testes (testbed ) real existente no
Laboratório de Sistemas Ubı́quos e Pervasivos (UPLab, do inglês Ubiquitous and Pervasive
Systems Lab), situado no Núcleo de Pesquisa e Inovação em Tecnologia da Informação
(NPITI) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde o arcabouço
CLASSICO foi prototipado para permitir a análise mais precisa de sua abordagem. A
Fig. 15 ilustra a configuração do testbed adotado, que corresponde a uma topologia de
rede SDN tı́pica para ambientes provedores de conteúdo na IoT-S [155]. O núcleo da
rede inclui 7 nós switch com arquitetura de hardware Common-Off-The-Shelf (COTS)
habilitados para OpenFlow (v1.3), identificados como (sw1 até sw7 ). Estes nós são do
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tipo Routerboard Mikrotik RB 951G-2HND habilitados para atuar na função switch, e
são interconectados por enlaces IEEE 802.3 com 10Mbps de largura de banda total. Um
total de 10 AIMC, identificadas como Clientes de Conteúdo (1 até 10), executam em hosts
conectados diretamente nos nós OpenFlow. Esses Clientes recebem streaming de vı́deo
enviado a partir de um Servidor de Vı́deo, tendo intermédio da plataforma IoT FI-WARE
que executa no host diretamente conectado ao nó sw1 .
Todos os componentes e módulos da arquitetura interna do CLASSICO1 foram implementados em conformidade com a Northbound API disponibilizada pela arquitetura do
Controlador Floodlight2 . Isso permite que o arcabouço CLASSICO invoque os serviços
de gerenciamento de topologia e coleta de estatı́sticas de rede providos pelo Controlador
SDN. Tais serviços são disponibilizados pelo Floodlight para prover estatı́sticas coletadas
do Plano de Dados da IoT-S, que são necessários à execução dos procedimentos e dos
algoritmos dos componentes do CLASSICO.

Figura 15: Topologia do testbed correspondente ao modelo de avaliação
O modelo de avaliação leva em conta caracterı́sticas de aplicações IoT compatı́veis
com o projeto FI-WARE [76]. É importante destacar, no entanto, que CLASSICO é um
arcabouço genérico o suficiente para ser integrado a qualquer aplicação ou plataforma IoT.
O cenário de AIMC abrange a emulação de sessões de streamings de vı́deo, que apresentam alta sensibilidade a QoS/QoE e demandam significativa quantidade de recursos de
rede. Especificamente, o provedor de conteúdo adota comportamento no recebimento de
requisições e no encaminhamento de conteúdo que emula o comportamento do Kurento
1
2

Código CLASSICO disponı́vel em https://github.com/Barbalho12/classico-sdn
http://www.projectfloodlight.org
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Media Server (KMS)3 . O Kurento é um Habilitador Genérico (do Inglês, Generic Enabler
- GE) do FI-WARE que implementa uma camada de abstração para prover streamings de
vı́deos para diferentes aplicações IoT. Seguindo o comportamento do Kurento, a AIMC
se conecta (através de uma API) ao provedor para obter conteúdo, que então é capaz
de entregar o conteúdo solicitado. Mesmo em um cenário real onde o Kurento pode ser
utilizado usado por uma plataforma na IoT-S, a integração do CLASSICO não requer nenhuma modificação nos serviços ou nas APIs do FI-WARE e nem nas AIMC, denotando
assim uma coexistência altamente flexı́vel.
Seguindo orientação da literatura relevante no tema desta pesquisa, dois ambientes
experimentais são adotados, nomeadamente CLASSICO e SDN Multicast. O conjunto de
experimentos CLASSICO, como o próprio nome sugere, contém a abordagem CLASSICO
implementada com total fidelidade as definições do Capı́tulo 4. A Fig. 16 exemplifica
o modelo de prototipação e o framework de sinalização do conjunto de experimentos
CLASSICO.

Figura 16: Modelo de prototipação e o framework de sinalização do conjunto de experimentos CLASSICO
Já o conjunto e experimentos SDN Multicast se baseia na abordagens definidas em
[130], que se destaca sobre os demais trabalhos relacionados por estender o Controlador
SDN com métodos que se baseiam na estratégia Multi-Tree Routing and State Assignment
3

https://www.kurento.org
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Algorithm (MTRSA) para construir árvores IP multicast que, tal qual o CLASSICO, tem
com premissa otimizar o consumo de largura de banda total na SDN. Para cada árvore, o
MTRSA seleciona os nós da árvore IP Multicast com maior largura de banda residual, e
invoca o Controlador SDN para configurar a tabela de fluxo somente nos nós selecionados,
de modo a forçar que as mensagens IP multicast sejam instaladas no caminho pretendido.
A Fig. 17 apresenta o comportamento do framework de sinalização e arquitetura funcional
do conjunto de experimentos SDN Multicast.

