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Resumo

O advento de casos de uso inovadores no contexto das redes de quinta geração (5G) tem

desafiado as abordagens de redes de comunicação estabelecidas. As demandas por baixa

latência, alta disponibilidade de largura de banda, escalabilidade, acesso ubíquo e suporte

à conectividade para dispositivos IoT de capacidade limitada são algumas das questões

que os provedores de redes precisam enfrentar atualmente. A tecnologia de WLANs Wi-

Fi, em decorrência de sua alta densidade nos centros urbanos e capacidade de prover

acesso compartilhado via soluções como os hotspots, oferece enormes oportunidades de

conectividade aos usuários e dispositivos. Somando-se às redes Wi-Fi os recursos com-

putacionais abundantes da infraestrutura do ISP — próximos portanto dos dispositivos

finais —, tem-se uma infraestrutura na borda da rede com grande potencial de suprir as

demandas acima mencionadas. Apesar disso, um levantamento do estado da arte identi-

ficou que nenhum dos trabalhos relacionados é capaz de articular esta infraestrutura da

borda da rede de forma satisfatória. Esta tese tem por objetivo geral propor uma solução

capaz de fazer uso do substrato que abrange as redes Wi-Fi de acesso compartilhado,

os recursos da infraestrutura do ISP e as redes de acesso que interconectam ambos para

oferecer no espaço urbano serviços escaláveis, de atraso reduzido, localizados e pervasivos.

A solução proposta, denominada WLAN slIcing SErvice (WISE), faz uso de tecnologias

emergentes como as de virtualização de recursos computacionais e de virtualização de rede

para fatiar a infraestrutura subjacente de forma a disponibilizá-la em partições capazes

de oferecer serviços diferenciados, com isolamento e independência de operação. O WISE



expande ainda as capacidades computacionais dos Customer Premise Equipments (CPEs)

que compõem as redes Wi-Fi de acesso compartilhado, transformando-os em nós de uma

névoa computacional aptos a abrigar parte de suas funcionalidades avançadas e a executar

serviços locais virtualizados. O WISE foi avaliado por meio de uma bancada de testes real

e demonstrou ser uma solução superior às soluções tradicionais de compartilhamento de

redes Wi-Fi.

Palavras-chave: redes definidas por software, UDNs 5G, virtualização de funções de rede,

computação em névoa, computação em nuvem, fatiamento de rede, WLANs Wi-Fi de

acesso compartilhado.
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Abstract

The advent of future 5th Generation (5G) use cases has challenged the traditional network

infrastructures. The need for low latency, high bandwidth, scalability, ubiquitous access

and support for IoT resource-constrained devices are some of the issues that network ope-

rators have to face to support future 5G use cases. The Wi-Fi WLAN technology, due

to its high density on the urban centers and its capacity to provide shared connectivity

through solutions such as hotspots, offers enormous connectivity opportunities to users

and devices. By taking into account the ISP infrastructure resources (which are close to

end-users) in addition to the Wi-Fi networks, it is possible to have a network edge infras-

tructure with a huge potential to meet the beforementioned needs. In spite of that, our

state of the art study suggested that none of the mentioned works are able to articulate

such an edge infrastructure satisfactorily. This thesis proposes a solution able to employ

the substrate composed by the Wi-Fi shared networks and the ISP infrastructure resour-

ces (including access network resources) to offer at the urban space scalable, pervasive,

low latency, and localized services. The proposed solution, named WLAN SlIcing SEr-

vice (WISE), employs emerging technologies, such as the ones for computing and network

virtualization, to slice the underlying infrastructure in partitions able to offer differenti-

ated, isolated, and independently managed services. The WISE framework also expands

the computing capabilities of the Wi-Fi-shared Customer Premise Equipment (CPE) by

transforming such devices into fog nodes able to host part of the WISE functionalities and



to run virtualized local services. The WISE framework was evaluated through a real test-

bed and the results had shown its superiority in comparison to traditional Wi-Fi-sharing

solutions.

Keywords : software-defined networking, 5G UDNs, network functions virtualization, fog

computing, cloud computing, network slicing, Wi-Fi WLAN sharing.
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1 Introdução

Nos espaços inteligentes (smart spaces) [1] uma vasta quantidade de coisas como dis-

positivos móveis, sensores, veículos, utensílios e máquinas, se encontra conectada com a

finalidade de resolver problemas nas mais variadas esferas como a econômica, social e am-

biental. A pluralidade de aplicações e casos de uso implica, naturalmente, a disparidade

de requisitos tanto computacionais como de rede. Nas cidades inteligentes, sensores de uso

pessoal ou espalhados pelo espaço urbano assumem o papel de coletar dados para apoiar

processos de tomada de decisão visando o aumento da eficiência em variados setores como

a segurança pública, saúde, consumo de energia e transporte. Estima-se que uma cidade

de 1 milhão de habitantes irá produzir cerca de 180 milhões de Gigabytes de dados por

dia em 2019 [2]. A massificação IoT [3], além de requerer redes de grande capacidade,

acarretará uma maior dependência da rede por parte de dispositivos de capacidade limi-

tada para conexão com a internet (uma vez que tais limitações impedem que executem

protocolos mais complexos de comunicação). As redes voltadas à comunicação entre veícu-

los (VANETS, do inglês Vehicular Area Networks), coisas (como semáforos) e a Internet,

prometem melhorar a eficiência e segurança no trânsito e trazer conforto aos motoristas e

passageiros. Aplicações veiculares requerem redes confiáveis, de alta capacidade e atraso

reduzido [4]. A grande popularidade de dispositivos pessoais como smartphones e tablets

tem desencadeado uma onda de produtos inovadores como aplicações de realidade aumen-

tada — e serviços baseados em localização em geral —, aplicações de assistência cognitiva

[5], jogos on-line, e serviços baseados em crowdsourcing [6]. A popularidade destes dis-

positivos está também diretamente relacionada a um aumento exponencial do consumo

de conteúdo multimídia. Ademais, as demandas por conectividade dos usuários destas

aplicações enquanto se locomovem pelo espaço urbano exigem redes de acesso ubíquo e

de alto desempenho.

É consenso da comunidade científica que as abordagens de redes tradicionais não se-

rão capazes de atender as demandas de cenários como os descritos acima. De fato, os

desafios advindos de tais cenários têm motivado a indústria e a academia a propor no-
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vos mecanismos e arquiteturas que complementam a abordagem de evolução incremental

das redes celulares [7], culminando no que se denomina os sistemas de quinta geração

(5G) [8]. Exemplos de esforços neste sentido incluem a exploração de ondas milimétri-

cas (mmWave), em complemento ao já escasso espectro das micro-ondas, e o suporte à

conectividade Device-to-Device (D2D)[9], para a comunicação direta entre dispositivos

fisicamente próximos.

A visão 5G [10] se materializará, a partir de 2020, em sistemas capazes de viabilizar

casos de usos inovadores [11]. Dentre eles, tem-se o provimento melhorado de largura de

banda móvel (eMBB, do inglês enhanced Mobile Broadband), para atender às interações

humanas em situações variadas (como, por exemplo, prover capacidade de transmissão

de 10 Tb/s/km2 para ambientes com grande agrupamento de pessoas como os eventos

esportivos em estádios [12]), a comunicação massiva entre máquinas (mMTC, do inglês

massive Machine-Type Communications)[13], em que inúmeros dispositivos transmitem

um alto volume agregado de dados insensíveis ao atraso, e comunicação ultra confiável e

de baixa latência (URLL, do inglês Ultra Reliable Low Latency), com foco em sistemas

que exigem alta disponibilidade, largura de banda e latência reduzida (ex.: controle sem

fio do processo de produção na indústria).

Um dos métodos mais promissores para o aumento da capacidade de largura de banda

móvel é a reutilização do espectro [14]. De fato, a redução do tamanho das células pos-

sibilitou um aumento de 1600 vezes na capacidade dos enlaces desde o surgimento da

tecnologia das redes sem fio. Em comparação, avanços nas interfaces de transmissão sem

fio contribuíram com um aumento de 25 vezes [15]. Redes de células pequenas e heterogê-

neas [16] com alta concentração de nós de acesso por unidade de área — tanto no interior

de construções quanto ao ar livre — irão compor o que se chama de redes ultra densas

(UDNs, do inglês Ultra Dense Networks)[17]. Para além do aumento da largura de banda,

tal arranjo pode ser proveitoso para aumentar as opções de conectividade, refletindo em

maior disponibilidade e redundância.