Figura 17: Modelo de prototipação e o framework de sinalização do conjunto de experimentos SDN Multicast
Uma abordagem cliente/servidor é utilizada para avaliar ambas as soluções avaliadas
no experimento (i.e., CLASSICO e SDN Multicast). A distribuição do streaming pelo
Servidor de Vı́deo é controlada pela ferramenta Evalvid [156], que é capaz de reconstruir
um vı́deo recebido mesmo quando há perdas de frames durante a transmissão na rede.
Com base na literatura recente sobre a avaliação da qualidade de vı́deo [157], o Servidor
de Vı́deo gera streaming com as seguintes propriedades: codec MPEG-4, tamanho de 8.09
MB do arquivo, alta resolução de 1920x1080, taxa de frames 24 fps (frames por segundo)
e bitrate (intenso) de 1 Mbps. O tempo total do experimento é de 60 segundos, e cada uma
das 10 requisições por vı́deo (enviadas pelos Clientes de Conteúdo) ocorre em um instante
aleatório entre 0 e 10 segundos do experimento. Esses parâmetros de experimentação
(nomeadamente tempo de duração do experimento, caracterı́sticas da sessão de vı́deo,
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quantidade de requisições e fluxos ativos de vı́deo) são definidos respeitando os limites
computacionais associados ao Evalvid. Valores além destes simplesmente inviabilizam o
funcionamento do modelo de avaliação adotado por questões de limitação das ferramentas
adoadas e do próprio testbed. O protocolo Real-Time Protocol (RTP) [158] sobre User
Datagram Protocol (UDP) [112] é utilizado para a transmissão do streaming de vı́deo.
Visando a identificar o comportamento dos conjuntos de experimentos CLASSICO e
SDN Multicast quando (i) a quantidade de AIMC aumenta com o tempo; e (ii) uma falha
ocorre durante o experimento, as seguintes configurações são induzidas ao longo do tempo
do experimento:
• uma carga total de tráfego de 100% da capacidade dos enlace é induzida (denotando
um ambiente de rede hostil) nas proximidades do Servidor de Vı́deo. Entre 0 e 25
segundos, uma sobrecarga de 9 Mbps é adicionada somente no enlace {sw1 , sw3 }.
Entre os instantes 25 e 50 segundos, a sobrecarga de 9 Mbps passa a ocorrer somente
no enlace {sw1 , sw4 }. Essa alternância de sobrecarga visa a identificar como as
soluções se adaptam à mudança dos padrões de QoS (i.e., latência, jitter e largura de
banda) na rede. Convém destacar que as introspecções nos experimentos revelaram
que não há mudança significativas no padrão dos resultados quando a carga de
tráfego oferecida supera o limite máximo da capacidade dos enlaces, o que justifica
o modelo de avaliação;
• no instante de tempo entre 28 e 32 segundos (i.e., próximo à metade do tempo
total do experimento), um enlace aleatório é desconectado (induzindo assim uma
dinâmica de rede), visando a verificar como as soluções reagem diante de uma falha
e o impacto resultante em termos de QoS/QoE; e
• após 50 segundos (i.e., quando não há mais sobrecarga de tráfego), busca-se avaliar
o comportamento das soluções em uma rede com baixa carga de tráfego (i.e., com
10% da capacidade dos enlaces).
O modelo Full Reference (FR) de avaliação de vı́deo é utilizado, visto que o acesso
completo ao vı́deo original é necessário para reconstruir o vı́deo recebido. Isso significa que
dois arquivos de entrada são necessários ao modelo FR: o arquivo original (transmitido
pelo Servidor de Vı́deo) e o arquivo transmitido (recebido pelo cliente). Esses arquivos são
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processados pela Video Quality Measurement Tool (VQMT)4 , uma ferramenta de software
capaz de avaliar o vı́deo recebido de acordo diferentes métricas de QoE.
A Tabela 7 sumariza os principais parâmetros do experimento neste modelo avaliação.
Tabela 7: Parâmetros do experimento
Parâmetro
Quantidade de AIMC
Capacidade do enlace
Carga de tráfego
Codec do vı́deo
Tamanho do arquivo de vı́deo
Resolução do vı́deo
Taxa de frames
Bitrate
Protocolos de transmissão
Modelo de avaliação
Duração do experimento

5.1.1

Valor
10 Clientes
10 Mbps
Até 100% da capacidade do enlace
MPEG-4
8.09 MB
1920x1080
24 fps
1 Mbps
RTP/UDP
Full Reference
60 segundos

Métricas

As análises quanto à ativação de sessões consideram duas métricas relacionadas entre
si, conforme descritas a seguir:
• Tempo de ativação da sessão - nesta tese, o tempo de ativação de uma sessão
de comunicação (i.e., sessão multiusuário, com CLASSICO, e sessão IP multicast,
com SDN Multicast) corresponde ao tempo decorrido (em milissegundos) entre o
envio da mensagem de requisição até o recebimento do primeiro pacote de dados
do conteúdo, para cada cliente. É desejável que esse tempo seja o menor possı́vel
para que as AIMC consigam realizar os seus processos decisórios com mais rapidez
e precisão; e
• Sobrecarga de controle - o aumento da quantidade de mensagens de sinalização
(e.g., dos protocolos OpenFlow e Internet Group Management Protocol (IGMP)
usado pelo SDN Multicast) tende a impactar o tempo de ativação das sessões. Isso
ocorre porque tais mensagens precisam ser processadas e armazenadas pelos hosts
(e.g., Servidor de Vı́deo) e pelos nós OpenFlow. Além disso, as mensagens IGMP
4

http://msu-video-quality-measurement-tool.en.lo4d.com
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concorrem pelos meios fı́sicos de comunicação na rede softwarizada. Nesta tese, a
sobrecarga de controle representa a soma da quantidade de pacotes dos protocolos
OpenFlow e IGMP. Portanto, manter menores valores de sobrecarga de controle na
rede tende a reduzir o tempo de ativação das sessões, assim como potencialmente
impacta no consumo de recursos computacionais de rede, consumo de energia e
latências em geral. Sobrecarga de controle está diretamente a capacidade que o
sistema possui de escalabilidade.
Do ponto de vista da QoS, as métricas utilizadas para avaliar as soluções seguem as
recomendações em [31], pelos motivos descritos a seguir.
• Latência (ou End-to-End Delay ) - o streaming de vı́deo possui requisitos fortes
de latência. Quando os pacotes de vı́deo são entregues ao cliente além de algumas
centenas de milissegundos, ele é considerado inútil para o processo de reprodução
(play-out) [159];
• Jitter - no caso do streaming de vı́deo (que impõe uma alta carga de tráfego de
dados na rede), o aumento do jitter resulta tipicamente do congestionamento nas
redes IP, embora outras razões sejam possı́veis (e.g., latência variável no enfileiramento nós nós de rede e variação da intensidade de tráfego best-effort) [160]. O
jitter é um fator relevante e indesejável, visto que tende a degradar o desempenho
de processamento (i.e., CPU) dos nós e aumentar as perdas de pacotes na rede. Sabendo que diferentes pacotes do mesmo fluxo de dados podem atravessar diferentes
caminhos de rede, é fundamental medir a QoS da rede em termos de jitter ; e
• Vazão de Dados (ou Throughput) - o valor da vazão de dados pode ser reduzido
quando há um aumento na quantidade de fluxos de dados compartilhando os enlaces
de rede, o que pode levar a violações de limites máximos de playback de vı́deo e
afetar, assim, a satisfação do usuário.
O modelo de avaliação considera duas métricas de QoE amplamente utilizadas pela
comunidade cientı́fica para avaliar o nı́vel de qualidade do vı́deo percebido pelo usuário.
Essas métricas foram utilizadas com base na Recomendação [161], visto que as AIMC
são altamente sensı́veis em termos de QoS no transporte de rede, evidenciando a forte
correlação entre QoS e QoE. As métricas consideradas na avaliação estão assim descritas:
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• Structural Similarity Metric (SSIM) - é um indicador que mede a similaridade
entre o vı́deo original e o vı́deo reproduzido. A partir da análise da similaridade,
o valor do SSIM é medido no intervalo entre [0..1]. Quando ele vale 1, o vı́deo
reproduzido no lado do cliente é exatamente o mesmo conteúdo transmitido pelo
servidor, e quando ele vale 0 representa nenhuma correlação [87]; e
• Video Quality Metric (VQM) - é uma métrica que considera a distorção de frames de vı́deo (ao comparar brilho, contraste, pixels e outras propriedades) para verificar a qualidade do vı́deo recebido. O melhor valor possı́vel de VQM é 0 (máxima
satisfação do usuário), quando os vı́deos original e recebido atingem a melhor combinação para o olho humano, e em situações reais ele pode alcançar o valor 12 [88].