A constante evolução do padrão IEEE 802.11 — aumento de vazão, melhorias de

eficiência tanto em ambientes internos quanto ao ar livre, redução do consumo de energia

—, salienta sua relevância em face às demandas emergentes [18]. Por exemplo, a emenda

IEEE 802.11ah (HaLow) [19] trabalha na frequência de 900 MHz e foca no baixo consumo

de energia, posicionando-se como uma solução WAN de baixa potência (LPWAN, do inglês

Low Power WAN) para o suporte à comunicação IoT e Machine-to-Machine (M2M) [20].

A IEEE 802.11af [21] é outra emenda sub 1GHz que também amplia o alcance das redes
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Wi-Fi — potencialmente em vários quilômetros —, mas que opera no espectro de TV não

utilizado (TV White Space). A emenda IEEE 802.11ax [22] opera na frequência 5 GHz

e visa o aumento da vazão média por usuário, inclusive em locais públicos com grande

aglomeração de dispositivos como aeroportos, estações de metrô e estádios. Utilizando-se

de técnicas de redução de interferência entre Pontos de Acesso (APs, do inglês Access

Points), a emenda promete aumento de eficiência de comunicação nos centros urbanos,

caracterizados atualmente por um densa distribuição de WLANs Wi-Fi. Diferentemente

das emendas 802.11ah e 802.11af, a expectativa é que o padrão 802.11ax tenha grande

penetração de mercado, sobrepondo-se inclusive a padrões atuais como o 802.11ac. Ainda,

a emenda IEEE 802.11u [23] objetiva automatizar a descoberta e seleção de redes Wi-Fi

por parte do dispositivo móvel.

O potencial advindo da presença massiva de nós de acesso Wi-Fi tem impulsionado a

exploração da tecnologia para além do provimento de conexão à Internet aos proprietários

da rede. Como parte da arquitetura 4G [24], a tecnologia é empregada para a realização de

offloading de dados [25], técnica que tira proveito do espectro não licenciado de curto al-

cance das WLANs para aliviar a sobrecarga das redes celulares. De acordo com o relatório

Visual Networking Index [26], 60% do total do tráfego dos dados móveis foi transportado

via redes Wi-Fi ou femtocells [27] no ano de 2016. Outro exemplo proeminente são as

iniciativas para aprovisionamento de acesso compartilhado como, por exemplo, o sistema

FON1, em que o proprietário de uma WLAN Wi-Fi concorda em partilhar sua rede com

membros autorizados para acesso à Internet. Este modelo de negócio está relacionado às

redes centradas em usuários (User-Centric Networks) [28], em que usuários finais, por

meio de incentivos apropriados, compartilham seus recursos com o público em geral.

Os sistemas Wi-Fi de acesso compartilhado terão importante papel no cenário 5G

UDN, substancialmente pelo seu potencial em aumentar a oportunidade de acesso sem fio

e em barda larga, e assim consolidar a capacidade das redes 5G em prover conectividade

ubíqua através de um ambiente convergente. Para além da conectividade, os recursos

computacionais (CPU, memória e armazenamento) do domínio das redes Wi-Fi de acesso

compartilhado podem ser beneficamente aproveitados para atender novas funções do 5G

UDN. Esta possibilidade oferece aos provedores de rede a perspectiva de expandir seu

catálogo de negócios, permitindo, por exemplo, hospedar localmente serviços e aplicações

voltados aos sistemas finais.

Entretanto, a incorporação das redes Wi-Fi de acesso compartilhado ao sistema 5G
1https://fon.com
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não deve ser trivial, seja pelas modificações sistêmicas nas tecnologias atuais, seja pelos

desafios que se abrem e que carecem de soluções. A seção a seguir apresenta uma discussão

geral sobre a problematização que motivou o desenvolvimento da presente tese.

1.1 Problematização

A utilização eficiente das redes Wi-Fi de acesso compartilhado no âmbito das redes 5G

UDN requer soluções para importantes desafios. Primeiramente, o isolamento é uma pro-

priedade de vital necessidade em ambientes de acesso compartilhados, primordialmente

para evitar que as estações associadas à mesma rede interfiram umas com as outras. Os

problemas inerentes com a falta de isolamento incluem violações de segurança e degra-

dações de desempenho. No caso das redes Wi-Fi de acesso compartilhado, o CPE, em

uma configuração típica, reserva porções de largura de banda backhaul aos dispositivos do

proprietário da rede e condiciona os pacotes dos usuários públicos às mesmas funções de

rede presentes em seu ecossistema. Isto implica em falta de isolamento entre os usuários

públicos, que competem por largura de banda, e a ausência de serviços personalizados.

Ainda, tais configurações costumam ser estáticas, uma vez que qualquer modificação no

sistema do CPE requer intervenção manual que depende de conhecimento técnico que, no

geral, o proprietário do equipamento não possui. O mesmo se dá no que diz respeito à

personalização e readequação de outros aspectos do sistema (ex.: a configuração do con-

trole de acesso dos dispositivos à rede, chaves de segurança, regras de firewall, atribuição

de endereços, abertura de portas para acesso externo, etc.).

Segundo, o gerenciamento tradicional das WLANs de acesso compartilhado, ocorrido

de forma descoordenada e manual, se mostra ineficaz perante a complexidade das deman-

das emergentes. Por exemplo, as soluções comerciais (como o supracitado sistema FON)

carecem de mecanismos avançados para direcionar os clientes móveis aos hotspots com

melhor conectividade, uma vez que não levam em conta uma visão do estado global das

diferentes WLANs, nem tão pouco demandas específicas de cada dispositivo solicitante.

Neste sentido, o método de controle das redes Wi-Fi de acesso compartilhado deve passar

por uma mudança substancial para que a tecnologia possa ser integrada eficazmente aos

sistemas 5G UDN. O paradigma vigente de escopo local e controle manual deve mudar

para a perspectiva do operador de rede, de modo que seja possível realizar medições e

atuações em tempo de execução para responder com agilidade às demandas identificadas.

Terceiro, embora os esforços mais recentes encontrados na literatura para gestão de
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redes Wi-Fi de acesso compartilhado tenham deslocado o foco para uma abordagem cen-

tralizada, baseada em software e interoperável, na tentativa de prover meios mais eficientes

de gerenciamento de WLANs, tais soluções ainda são insatisfatórias por variados motivos:

• Muitas das propostas têm escopo reduzido, focando apenas no gerenciamento dos

enlaces sem fio para fins de mitigação de interferência [29]. Embora este seja um

problema de suma importância, a gestão dos demais recursos da WLAN como os

enlaces backhaul e as capacidades computacionais e de armazenamento dos CPEs

também é relevante no momento atual, uma vez que contribuem para compor uma

infraestrutura sobre a qual poderão ser executados variados serviços de rede;

• Centram-se em aplicações específicas (por exemplo, otimização de tráfego multi-

mídia), ao passo que os cenários emergentes exigem soluções capazes de absorver

tanto comunicação humana quanto do tipo máquina e suportar uma variada gama

de requisitos;

• Muitas têm escopo reduzido, não levando em consideração a escala das cidades

inteligentes;

• Não levam em consideração a dinâmica das WLANs em cenários ultra densos onde

APs falham com grande frequência e recursos estão constantemente sendo disponi-

bilizados ou subtraídos;

• No geral não suportam serviços de baixa latência, uma vez que não focam em dis-

ponibilizar meios para a instanciação de serviços próximos aos dispositivos;

• São incapazes de responder às demandas específicas do contexto IoT como, por

exemplo, manter dados sensíveis na rede local ou reduzir o tráfego nas redes de

acesso através da oferta de serviços locais. Ademais, a incipiência do paradigma

IoT torna difícil prever as necessidades de aplicações futuras, sendo provável que o

grau de especificidade dos serviços requeridos tenda a aumentar. Isto aponta para a

necessidade de concepção de uma infraestrutura de rede flexível, capaz de se moldar

às diferentes necessidades das aplicações, inclusive no ambiente próximo ao usuário

final e às coisas, isto é, no domínio das WLANs.