5.2

Análise quanto à ativação de sessões

Esta seção apresenta uma análise relacionada à ativação de sessões por parte de ambas
as soluções avaliadas (CLASSICO e SDN Multicast) durante o tempo de experimento, à
medida que mais Clientes de Conteúdo requisitam o vı́deo.

5.2.1

Análise dos resultados do Tempo de Ativação de Sessões

Os tempos de ativação de sessões alcançados pelo CLASSICO e pelo SDN Multicast)
estão mostrados na Fig. 18. O eixo-x mostra cada requisição (que ocorre em um instante
aleatório entre 0 e 10 segundos do experimento) realizada por cada um dos 10 Clientes
de Conteúdo. No eixo-y, o tempo de ativação da sessão (em milissegundos) para cada
cliente é apresentado. Pode-se notar que o CLASSICO otimizou o tempo de ativação
das sessões multiusuários, em relação ao SDN Multicast. No inı́cio do experimento (i.e.,
quando a primeira requisição é tratada), o tempo de ativação da sessão de ambas as
soluções foram próximos (cerca de 160ms). Porém, o CLASSICO conseguiu reduzir o
tempo de ativação da sessão para as requisições subsequentes. Na média, os ganhos de
CLASSICO alcançaram 46% ao ativar sessões em um tempo médio de 190ms, enquanto
o SDN Multicast ativou sessões a um tempo médio de 355ms. Esses ganhos ocorreram
sobretudo devido à baixa sobrecarga de controle do CLASSICO (discutida na seção 5.2.2),
que permitiu menores tempos para o recebimento/processamento (das requisições enviadas
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pelos clientes) e o efetivo inı́cio do fluxo de dados na rede multiusuário.

Figura 18: Tempo de ativação de sessões durante o tempo do experimento

5.2.2

Análise dos resultados da Sobrecarga de Controle

As sobrecargas de controle de ambas as soluções avaliadas (CLASSICO e SDN Multicast) durante o tempo de experimento estão mostradas na Fig. 19. O eixo-x identifica o tempo, enquanto o eixo-y mostra o valor da sobrecarga de controle, medido pela
quantidade de sinalização trocada. Pode-se observar que os serviços implementados pelo
arcabouço CLASSICO permitem reduzir drasticamente a sobrecarga de controle em comparação ao conjunto de experimentos do SDN Multicast, independentemente do instante
de tempo observado no experimento. Essa enorme vantagem do CLASSICO pode ser verificada no valor médio da sobrecarga de controle. Enquanto o CLASSICO manteve uma
média de 54 pacotes de controle (OpenFlow) por segundo, o SDN Multicast injetou uma
média de 1910 pacotes de controle (OpenFlow e IGMP) por segundo para suas operações
de controle na rede. Dessa forma, o CLASSICO reduziu cerca de 97.17% a sobrecarga
de controle em relação ao SDN Multicast. Esse comportamento da sobrecarga de controle pode ser explicado pelos mecanismos usados pelas soluções analisadas. Enquanto
o CLASSICO utiliza apenas mensagens OpenFlow (pelo canal seguro, out-of-band, entre
Controlador e nós OpenFlow) para construir a rede multiusuário orientada a qualidade,
o SDN Multicast ainda utiliza as mensagens IGMP in-band para os procedimentos de
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criação e manutenção das árvores multicast, o que aumenta significativamente a sobrecarga de controle.

Figura 19: Sobrecarga de controle durante o tempo do experimento
Esses resultados associados ao tempo de ativação das sessões e à sobrecarga de controle sugerem verificar que o CLASSICO permite otimizar o consumo de recursos da rede
(e.g., largura de banda dos enlaces, tempo de processamento/armazenamento dos nós)
ao mesmo tempo em que se atende múltiplas AIMC simultaneamente. Isso demonstra
que o CLASSICO assegura maior escalabilidade na IoT-S do que o SDN Multicast, que
também se vale da comunicação de grupo para atender múltiplas AIMC. É possı́vel ainda
inferir que o consumo de recursos no Servidor de Vı́deo também é otimizado com CLASSICO, visto que ele só precisa tratar a primeira requisição de conteúdo. Todas as demais
requisições neste experimento são tratadas pelos componentes do CLASSICO, com total
transparência em relação à plataforma IoT.

5.3

Análise quanto a QoS

Esta seção discute os resultados obtidos pelas soluções avaliadas, do ponto de vista
da QoS ao nı́vel de rede.
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5.3.1

Análise dos resultados de Latência

As latências no transporte de conteúdo obtidas pelo CLASSICO e pelo SDN Multicast
durante o tempo de experimento estão mostradas na Fig. 20.

Figura 20: Latência durante o tempo do experimento
Pode-se observar que CLASSICO oferece um desempenho muito superior ao SDN
Multicast em termos de latência, durante a maior parte do tempo do experimento. O
valor médio de latência com CLASSICO foi de 9.20ms, enquanto o SDN Multicast obteve
um valor médio de 53.66ms. Isso significa que CLASSICO permite taxa de otimização de
83% em termos de latência, na média, em comparação ao SDN Multicast. Esses ganhos
são consequência direta do gerenciamento das sessões multiusuário orientado a qualidade,
que agrupa os clientes em uma única sessão multiusuário e induz a construção da rede
multiusuário orientada a qualidade com os melhores caminhos ao longo do tempo. É
possı́vel notar que o CLASSICO atinge um estado transiente de operação entre 0 e 5s do
experimento, que ocorre devido à atualização da tabela de sessões multiusuários. Com
base nesse evento, o CLASSICO precisa atualizar a árvore de transmissão multiusuário,
construir as regras de fluxo e induzir a instalação de tais regras de fluxos nos nós. O SDN
Multicast também aumenta a sua latência para construir as árvores multicast na rede, em
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função das operações de join por parte dos clientes.
Uma flutuação na latência de ambas as soluções é percebida por volta dos 28s. Essa
flutuação resulta da falha induzida em um enlace na rede. Devido ao seu procedimento de
resiliência, CLASSICO é capaz de detectar a degradação dos parâmetros de QoS ao nı́vel
de rede nos caminhos, recalcula o valor da métrica ϕ de outros caminhos candidatos (com
melhores valores de QoS), e selecionar um outro melhor caminho disponı́vel para atender
aos participantes da sessão multiusuário. Diferentemente, o SDN Multicast continua a
encaminhar os pacotes de dados pelo menor caminho (seguindo o algoritmo Shortest Path
First (SPF), levando ao aumento da latência no restante do tempo.

5.3.2

Análise dos resultados de Jitter

A Fig. 21 apresenta o comportamento do Jitter durante o tempo de experimento,
onde o CLASSICO consegue alcançar desempenho superior em relação ao SDN Multicast
ao longo do tempo.

Figura 21: Jitter durante o tempo do experimento
O valor médio do Jitter do CLASSICO foi de 0.38ms, enquanto o valor médio obtido
pelo SDN Multicast foi de 4.02ms, evidenciando que o ganho médio do CLASSICO em
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termos de Jitter alcançou o expressivo patamar de 90%. Observa-se inclusive que o
CLASSICO (diferente do SDN Multicast) mantém o Jitter abaixo dos 30ms (requisito
de várias AIMC baseadas em streaming de vı́deo) na maior parte do tempo. A razão
para todo esse ganho do CLASSICO se deve ao fato do redirecionamento de pacotes
para caminhos menos congestionados. Além disso, a menor sobrecarga de sinalização
de controle contribui para uma melhor utilização da largura de banda nos enlaces com
CLASSICO.

5.3.3

Análise dos resultados de Vazão

Os resultados da vazão de dados das soluções avaliadas estão apresentados na Fig. 22.
Como é possı́vel notar, a vazão obtida pelo CLASSICO se aproxima mais da taxa de
transmissão do vı́deo original do que o SDN Multicast. Após o estado transiente na rede
(i.e., no inı́cio do experimento), a vazão do CLASSICO aumenta gradativamente durante
todo o tempo do experimento, alcançando valores mais próximos de 1 Mbps a partir dos
20s. Enquanto isso, a vazão do SDN Multicast se mantém um pouco acima de 500 Kbps
na maior parte do tempo.

Figura 22: Vazão de dados durante o tempo do experimento
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Na média durante o experimento, a vazão do CLASSICO foi de 0.83 Mbps. Já o
valor médio alcançado pelo SDN Multicast foi 0.54 Mbps. Isso significa que o CLASSICO
melhorou a vazão de dados em cerca de 30% em comparação ao SDN Multicast. Esses
ganhos do CLASSICO na vazão de dados são justificados por um conjunto de fatores.
Por um lado, existe uma correlação direta entre a sobrecarga de controle e a vazão de
dados. Com o CLASSICO, a sobrecarga de controle é out-of-band (diferente do SDN
Multicast, que utiliza mensagens IGMP in-band. Dessa forma, o CLASSICO consegue
otimizar o uso da largura de banda dos enlaces. Por outro lado, o CLASSICO se vale
da métrica de roteamento que seleciona os melhores caminhos em termos de QoS ao
nı́vel de rede, permitindo usar aqueles caminhos que oferecem menos latência/jitter na
rede multiusuário. Tais fatores potencializados pelo CLASSICO favorecem o aumento da
vazão de dados.