Por fim, mas não menos importante, os CPEs utilizados na redes Wi-Fi de acesso

compartilhado são majoritariamente de arquitetura disponível em prateleira (do inglês

off-the-shelf ), dispõem de capacidade computacional reduzida (CPU, memória e armaze-

namento) e oferecem suporte a um conjunto limitado de funções de rede para acesso à
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Internet (como roteamento IP, firewall, DHCP e DNS). Estas restrições computacionais

impõem severos limites na implementação de funções mais avançadas. A tecnologia de

CPEs virtuais (vCPE, do inglês virtual CPE) — técnica que permite hospedar na nuvem

parte das funções de rede que tradicionalmente são executadas no CPE —, é uma alter-

nativa interessante para tal, porém a execução de funções de rede em servidores remotos

impõe atrasos de comunicação aos pacotes que, em vez de serem processados localmente,

precisam ser encaminhados à nuvem. Em alguns casos esses atrasos podem ser intoleráveis,

como em aplicações de missão crítica (transporte, saúde, segurança e outros) que muitas

vezes requerem atrasos máximos de algumas dezenas de milissegundos. Uma alternativa

viável capaz de contornar as limitações de hardware do CPE e oferecer serviços de atraso

reduzido é a exploração de névoa computacional [30]. Neste caso, as capacidades do CPE

podem ser estendidas via interligação com sistemas de maior poder computacional como

um SBC (do inglês, Single Board Computing), laptop ou servidor.

As propostas de sistemas 5G gradativamente estão adotando a técnica de fatiamento,

que pressupõe o uso de tecnologias de virtualização para particionar o sistema físico

subjacente e disponibilizá-lo em porções com recursos próprios, na perspectiva de oferecer

serviços diferenciados, com isolamento e independência de operação. Com sua arquitetura

expandida em um nó de névoa, o CPE pode suportar um ecossistema rico de tecnologias

facilitadoras para este propósito. Com isso, aplicativos de software e funções de rede para

variados propósitos podem ser instanciados dinamicamente em estruturas virtualizadas

independentes de forma a prover uma multiplicidade de serviços em uma rede Wi-Fi de

acesso compartilhado.

Complementarmente, recursos computacionais aglutinados em data centers ou micro

data centers do ISP, portanto próximos aos clientes2, podem ser agregados aos recursos

do domínio das WLANs. Se articulados apropriadamente, os nós de névoa do domínio das

WLANs e os recursos computacionais do ISP resultam em uma infraestrutura na borda da

rede capaz de ampliar formidavelmente o leque de cenários suportados. Por exemplo, em

uma aplicação de realidade aumentada, enquanto um nó da névoa oferece, via fatiamento,

a conectividade à Internet para o dispositivo móvel, incluindo largura de banda backhaul o

suficiente para transmissão do vídeo capturado localmente, a infraestrutura do ISP oferece

os recursos computacionais necessários ao processamento dos quadros do vídeo.

No contexto do presente trabalho um nó de névoa é um aparato computacional que

oferece acesso Wi-Fi compartilhado (localizado portanto nas dependências de uma rede
2Estima-se que as estruturas de data centers para atender regiões metropolitanas seja um mercado

que irá movimentar cerca de USD 8.47 bilhões até 2022 [31].
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local) e dispõe de recursos limitados em termos de CPU, memória e armazenamento, em

comparação a um servidor topo de gama, mas o suficiente para a execução de aplicações

e funções de rede em pequena escala.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

Esta tese tem por objetivo geral propor um arcabouço capaz de fazer uso do substrato

que abrange as redes Wi-Fi de acesso compartilhado e os recursos da infraestrutura do

ISP para oferecer no espaço urbano serviços diferenciados, escaláveis, de atraso reduzido,

localizados e pervasivos.

1.2.2 Objetivos Específicos

Esta tese propõe o arcabouço WIreless Slicing sErvices (WISE), pelo qual os objetivos

específicos abaixo são identificados para a consecução do objetivo geral:

• Transformar os CPEs para redes Wi-Fi de acesso compartilhado em nós de névoa,

tendo em vista o aproveitamento de seus recursos de rede (rádio e enlace backhaul),

computacionais (CPU, memórias) e de armazenamento para instanciação local de

serviços de rede e aplicações;

• Abrir o plano de controle do CPE por substrato “softwarizado” para orquestração

dirigida pelo operador;

• Interligar os nós de névoa à Infraestrutura do ISP para ampliar o leque de cenários

abarcados;

• Ofertar suporte multi-inquilino e garantia de isolamento fim-a-fim (ao longo da

borda da rede) pelo uso integrado da tecnologia de fatiamento da nuvem e da rede;

• Desenvolver e avaliar um protótipo funcional do arcabouço WISE.

1.3 Produção Acadêmica

O presente trabalho gerou as seguintes publicações em anais de conferências científicas:
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• Carmo, M.; Jardim, S.; Neto, A.; Aguiar, R.; Corujo, D.; Rodrigues, J. “Slicing WiFi

WLAN-Sharing Access Infrastructures to Enhance Ultra-Dense 5G Networking”.

Em: International Conference on Communications (ICC), 20-24 de Maio de 2018,

Kansas City, MO, USA;

• Carmo, M.; Jardim, S.; Neto, A.; Aguiar, R.; D. Corujo. “Towards Fog-Based Slice-

Defined WLAN Infrastructures to Efficiently Cope with Future 5G Use Cases”. Em:

International Symposium on Network Computing and Applications (NCA), 30 de

Outubro a 1 de Novembro de 2017, Cambridge, MA, USA;

• Carmo, M.; Jardim, S.; Souza, T.; Neto, A.; Aguiar, R; Corujo, D. “Towards enhan-

ced connectivity through WLAN slicing”. Em: 2017 Wireless Telecommunications

Symposium (WTS), 26-28 de Abril de 2017, Chicago, IL, USA;

• Carmo, M. ; Souza, T.; Neto, A. “On Expanding Carrier-Grade SDN Control-Plane

to WLAN Costumer-side Systems: Performance Evaluation of Commodity-Based

Wireless Nodes”. Em: 5th International Workshop on ADVANCEs in ICT Infras-

tructures and Services (ADVANCE), 17-18 de Janeiro de 2017, Evry, França;

• Carmo, M.; Souza, T.; Medeiros, A.; Neto, A.; Jardim, S. “Carrier-Grade SDN-

Controlled WLAN-Sharing: a Performance Evaluation of OpenFlow-Enabled Com-

modity-based Hardware Networking Nodes”. Em: XXII Workshop de Gerência e

Operação de Redes e Serviços (WGRS), 15 de Maio de 2017, Belém-PA, Brasil.

Esta tese também gerou como resultado o seguinte trabalho em periódico:

• Carmo, M.; Dantas, F.; Neto, A.; Aguiar, R.; Corujo, D. “Network-Cloud Slicing

Definitions for WiFi Sharing Systems to Enhance 5G Ultra Dense Network Capabi-

lities”. Em: Wireless Communications and Mobile Computing, vol. 2019, Article ID

8015274, 2019.

1.4 Organização

O restante deste trabalho está organizado da seguinte maneira:

• Capítulo 2 – Introduz as tecnologias e conceitos fundamentais em que o arcabouço

WISE se sustenta;
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• Capítulo 3 – Apresenta um levantamento bibliográfico de trabalhos relevantes ao

tema desenvolvido nesta tese;

• Capítulo 4 – Apresenta a descrição detalhada do arcabouço WISE, incluindo com-

ponentes arquiteturais, suas interações e serviços que oferecem;

• Capítulo 5 – Discorre sobre aspectos de implementação de determinadas funciona-

lidades do arcabouço WISE;

• Capítulo 6 – Discute os resultados obtidos da avaliação do arcabouço WISE a partir

de um ambiente de testes real;

• Capítulo 7 – Apresenta as conclusões com ênfase nas principais contribuições do

trabalho, e discute pontos relevantes a serem explorados em trabalhos futuros.
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2 Fundamentação Teórica

Este capítulo apresenta conceitos fundamentais que são referenciados ao longo do

trabalho e também as tecnologias que formam a base sobre a qual o arcabouço WISE se

estrutura. O capítulo começa com uma descrição sobre tecnologias para compartilhamento

de redes Wi-Fi. A seção 2.2 descreve as redes definidas por software, enquanto a seção

2.3 apresenta a abordagem de virtualização de funções de rede. Estes dois paradigmas

fornecem os meios que permitem o particionamento de uma infraestrutura de rede em

fatias lógicas talhadas para fins específicos. O conceito de fatia de rede é apresentado na

seção 2.4. A seção 2.5 apresenta conceitos fundamentais sobre a arquitetura de computação

em névoa, sendo seguida da síntese do capítulo.

2.1 Redes Wi-Fi de Acesso Compartilhado

2.1.1 Virtualização de APs

A virtualização de APs Wi-Fi [32] é uma técnica que permite a um mesmo dispositivo

físico acomodar diversos APs virtuais (VAP, do inglês Virtual Access Point), cada um

apresentando uma rede WLAN (SSID) diferente às estações (dispositivos finais). A técnica

é suportada pela maioria dos equipamentos encontrados no mercado e os fabricantes

apresentam soluções que conferem um certo grau de isolamento básico entre as VAPs

de um dispositivo, permitindo a configuração independente de alguns serviços Wi-Fi e

parâmetros. Por exemplo, é possível criar para cada VAP um nome de rede, definir lista

de controle de acesso, mecanismo de autenticação e limites de largura de banda backhaul.

Como tal, a solução oferece possibilidades para aplicação em diferentes contextos. Ela

permite, por exemplo, que um provedor de infraestrutura presente em locais públicos como

aeroportos e parques aloque seus recursos para terceiros (o inquilino) na forma de APs

virtualizados, possibilitando a estes prover conectividade aos seus clientes móveis sem a

necessidade de investimentos em infraestrutura. Em ambientes domésticos e empresariais
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a técnica também é útil uma vez que um VAP específico pode ser criado para servir

visitantes ou usuários eventuais sem a necessidade de expor a WLAN do proprietário ou

colaboradores para terceiros. Além disso, a virtualização de APs é a base para os modelos

de WLANs de acesso compartilhado como o sistema FON, que anunciam uma rede WLAN

para o proprietário e outra para os usuários do sistema.

2.1.2 Hotspot 2.0

A especificação IEEE 802.11u define uma série de melhorias ao padrão IEEE 802.11.

Dentre estas tem-se a definição de um serviço que possibilita ao dispositivo móvel obter

previamente uma série de informações sobre as redes disponíveis antes de se conectar

a elas. A especificação facilita a interoperabilidade entre diferentes provedores de rede,

permitindo que o cliente de um operador tenha acesso à internet por meio de uma infraes-

trutura fornecida por outro. Consultas a estas redes fornecem ao dispositivo informações

sobre a identidade do operador, características da conexão como capacidade do enlace

WAN, presença/ausência de tarifas para uso, suporte a roaming1, e tipo de autenticação

suportado.

A organização Wi-Fi Alliance2 toma como base um subjconjunto da padronização

IEEE 802.11u e a estende no que denomina a especificação Hotspot 2.0 [33], cujo foco está

em prover aos usuários uma experiência automatizada de conexão às redes Wi-Fi. Tanto a

especificação IEEE 802.11u quanto a Hotspot 2.0 fazem uso do protocolo GAS (do inglês

Generic Advertisement Service) [34], que provê serviço de transporte de camada 2 para

viabilizar a comunicação entre o dispositivo móvel e a infraestrutura da rede no estágio

anterior à associação à rede Wi-Fi. As mensagens de consultas e respectivas respostas

são estruturadas num formato definido pelo protocolo ANQP (do inglês Access Network

Query Protocol) [35]. Um servidor de anúncios localizado na infraestrutura mantém as

informações sobre os serviços ofertados pela WLAN. As interações pré-associação entre

estas entidades são apresentadas na Figura 1. As mensagens de consulta chegam ao AP

via protocolo GAS e são encaminhadas ao servidor via serviço de transporte convencional

(ex.: IP). O AP encapsula as respostas no protocolo GAS e as retransmite ao cliente.

Enquanto que a técnica de virtualização de APs apresenta diferentes WLANs virtu-

ais (SSIDs) aos clientes, em um cenário IEEE 802.11u/Hotspot 2.0 o cliente, por meio de

consultas à rede, obtém informações sobre os diferentes operadores que fornecem conectivi-
1A habilidade do cliente em utilizar serviços de diferentes provedores, apesar de estar contratualmente

associado a apenas um deles
2http://www.wi-fi.org
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Figura 1: Consulta pré-associação a uma rede Wi-Fi

dade por meio do AP em questão. Ao contrário da técnica de virtualização, a especificação

Hotspot 2.0 ainda não é massivamente suportada pelos dispositivos e equipamentos.

O arcabouço WISE explora a técnica de virtualização de AP para particionar logi-

camente o AP do proprietário em WLANs virtuais distintas: uma para uso doméstico e

outra para uso público. O arcabouço também faz uso da especificação Hotspot 2.0 para

viabilizar a descoberta pelos dispositivos finais das fatias que a WLAN pública oferta.

2.2 Redes Definidas por Software

A abordagem de redes definidas por software (do inglês Software Defined Networks –

SDN) [36], em essência, permite que componentes de software programem dinamicamente

os elementos de rede de forma a controlar seu comportamento [37]. A abordagem SDN

propõe a separação entre o plano de controle e o plano de dados (os dispositivos de rede),

de modo que a “inteligência” da rede esteja separada fisicamente dos elementos de rede

responsáveis pelo encaminhamento dos pacotes. Além de permitir ciclos mais rápidos de

inovação em ambos os planos, a abordagem SDN viabiliza a materialização das redes

programáveis [38], permitindo o controle e gerenciamento (monitoração, configuração,

manutenção) dinâmico dos elementos de rede (ex.: comutadores e roteadores) via interfaces

homogêneas.

A arquitetura SDN engloba essencialmente três camadas, como ilustra a Figura 2.

A infraestrutura corresponde aos elementos de rede responsáveis pelo processamento e

encaminhamento de pacotes. A camada do controlador SDN concentra todas as funciona-

lidades relacionadas ao controle dos elementos da infraestrutura e fornece uma abstração

da rede à camada de aplicações. Pode-se traçar um paralelo entre Sistema Operacional e

controlador SDN [39, 40]: o primeiro é responsável por gerenciar o hardware subjacente do

computador e oferecer abstrações de alto nível que facilitam o desenvolvimento e execução

de programas. De maneira análoga, o controlador SDN se encarrega de gerenciar e orques-

trar os elementos de rede, fornecendo uma interface programática homogênea que permite
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Figura 2: Arquitetura SDN

ao programador desenvolver diferentes aplicações que modificam o comportamento da

rede sem a necessidade de conhecimentos extensivos da rede subjacente. Exemplos de

aplicações SDN incluem algoritmos centralizados para roteamento de pacotes, firewall, e

esquemas para autenticação de fluxos/usuários.

O protocolo OpenFlow [41] é a especificação SDN mais popular atualmente. O proto-

colo especifica uma API para comunicação entre o plano de controle e de dados (interface

southbound na Figura 2) e define uma abstração de tabelas de fluxos por meio da qual o

elemento de rede é programado. Cada entrada da tabela é composta, entre outras partes,

de regras, ações e contadores. A primeira é utilizada para identificar pacotes de interesse.

Para isso são utilizados campos de cabeçalho de diferentes camadas da pilha de rede como,

por exemplo, endereços MAC, IP, e números de porta. As ações definem as medidas a se-

rem tomadas com relação ao pacote previamente identificado. Exemplos de ações incluem

descarte, encaminhamento, alteração e duplicação do pacote. Os contadores provêm esta-

tísticas diversas como o número de pacotes transmitidos ou recebidos em cada porta do

elemento de rede ou o número de pacotes por fluxo. Caso um pacote recebido não conste

em nenhuma entrada da tabela de fluxos, o elemento de rede contacta o controlador para

obter instruções sobre como proceder. O controlador pode, por exemplo, instruir o ele-

mento de rede a encaminhar o pacote a uma determinada porta e adicionar uma entrada à

tabela de fluxos para que pacote posteriores tenham o mesmo tratamento do atual. Outro



28

protocolo bastante popular para a comunicação entre controlador SDN e elementos de

rede é o Open vSwitch Database (OVSDB) [42], um protocolo de gerenciamento utilizado

para configurar switches virtuais. Enquanto que o OpenFlow permite programar o com-

portamento da switch SDN através da manipulação de sua tabela de fluxos, o protocolo

OVSDB atua de forma complementar [43], possibilitando a configuração de aspectos ge-

renciais como criação de uma switch virtual, anexação de portas à switch e associação de

disciplinas de filas[44].