5.4

Análise quanto a QoE

Nesta seção, os resultados alcançados pelas soluções avaliadas são apresentados com
base na QoE.

5.4.1

Análise dos resultados de SSIM

Uma análise do comportamento de QoE oferece uma visão precisa da qualidade da
transmissão do vı́deo sob a perspectiva do usuário final [162]. Na Fig. 23, o comportamento
dos valores da métrica SSIM obtidos por CLASSICO e pelo SDN Multicast é observado.
Os resultados de SSIM evidenciam que CLASSICO consegue superar o SDN Multicast.
Pode-se notar no gráfico da Fig. 23 que, com CLASSICO, uma correlação muito próxima
é mantida entre o vı́deo original e os arquivos (de vı́deo) recebidos pelos participantes
da sessão multiusuário durante a maior parte do tempo. Convém destacar que a carga
de tráfego na rede alcança 100% da capacidade dos enlaces, entre 0 e 50s. Enquanto a
configuração SDN Multicast alcançou um SSIM de 0.92, na média, CLASSICO obteve
um valor médio de 0.99. Essas melhorias em termos de SSIM (7%, na média) resultam do
gerenciamento de sessões multiusuários orientado a qualidade do CLASSICO, e da seleção
de melhores caminhos em termos de QoS na rede multiusuário softwarizada, mesmo diante
de uma rede saturada com carga de tráfego hostil.
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Figura 23: Comportamento de SSIM durante o tempo do experimento
A Fig. 23 também mostra que CLASSICO alcançou a melhor correção possı́vel (i.e.,
SSIM igual a 1), exceto em dois momentos especı́ficos: (i) durante o perı́odo transiente
da rede (no inı́cio do experimento), e (ii) no momento da falha (entre 28s e 32s). Nesses
perı́odos especı́ficos onde o CLASSICO executou a reconfiguração da sessão multiusuário
(e a reconfiguração de caminhos) devido à redução do desempenho na rede, uma parcela
dos pacotes de dados foi perdida, afetando assim o valor de SSIM. No entanto, esses resultados mostram que o CLASSICO provê um serviço de transporte de conteúdo resiliente
para manter a qualidade das sessões multiusuários, mesmo após uma falha. Por outro
lado, a configuração SDN Multicast permaneceu usando o menor caminho (com menor
qualidade) durante a maior parte do tempo, levando a maiores perdas em termos de SSIM.
A partir do instante 50s, onde a carga de tráfego na rede é baixa (10% da capacidade dos
enlaces), ambas as soluções alcançam os melhores valores de SSIM.

5.4.2

Análise dos resultados de VQM

Na Fig. 24, os resultados do valores de VQM obtidos por ambas as soluções ao longo
do tempo de experimento são mostrados.
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Figura 24: Comportamento de VQM durante o tempo do experimento
É possı́vel observar que o VQM obtido pelo CLASSICO é melhor que o obtido pelo
SDN Multicast durante a maior parte do tempo. O valor médio de VQM alcançado
pelo SDN Multicast foi 0.47. Diferentemente, o VQM do CLASSICO foi muito melhor,
alcançando o valor médio de 3.55. Isso representa ganhos do CLASSICO em torno de 86%
em relação ao resultado do SDN Multicast. Além disso, pode-se notar que o CLASSICO
oferece a melhor qualidade possı́vel (i.e., VQM igual a 0) fora do estado transiente e após
a falha na rede. Sabendo que o VQM oferece uma maior correlação com QoE do que o
SSIM [163], esses resultados indicam fortemente uma melhor QoE com CLASSICO, em
comparação ao SDN Multicast.

5.4.3

Percepção humana

Com o objetivo de complementar as análises de QoE descritas anteriormente, foi
escolhido aleatoriamente um frame do vı́deo original para permitir a avaliação do ponto
de vista da percepção humana. Nesse caso, o mesmo frame foi retirado do vı́deo durante
a transmissão utilizando o CLASSICO e o SDN Multicast, para fins de comparação da
percepção humana diante das duas soluções avaliadas.
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A Fig. 25 exibe o frame (número 870) do vı́deo no instante 36s com CLASSICO
e SDN Multicast, respectivamente. Os impactos da mudança na carga de tráfego, da
inclusão de mais AIMC e da falha na rede são claramente visualizados na figura. Na
configuração SDN Multicast, esse impacto é significativamente maior devido ao aumento
da quantidade de pacotes de dados perdidos, considerando que a qualidade percebida
do vı́deo diminui com o aumento da perda de pacotes do vı́deo original [164]. A figura
também deixa evidente as vantagens do CLASSICO, resultantes dos seus procedimentos
de gerenciamento de sessões multiusuários e resiliência, confirmando os resultados de SSIM
e VQM previamente analisados.

(a) Com CLASSICO

(b) Com SDN Multicast

Figura 25: Frame 870 exibido em ambas as configurações no experimento

5.5

Sı́ntese do capı́tulo

Este capı́tulo apresentou uma avaliação do funcionamento do arcabouço CLASSICO
em um cenário de AIMC baseadas em vı́deo provido por uma plataforma IoT. O objetivo
da avaliação foi verificar os ganhos do CLASSICO em termos da ativação de sessões, QoS
na rede softwarizada e de QoE percebida pelo usuário, mesmo diante do aumento na
quantidade de AIMC e de falhas na rede. Para tal, o CLASSICO foi comparado ao SDN
Multicast através de diferentes métricas de avaliação.
Os resultados do experimento mostraram que o CLASSICO obtém resultados muito
superiores em relação ao SDN Multicast em todas as métricas de avaliação consideradas.
Do ponto de vista da ativação de sessões, o CLASSICO reduziu drasticamente a sobrecarga
de controle (97.17%) e o tempo de ativação de sessão de comunicação para as AIMC (45%).
Em relação a QoS, o CLASSICO reduziu de forma significativa a latência (83%) e o jitter
(90%), ao mesmo tempo que aumentou a vazão de dados (30%) na comparação ao SDN
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Muticast. Por outro lado, o CLASSICO conseguiu aumentou a QoE ao prover melhores
valores de SSIM (2%) e VQM (86%).
A partir dessas análises, verificou-se que os serviços integrados providos pelo CLASSICO conseguem resolver as questões levantadas na seção 1.2 desta tese. Demonstrou-se
que é possı́vel reduzir o consumo de recursos de rede softwarizada ao mesmo tempo em
que se atende múltiplas AIMC simultaneamente. Além disso, foi possı́vel comprovar que
o serviço de transporte de conteúdo consegue ser resiliente o suficiente para adaptar a rede
multiusuário orientada a qualidade, mesmo diante de uma falha em um enlace. Todos
esses benefı́cios são alcançados sem nenhuma necessidade de modificar APIs, denotando
assim alto grau de transparência do CLASSICO em relação às plataformas IoT e AIMC.
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6

Conclusão

Este capı́tulo apresenta a conclusão desta tese. As principais contribuições do trabalho
estão descritas na Seção 6.1. Já os possı́veis estudos futuros estão apresentados na Seção
6.2, encerrando os capı́tulos que compõem a tese.