As várias soluções de controladores SDN [45] que surgiram nos últimos 10 anos, tanto

no âmbito acadêmico como na indústria, são um reflexo da popularidade da abordagem

SDN. O NOX [39] foi um dos primeiros controladores a suportar o protocolo OpenFlow,

seguido por outros como o POX3, Ryu4 (ambos para desenvolvimento de aplicações em

Python) e FloodLigth5(Java). Soluções SDN como o ONIX [46], DISCO [47], ONOS [48]

e OpenDaylight [49] (estes dois últimos têm alcançado grande notoriedade no campo de

soluções de código aberto) propõem planos de controle distribuídos e são motivadas pela

necessidade de prover escalabilidade e alta disponibilidade dos serviços em cenários com-

plexos como data centers e redes multidomínio. Múltiplos controladores gerenciam seus

respectivos domínios e se comunicam entre si com o intuito de prover serviços fim-a-fim e

apresentar uma visão global logicamente centralizada da infraestrutura de rede subjacente.

Em [50] os autores listam características essenciais dos controladores SDN como os tipos

de interface northbound oferecidos (por exemplo, APIs REST [51]), protocolos southbound

suportados — OpenFlow, OVSDB, OF-CONFIG [52], SNMP [53, 54], etc. —, eficiência

no atendimento de requisições e plataforma de desenvolvimento, além de apresentar uma

comparação de desempenho entre os controladores mais populares atualmente.

A abordagem SDN tem sido empregada para o controle de ambientes com diver-

sos níveis de complexidade, abrangendo extremos que vão das redes domésticas às redes

WANs [55] [56]. Diferentes propostas [57] procuram expandir a abordagem SDN para o

ambiente de redes móveis e sem fio, tendo como motivação os desafios atuais enfrentados

pelos operadores deste segmento. A diversificação dos serviços móveis (fluxos multimídia,

transmissão de dados em geral e VoIP disputam espaço em um cenário anteriormente

dominado pelo tráfego de voz) demanda inovações constantes nas redes dos operadores.

O aumento no volume de tráfego de dados requer um modelo de crescimento escalável

da infraestrutura. A evolução tecnológica exige que os operadores mantenham diferentes
3https://github.com/noxrepo/pox
4https://osrg.github.io/ryu/
5http://www.projectfloodlight.org/floodlight
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infraestruturas para manter compatibilidade com sistema legados (3G, 4G, LTE, etc.),

acarretando elevação de custos e complexidade. A coexistência de redes sem fio heterogê-

neas gera novas oportunidades (como, por exemplo, a possibilidade de escoar dados móveis

tanto por redes celulares quanto por WLANs, para fins de otimização do uso dos recursos

da infraestrutura), mas necessita de soluções dinâmicas de configuração e controle. Todos

estes são desafios para os quais a infraestrutura de redes móveis tradicional não responde

de forma adequada. A abordagem das redes sem fio definidas por software (SDWN, do in-

glês Software Defined Wireless Networks) [58] tem o potencial para preencher esta lacuna,

já que disponibiliza os meios (desagregação entre controle e dispositivos de rede, progra-

mabilidade, inteligência centralizada) que permitem inovação, flexibilidade e agilidade no

provimento de serviços. Particularmente, estas características tornam a abordagem SDN

peça fundamental às soluções atuais que propõem um gerenciamento melhorado para as

WLANs (ver seção 3.2).

2.3 Virtualização de Funções de Rede

A Virtualização de funções de rede (NFV, do inglês Network Function Virtualization)

[59] objetiva desacoplar a função de rede do hardware em que atua, permitindo que aquela

seja instanciada em servidores de propósito geral, em oposição ao que ocorre nas redes

tradicionais, onde se empregam elementos ASICs (do inglês, application-specific integrated

circuits) especializados em desempenhar determinada função [60]. Funções de rede são

entidades (middleboxes) colocadas entre emissor e receptor para realizar algum tipo de

processamento dos pacotes que trafegam entre eles. As funções de rede abarcam um amplo

leque de domínios. Podem se referir, por exemplo, aos diferentes elementos arquiteturais da

rede Evoloved Packet Core (EPC), como o Mobility Management Entity (MME), o Packet

Data Network Gateway (PGW) e o IP Multimedia Subsystem (IMS). Em redes domésticas

e empresariais se referem aos comutadores de pacote, roteadores, NAT, firewall, serviços

DHCP, DNS, proxy, elementos de suporte a tunelamento, servidores AAA, controle de

política, balanceadores de carga e sistemas de detecção de intrusão [61], entre outros.

Ademais, as funções de rede podem ser encadeadas [62] para a construção de serviços de

rede mais complexos. Por exemplo, um encadeamento consistindo de um NAT, firewall e

um balanceador de carga, exige que os pacotes atravessem todos estes elementos antes de

atingirem seu destino.

Os avanços tecnológicos e barateamento do hardware de propósito geral têm papel

preponderante na materialização da abordagem NFV [63]. Por não dependerem de hard-
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ware especializado para sua execução, as funções de rede virtuais (VNFs, do inglês Virtual

Network Functions) permitem trazer as vantagens da computação em nuvem [64] para o

contexto do processamento de pacotes de rede [65], possibilitando: a redução de custos

de aquisição e manutenção de equipamentos especializados e com treinamento de mão

de obra para sua operação; margem para redução de custos com consumo de energia e

espaço físico, uma vez que a plataforma de execução das funções pode abranger tanto

as instalações físicas do operador da rede quanto as infraestruturas de nuvem públicas;

o provisionamento mais rápido de serviços e alta flexibilidade, já que as funções de rede

podem ser atualizadas e postas em modo de produção com uma frequência maior, e novos

serviços podem ser rapidamente provisionados de acordo com a demanda. Apesar das

vantagens oriundas da virtualização, a abordagem NFV impõe desafios de desempenho

(vazão e latência para as instâncias VNF que executam em servidores de propósito geral

tendem a ficar abaixo do desempenho oferecido por soluções ASISCs) [66], gerenciabili-

dade em face à heterogeneidade de hardware (há uma grande disparidade de hardware

quando se considera a infraestrutura para execução das VNFs em toda sua extensão —

desde equipamentos com alto poder de processamento na nuvem até dispositivos de baixo

custo como CPEs que compõem as redes locais), segurança (as VNFs podem executar em

infraestrutura que não pertence ao seu proprietário; ademais, a complexidade da pilha

de software adicional, oriunda da necessidade de incluir hypervisors, controladores SDN

e orquestradores de recursos aumenta as preocupações com vulnerabilidade) e confiabili-

dade (o hardware especializado é tradicionalmente capaz de garantir uma disponibilidade

de serviços de rede na casa de 99.999%, significando uma queda do serviço de 5.26 minu-

tos ao ano. Atingir requisito equivalente com componentes de software que executam em

hardware que não oferecem tal confiabilidade é um desafio em aberto).

2.3.1 Tecnologias de Virtualização

Naturalmente, uma das tecnologias-chave para a materialização da abordagem NFV é

a dos sistemas de máquinas virtuais [67]. A tecnologia introduz uma camada de abstração

de software, o monitor de máquina virtual ou hypervisor, que particiona o hardware em

uma ou múltiplas VMs (do inglês, Virtual Machines). Estas executam de forma indepen-

dente suas próprias pilhas de software, incluindo o sistema operacional (SO). KVM [68]

e Xen [69] são duas implementações desta técnica, bastante utilizadas na virtualização

da infraestrutura de data centers . Uma vez que as VNFs são implementadas em VMs,

elas podem ser consolidadas em um servidor físico (com garantias de isolamento entre

elas fornecidas pelo hypervisor) e facilmente migradas entre os servidores. Recentemente,
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Figura 3: Virtualização por VMs tipo 1 (esq.) e contêineres

para além das VMs, tem-se proposto o uso de tecnologias leves de virtualização [70] como

as baseadas em contêineres [71] para suporte às VNFs. O contêiner é uma abstração de

software que provê virtualização ao nível do SO, e não do hardware. Um mesmo SO

executa os múltiplos contêineres e se encarrega de criar as barreiras de isolamento entre

eles. A técnica permite que uma aplicação e suas dependências — bibliotecas, serviços de

terceiros e configurações de rede —, sejam agrupadas em uma mesma entidade lógica (o

contêiner), fornecendo um ambiente de tempo de execução que garante que a aplicação

seja executada com sucesso, independentemente da configuração do sistema subjacente6.

A Figura 3 ilustra diferenças em alto nível entre a virtualização por conteinerização e por

VMs (no caso, o Tipo 1, em que o hypervisor executa diretamente sobre o hardware, sem

interação com o SO hospedeiro).

A conteinerização se baseia em serviços do sistema operacional subjacente como os

namespaces [72] e control groups (cgroups) do Linux para prover o isolamento entre as

instâncias conteinerizadas em execução [73]. O primeiro é responsável por apresentar

diferentes visões do sistema aos processos conteinerizados. Por exemplo, via network na-

mespace [74] o processo de um contêiner pode enxergar e manipular sua própria pilha de

rede (incluindo portas e interfaces de rede), embora esteja de fato compartilhando a pilha

do SO com outras instâncias. Já o cgroups é responsável por implementar o isolamento de

recursos (que incluem ciclos de CPU, RAM, largura de banda de rede e E/S de disco) para

evitar que um processo consuma recursos em excesso, levando outros à inanição. Atual-

mente existem diferentes tecnologias de conteinerização no mercado, entre elas figuram o

Virtuozzo [75], Jails (para o SO FreeBSD) [76], Linux VServer [77] e Docker [78], sendo

esta última a mais popular. O estudo apresentado em [79] faz uma comparação detalhada
6Embora atualmente os contêineres sejam dependentes da tecnologia de conteinerização emprega pela

máquina hospedeira
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de desempenho entre diversas tecnologias. Como os contêineres compartilham o mesmo

kernel, eles tendem a requerer menos recursos do que as VMs [80], apresentam, no geral7,

desempenho igual ou melhor do que aquelas [82] e são mais escaláveis [83]. Tais caracte-

rísticas tornam a tecnologia adequada para sistemas com baixo requisitos de hardware,

como é o caso de muitos dos elementos que compõem a névoa. A ausência de SOs indi-

vidualizados também acarreta em um tempo mais reduzido de inicialização do sistema

virtualizado (boot). Por outro lado, as aplicações conteinerizadas ficam a depender da

tecnologia de software subjacente (SO e tecnologias de implementação dos contêineres),

dificultando sua portabilidade. Ademais, esta forte integração com o SO do hospedeiro

aumenta as possibilidades de ataque, representando maiores riscos de segurança [84].

2.3.2 Arquitetura de Referência ETSI-NFV

A Figura 4 ilustra, de forma simplificada, a arquitetura de referencia ETSI-NFV, que é

composta de três partes principais: a infraestrutura, que fornece recursos computacionais,

de rede e armazenamento, sendo formada tanto por elementos físicos como de software (ex.:

VMs e comutadores virtuais); as funções de rede virtuais (VNFs), implementadas como

componentes de software e que executam sobre a infraestrutura; e o plano de orquestração

e gerenciamento (MANO, do inglêsManagement and Orchestration) [85], responsável pela

gestão do ciclo de vida das VNFs e dos recursos de infraestrutura que dão suporte a sua

execução. O MANO é decomposto nos seguintes módulos:

• VIM – O Gerenciador de Infraestrutura Virtualizada (do inglês, Virtualized Infraes-

tructure Manager) é responsável pela gestão tanto de elementos físicos como virtu-

alizados que compõem a infraestrutura sobre a qual as VNFs operam. Um exemplo

típico deste componente é o gerenciador de nuvem OpenStack [86], responsável por

prover nós computacionais na forma de VMs a partir dos recursos do data center.

Outro exemplo é o Kubernetes [87], que gerencia um cluster de recursos computa-

cionais [88] e permite que sobre ele sejam executadas funções de rede virtuais em

forma de contêineres;

• Gestor de VNF – Responsável pelo ciclo de vida das funções de rede virtualiza-

das, incluindo operações de instanciação, configuração, terminação, contabilidade e

atualização de uma ou de um conjunto de funções de rede;
7A depender do critério de avaliação as VMs podem até se mostrar superiores, como evidencia o estudo

apresentado em [81], em que o KVM apresenta melhor desempenho para operações de E/S de disco do
que a virtualização por contêiner em arquiteturas ARM.
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Figura 4: Versão simplificada da arquitetura de referência ETSI-NFV

• Orquestrador – Os recursos computacionais podem estar distribuídos em diferentes

domínios, cada qual gerido por um VIM específico. Ademais, para cada VNF (ou

conjunto de VNFs) pode haver um gestor de VNF particular. Tais condições exigem

um módulo orquestrador capaz de coordenar a alocação de recursos nestes diferentes

domínios (através da interação com os respectivos VIMs) e também para coordenar

os diferentes gestores de VNFs para a composição dos serviços de rede.

Além dos módulos descritos acima, a arquitetura provê interfaces que permitem sua

integração com sistemas externos (OSS/BSS), utilizados pelos provedores de serviços. Tal

integração permite a estes sistemas participar da gestão do ciclo de vida das VNFs (por

exemplo, solicitar a criação de serviços de rede, obter dados de monitoramento de serviços

em execução, configurar aspectos específicos das funções virtualizadas já instaladas, etc.).

2.4 Fatiamento de Rede

O modelo tradicional de provimento das redes de comunicação, onde uma rede mono-

lítica é responsável pela entrega de diferentes serviços (através de ajustes, por exemplo, de

parâmetros de QoS para suporte às comunicações humanas), tornou-se inadequado frente

à diversidade das aplicações e a consequente discrepância de requisitos. O modelo se mos-
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tra inflexível para acomodar novos requisitos, como aqueles envolvendo comunicação tipo

máquina, e não escalável perante a complexidade das novas demandas.

Para contornar tais problemas, a visão 5G propõe a abordagem de fatiamento da

infraestrutura de rede [89]. O conceito é bastante elástico, se referindo desde o particiona-

mento de recursos específicos como largura de banda de enlaces, até a cenários elaborados

onde cada fatia apresenta uma visão distinta da rede — cada qual com sua topologia e

recursos — aos usuários e aplicações.

O presente trabalho se refere ao termo fatia [90, 91] como um conjunto de funções

de rede para habilitação de redes lógicas [92] independentes e personalizáveis sobre um

substrato comum, e aos recursos subjacentes necessários à execução destas funções. Tais

recursos englobam capacidade de processamento, armazenamento e rede, e podem ser

tanto físicos como virtuais (por exemplo, um comutador virtual para conectar as funções

de rede virtuais). As fatias são entidades programáveis, significando que as funções de

rede podem ser facilmente configuradas e reutilizadas para prover os serviços desejados.

As tecnologias SDN e NFV formam a base que possibilita ao arcabouço WISE fazer

o fatiamento na borda da rede. Seguindo a abordagem tradicional de interação entre

estas duas tecnologias [93, 94], enquanto que via NFV se faz a instanciação dinâmica e

configuração de funções de rede virtuais em nós da infraestrutura, o SDN permite, entre

outras funcionalidades, que se programe o caminho pelo qual os pacotes de cada fatia

devem seguir, isto é, as funções de rede pelas quais devem ser processados.