6.1

Principais Contribuições

Esta tese apresenta um arcabouço holı́stico, denominado Cross-LAyer SDN SesssIon
COntrol (CLASSICO), composto por serviços integrados à IoT Softwarizada (IoT-S) que
visa a aprimorar a arquitetura de sistemas IoT-S ao aprovisionar transporte de conteúdo
para múltiplas Aplicações IoT de Missão Crı́tica (AIMC) de forma eficiente, melhorando
qualidade e escalabilidade através de um plano de controle refinado, auto-organizado e
flexı́vel. O arcabouço CLASSICO é a principal contribuição desta tese. Ele define um
conjunto de serviços de controle que interoperam com as AIMC e com as plataformas IoT
de forma transparente para assegurar flexibilidade, abrangendo (i) controle de admissão
orientado a qualidade; (ii) gerenciamento auto-organizável de sessões multiusuários; (iii)
gerenciamento de rede multiusuário softwarizada orientada a qualidade; e (iv) transporte
de conteúdo resiliente, mesmo com variações de qualidade e falhas na rede.
O serviço de controle de admissão orientado a qualidade foi descrito na Seção 4.3.2.
Esse serviço admite (ou rejeita) o transporte de conteúdo com qualidade garantida para
uma AIMC através de uma visão multi-nı́vel nos seus processos decisórios, que leva em
conta o conhecimento da Qualidade de Serviço (QoS) associada ao conteúdo requerido
pela AIMC e as estatı́sticas de QoS na rede softwarizada. No caso da admissão do serviço
de transporte de conteúdo, o serviço de gerenciamento de sessões multiusuários (descrito
na Seção 4.3.3) é capaz de alocar dinamicamente recursos ao nı́vel de sessão, a partir
da criação ou adaptação (por agrupamento) de sessões multiusuários ativas, que agru-
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pam múltiplas AIMC compartilhando conteúdo para permitir construção de conhecimento
semântico das sessões multiusuários orientadas a qualidade.
É com base nessa visão ao nı́vel de sessões multiusuários que CLASSICO avança em
relação aos nı́veis de transporte e rede TCP/IP para melhorar qualidade e escalabilidade
na IoT-S. Para tal, o serviço de gerenciamento de rede multiusuário softwarizada orientado
a qualidade (descrito na Seção 4.3.4) se baseia na comunicação de grupo sobre SDN (superando o arcabouço complexo do IP Multicast) para além de definir regras de fluxo onde
nós branching selecionados em caminhos com melhor balanceamento de QoS ao nı́vel de
rede replicam pacotes de dados para as AIMC participantes das sessões multiusuários. A
construção dessa rede otimizada permite eliminar redundâncias de tráfego nos enlaces ao
mesmo tempo que melhora a utilização de recursos de processamento/memória nos nós
para atender simultaneamente múltiplas AIMC compartilhando conteúdo. Além disso,
o serviço de transporte de conteúdo resiliente (descrito na Seção 4.3.4.1) explora a redundância de caminhos para selecionar caminhos alternativos (com qualidade garantida),
se o caminho selecionado inicialmente sofra redução na QoS ou falha.
Os experimentos realizados sobre uma bancada de testes real que implementa tanto
o arcabouço CLASSICO quanto a arquitetura e o framework de sinalização de um relevante trabalho relacionado, denominado de SDN Multicast, demonstram sua significativa eficácia para conectar sessões multiusuário sensı́veis a QoS na presença de evento
dinâmico na rede que demanda operações de resiliência. Os resultados evidenciam que o
CLASSICO, em comparação com o SDN Multicast, permite: (i) reduzir a sobrecarga de
sinalização de controle em cerca de 97%; (ii) otimizar em 46% o tempo médio de estabelecimento de sessões AIMC; (iii) otimizar em 83% a latência, e 90% o jitter, durante
transporte de conteúdo das sessões AIMC; (iv) melhorar o comportamento da vazão de
dados em cerca de 30%; (v) e supera substancialmente a capacidade de garantir QoS as
sessões AIMC, revelando taxa de desempenho de 7% para SSIM e 86% para VQM. Portanto, os resultados deixam evidente os benefı́cios significativos que o uso do do arcabouço
CLASSICO traz para casos de uso AIMC em sistemas IoT-S.
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6.2

Estudos Futuros

Os resultados obtidos nesta tese sugerem que diferentes estudos futuros podem ser
realizados, cabendo aprofundamentos em diferentes temáticas. Alguns desses estudos
futuros incluem os seguintes:
1. Adaptar dinamicamente os pesos de importância dos critérios (largura de banda
disponı́vel, latência e jitter ) que compõem a métrica de seleção de caminhos ϕ do
CLASSICO, permitindo (re)construir as árvores de transporte multiusuário a partir
dos requisitos de QoS das AIMC e das estatı́sticas da rede;
2. Definir um componente integrado ao CLASSICO para permitir a adaptação das
propriedades de vı́deo, tais como codec e bitrate), consumido por uma AIMC ao
longo do seu tempo de vida, considerando os recursos aos nı́veis de sessão e de rede
na rede multiusuário softwarizada;
3. Nos ambientes IoT urbanos, é esperado que dispositivos IoT produtores (e.g., câmeras
em capacetes de ciclistas, sensores em veı́culos, etc.) mudem frequentemente sua
localização [165]. Nesse caso, mecanismos de controle de mobilidade precisam lidar
com essas dinâmicas na rede softwarizada, visando a realizar transferências (handover ) rápidas que permitam também atualizações ágeis da topologia da rede. A
integração desses mecanismos permitirá que o CLASSICO consiga adaptar a rede
multiusuário softwarizada rapidamente, visando a manter a qualidade do transporte
de conteúdo para as AIMC mesmo em ambientes com maior mobilidade;
4. Em diferentes casos de uso IoT [166, 167], a predição do uso de recursos (e.g., largura
de banda, processamento nos nós de rede e etc.) ou de perdas tem sido considerado
um aspecto relevante para permitir processos decisórios eficientes pelas aplicações
IoT. Os mecanismos de predição podem ser integrados aos mecanismos de controle
de alocação de recursos do CLASSICO, de modo a melhorar o serviço de transporte
através de, por exemplo, reserva de recursos, classes de serviços e outros modelos
avançados de alocação de recursos de rede;
5. Experimentar o arcabouço CLASSICO em um ambiente de Cidades Inteligentes, de
modo a permitir avaliá-lo em um cenário crı́tico real e com impacto social direto.
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Anexo A: Anotação de orientação

A. Anotação de orientação, por Prof. Dr. Augusto Neto, 23 Mai. 2017.