2.5 Computação em Névoa

Embora a arquitetura de computação em nuvem seja atrativa sob diferentes aspec-

tos, o fato de manter recursos computacionais centralizados em grandes data centers — e

distante, portanto, dos sensores e usuários —, a torna inadequada frente às exigências de

largura de banda, conexão estável e atraso reduzido impostas por um número crescente

de aplicações. Por exemplo, tem-se o caso da abordagem IoT, que demanda enlaces de

alta capacidade [95, 96] para escoamento dos dados oriundos de uma quantidade massiva

de sensores transmitindo à elevadas taxas de amostragem. A computação em névoa [97]

estende os recursos da nuvem até a borda da rede, abrindo oportunidades para o desen-

volvimento de aplicações inovadoras ou mais eficientes [5]. A proliferação de elementos

da névoa juntamente, com as tecnologias SDN e NFV, resultará em uma migração de

parte da “inteligência” da rede para a periferia, permitindo a criação dinâmica de serviços
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de rede localizados [98]. Por exemplo, no trabalho descrito em [99], veículos inteligentes

consomem dados gerados localmente, advindos de veículos vizinhos ou da infraestrutura

de tráfego, para fins de prevenção de acidentes e mitigação de congestionamento, tendo

como base para comunicação as redes veiculares e as redes Wi-Fi. Em um outro trabalho

[100], os autores propõem uma arquitetura onde servidores de propósito geral localizados

próximos aos usuários (nós cloudlet [101]) oferecem suporte a aplicações que exigem alta

capacidade de processamento e/ou baixa latência de rede. Por exemplo, em aplicações

de assistência cognitiva o nó cloudlet processa informações de contexto do usuário (ex.

imagens de vídeo) captadas por dispositivos pessoais (de baixa capacidade computacional

e, portanto, inadequados para a tarefa) e retorna instruções para auxiliá-lo na realização

de tarefas complexas.

O arcabouço WISE agrega os recursos computacionais dos CPEs das redes Wi-Fi em

uma solução de computação em névoa para tornar possível a oferta de serviços com baixa

latência [102], e soluções mais escaláveis que reduzem o congestionamento das redes de

acesso ao manter num contexto local parte da comunicação. Vale ressaltar que não é o foco

do presente trabalho fornecer soluções para casos de uso específicos, mas sim apresentar

um arcabouço do qual os diversos casos possam se beneficiar.

2.6 Síntese do Capítulo

O presente capítulo apresentou conceitos e tecnologias fundamentais que tornam pos-

sível a materialização do fatiamento na borda da rede objetivado pelo arcabouço WISE.

Técnicas de virtualização de APs juntamente com a especificação Hotspot 2.0 oferecem a

base para a elaboração de uma solução dinâmica de compartilhamento das redes Wi-Fi.

A abordagem NFV permite a execução de funções de rede em servidores de propósito

geral, em contraste com as soluções tradicionais, em que as funções são dependentes de

hardware específico para operação. Consequentemente, as funções virtualizadas podem

facilmente ser instanciadas para execução em diferentes locais como a nuvem ou névoa.

Técnicas de virtualização de VM e de contêineres permitem fatiar e isolar os recursos

computacionais de um servidor ou CPE, oferecendo suporte à coexistência controlada de

funções virtuais de diferentes inquilinos. Complementarmente, por meio da abordagem

SDN é possível programar o comportamento da rede a partir de um controlador cen-

tralizado, possibilitando o isolamento entre os fluxos e o seu direcionamento às funções

virtualizadas, independentemente de suas localizações.
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3 Trabalhos Relacionados

O presente capítulo apresenta uma breve descrição dos trabalhos que, direta ou in-

diretamente, tocam na esfera de interesses do arcabouço WISE. Os trabalhos abrangem

soluções centradas na virtualização e fatiamento de recursos computacionais na borda da

rede (seção 3.1) e, em específico, de recursos das redes Wi-Fi (seção 3.2). O Capítulo

também apresenta alguns esforços de padronização de protocolos voltados para o geren-

ciamento de CPEs (seção 3.3). Uma discussão dos trabalhos levantados, suas limitações,

e de como eles se posicionam em relação ao arcabouço WISE é apresentada na seção 3.4.

Por fim, a seção 3.5 apresenta a síntese do capítulo.

3.1 Virtualização e Fatiamento de Recursos Computa-
cionais da Borda da Rede

O grupo de especificação da ETSI [103] define vários casos de uso que ilustram a apli-

cabilidade da iniciativa NFV em importantes áreas. Dentre estes, destacam-se as soluções

de virtualização de CPEs para residências e pequenas empresas [104]. Como ilustra a

Figura 5, funções que tradicionalmente são implementadas em CPEs como DNS, firewall,

NAT, DHCP, autenticação de clientes móveis e set-top boxes, são migradas para a nuvem,

deixando a cargo do CPE físico apenas um conjunto restrito de funções (geralmente ser-

viços de nível L1 e L2). Esta arquitetura de CPEs virtuais apresenta a vantagem inerente

de reduzir a complexidade de gestão de redes locais [105], diminuindo, por exemplo, a

frequência de visitas técnicas in loco. Ademais, tal separação entre função de rede e plata-

forma de hardware traz maior agilidade e escalabilidade, permitindo que novos serviços de

rede sejam disponibilizados em curtos ciclos de iteração sem a preocupação com restrições

de hardware dos CPEs físicos. O trabalho discutido em [106], um exemplo deste modelo,

propõe uma arquitetura para gateways residenciais virtuais onde a instanciação dinâmica

das funções ocorre no data center do operador.

Em [107] os autores enxergam o gateway residencial como um computador de recursos
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Figura 5: Abordagem tradicional de emprego de CPE em comparação à abordagem de
CPEs virtuais

limitados apto a executar aplicações e serviços em geral. Para converter o CPE em uma

plataforma de propósito geral, propõe-se o uso da tecnologia OSGi [108]. A tecnologia

executa sobre a máquina virtual Java e permite a gestão do ciclo de vida (inicialização,

terminação, atualização) de componentes chamados bundles, que contêm código executá-

vel, arquivos e métodos específicos de inicialização. Como um bundle geralmente depende

de serviços providos por outros bundles (a plataforma segue o modelo de arquitetura ori-

entada a serviços [109]), a plataforma OSGi é responsável pela resolução de dependências

e descoberta de recursos (serviços oferecidos). A proposta estende a arquitetura OSGi de

forma a permitir que múltiplos provedores de serviço possam executar bundles em um

mesmo CPE com garantias mínimas de isolamento. A extensão oferece a cada operador

um bundle contendo a pilha OSGi sobre a qual o operador instancia suas aplicações e

serviços. Este bundle, por sua vez, é executado sobre a extensão OSGi de base que provê

serviços comuns a todos os operadores.

Em [110] os autores propõem a instanciação de VNFs em CPEs de capacidade limitada

que executam o S.O. Linux. Em vez de lançar mão de tecnologias de virtualização como

VMs ou contêineres, a proposta faz uso do conjunto de software que se encontra disponível

no CPE (ex.: firewall, comutadores virtuais, NAT, DNS) para executar as funções de rede

pretendidas. A arquitetura fornece suporte a múltiplos inquilinos, permitindo que várias

instâncias de um mesmo serviço (como um firewall) sejam executadas para atender os

diferentes clientes. Isto é facilmente obtido através do mecanismo de network namespace



38

do Linux (ver subseção 2.3.1), que cria uma visão individualizada do serviço para cada

inquilino.

A Cloud4NFV [111] é uma plataforma compatível com a arquitetura ETSI-NFV e

centra-se no provisionamento de VNFs sobre uma infraestrutura que abrange tanto data

centers como pontos de presença (micro data center) próximos aos usuários. A plataforma

permite o encadeamento de funções e a configuração de recursos WAN para fornecer

serviços que se estendem da borda à nuvem. A plataforma não explora os recursos de

baixo custo das instalações do usuário.

A T-NOVA [112] é outra plataforma para VNFs que também opera sobre uma infra-

estrutura que extrapola os recursos da nuvem, levando em consideração recursos compu-

tacionais de micro data centers. O mecanismo de orquestração da plataforma seleciona

as localizações mais adequadas para a instanciação das VNFs levando em consideração

as características de hardware dos nós da infraestrutura e os recursos necessários à VNF,

tendo em vista a otimização de desempenho da função.

O trabalho descrito em [113] apresenta uma plataforma para orquestração de VNFs na

borda da rede. Diferentemente das duas abordagens descritas acima, a plataforma opera

em uma infraestrutura composta por recursos de hardware de baixo custo, como os CPEs

presentes nas instalações dos usuários. A plataforma emprega conteinerização, em vez

de VMs, para viabilizar a virtualização destes equipamentos. A plataforma implementa

um mecanismo simplificado de suporte à mobilidade que permite que uma VNF migre

entre os CPEs de acordo com a mobilidade do usuário ao qual a função está associada.

Por meio de uma interface gráfica o usuário tem acesso a todos os nós que fazem parte

da infraestrutura. Ele escolhe as VNFs que deseja instanciar, o tráfego que estas irão

processar (ex.: tráfego HTTP com determinado endereço MAC de origem) e os nó da

infraestrutura em que as VNFs irão executar.

3.2 Controle Centralizado de WLANs

Esta seção apresenta trabalhos voltados à gestão de redes WLANs por meio de soluções

de software logicamente centralizadas.

O trabalho seminal que propõe o uso de técnicas SDN para controle de redes Wi-Fi

é o OpenRoads [114]. A abordagem permite a configuração centralizada de parâmetros

específicos do AP como canal, potência do sinal e SSID via protocolo SNMP, enquanto que

o controle dos fluxos que passam pelo dispositivo é feito por meio da tecnologia OpenFlow.
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Em [115] os autores propõem o fatiamento das redes domésticas, garantindo a cada

fatia isolamento de largura de banda e permitindo que sejam geridas de forma indepen-

dente. Uma camada de software implementada via FlowVisor [116] acima do CPE permite

multiplexar os recursos de rede entre vários operadores, oferecendo a estes a visão de um

CPE exclusivo, de modo que cada um possa executar seu plano de controle SDN de forma

independente. Os CPEs suportam o protocolo OpenFlow e o FLowVisor atua como um

proxy capaz de direcionar cada fluxo a seus respectivos operadores (controladores) e tam-

bém de garantir que cada mensagem OpenFlow vinda deles tenha efeito apenas sobre a

porção do tráfego pertencente ao seu domínio de atuação. Por exemplo, uma mensagem

do controlador para bloquear todo tráfego HTTP é modificada pelo FlowVisor para afetar

apenas os fluxos daquela fatia em particular. A arquitetura pode ser útil para otimizar

o atendimento a diferentes aplicações em uma rede doméstica. Por exemplo, aplicações

VoIP poderiam utilizar uma fatia com garantias de largura de banda e priorização de pa-

cotes. Via SNMP, a arquitetura também permite configurar parâmetros das redes WLAN

como atribuições de SSID e configuração de canais de transmissão. A programação dos

CPEs se dá apenas ao nível das interfaces Openflow (inserção e remoção de entradas na

tabela de fluxos do dispositivo), não sendo ofertados mecanismos para suporte à execução

local de código.

COAP [117] é uma solução onde um controlador instalado na nuvem ajusta dinami-

camente os parâmetros de APs residenciais para aumentar a eficiência dos enlaces sem

fio. Através da captura e análise de estatísticas de uso das WLANs, o controlador COAP

é capaz de coordenar as operações de APs vizinhos para otimizar o uso do espectro. O

NxWLAN [118] estende uma WLAN residencial de forma a permitir ao usuário conectar-

se a APs vizinhos de forma transparente. A arquitetura pode, por exemplo, redirecionar

clientes aos APs de acordo com a carga de rede e qualidade do enlace de rádio. O trabalho

apresentado em [119] distribui de forma mais eficiente os recursos sem fio em uma área

onde há a presença de múltiplos APs. O sistema orienta os clientes móveis a se conectarem

em determinado AP de acordo com o tipo de serviço requerido — melhor esforço ou taxa

de bits garantida —, tendo em vista o aumento da vazão daquele e a redução da taxa

de call blocking deste. Os autores da proposta [120] detalham uma solução centralizada

em que algoritmos escolhem o AP mais apropriado para os clientes móveis com base nas

condições correntes da rede e tendo em vista a oferta de garantias de QoS nos enlaces

backhaul.

Ethanol [121] é outra solução para gerenciamento centralizado de WLANs. A arquite-

tura oferece suporte para configuração e controle de diversos componentes e mecanismos
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como APs virtuais, parâmetros de nível de enlace, suporte a balanceamento de carga entre

APs e ajuste de parâmetros de QoS para aplicações.

A arquitetura Odin [122] apresenta um modelo SDN para programação das WLANs.

A arquitetura define um protocolo para o controle dos aspectos específicos da pilha IEEE

802.11, complementando a tecnologia OpenFlow, que carece de funcionalidades para o

contexto das redes sem fio. Para cada cliente que se conecta à rede cria-se um AP virtual

— uma abstração que captura as complexidades da pilha de protocolos IEEE 802.11 — que

guarda o estado de sua associação (cliente) ao AP físico. Informações de estado incluem

BSSID, SSID, endereço IP, informações para criptografação, informações de autenticação

e tabelas de fluxo OpenFlow. Cada AP físico executa múltiplos APs virtuais, além de um

agente responsável por transmitir ao controlador informações de monitoramento ao nível

das camadas física e MAC, como os indicadores de potência do sinal recebido (RSSI), taxa

de transmissão e timpestamps de quadros recebidos. Tais informações, junto com conceito

de AP virtual, formam a base para o desenvolvimento de aplicações de rede como as que

dão suporte ao balanceamento de carga e mobilidade de clientes. Por exemplo, a partir da

análise das condições da rede sem fio, um cliente pode ser movido para outro AP através

da migração de seu AP virtual de forma transparente, isto é, sem que seja necessário ao

cliente refazer o processo de reassociação.

A arquitetura OpenSDWN [123] se baseia na solução Odin e permite controlar a

transmissão de pacotes no enlace sem fio WLAN de acordo com as necessidades individuais

das aplicações. Por exemplo, é possível aplicar configurações de transmissão referentes às

camadas física e MAC (como alterar a prioridade de acesso ao meio para a aplicação)

para implementar diferenciação de serviço em uma rede doméstica. Além de empregar

APs virtuais da arquitetura Odin, a arquitetura permite que middleboxes virtuais (o

trabalho apresenta a implementação de um firewall como exemplo) sejam associados aos

clientes de forma individual. A exemplo daqueles, estes permitem a separação entre estados

e implementação física do middlebox, objetivando a fácil reconfiguração de serviços no

processo de mobilidade (além dos estados de associação à WLAN, é possível migrar os

estados domiddlebox do cliente entre os APs físicos). A arquitetura se utiliza da tecnologia

OpenFlow para direcionar os pacotes do cliente ao seu respectivo middlebox.

A meSDN [124] é outra proposta com foco na extensão da tecnologia SDN para

WLANs. Ao contrário do OpenSDWN, que atua nos equipamentos de rede, o meSDN atua

diretamente nos dispositivos móveis através de um agente SDN que permite controlar os

fluxos no próprio dispositivo do usuário, antes que atinjam a rede. Um controlador central,
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com base em informações obtidas sobre o uso da WLAN, incluindo informações referentes

aos recursos de rádio (camadas física e MAC) e às necessidades das aplicações, envia

comandos aos dispositivos, controlando a forma como estes utilizam a rede.

3.3 Protocolos Padronizados para Gestão de Elementos
da Névoa

O gerenciamento centralizado de WLANs em ambientes complexos como os empre-

sariais e campi universitários impõe desafios consideráveis [125]: a multiplicidade e a

heterogeneidade (diferentes fabricantes) de equipamentos implicam em um grande esforço

de configuração por parte dos administradores; a distribuição de um mesmo conjunto de

configurações entre todos os APs pode levar um tempo considerável, deixando a rede em

um estado inconsistente (diferentes APs com diferentes configurações); a otimização do

uso do meio sem fio exige constante monitoramento dos APs e configuração coordenada

de seus parâmetros; a configuração de serviços e equipamentos de rede em geral (não ape-

nas das redes sem fio) representa os maiores custos nas redes do provedores de serviços

[126]. Tais dificuldades têm motivado o desenvolvimento de arquiteturas de controlador

centralizado para a gestão dos APs, como o protocolo para Controle e Provisionamento

de Pontos de Acesso sem Fio (CAPWAP, do inglês Control and Provisioning of Wireless

Access Points) [127]. A arquitetura padroniza a comunicação entre os APs e um controla-

dor WLAN, fornecendo uma interface uniforme para a realização de operações de controle

e gerenciamento como os procedimentos de inicialização, operações para atualização de

imagens de firmware, e monitoramento e configuração do comportamento do AP. A arqui-

tetura define APs com diferentes capacidades no que tange às funcionalidades da camada

MAC. Em um extremo existem os APs com MAC local, que implementam todas as fun-

cionalidades das camadas físicas e MAC, e no outro, os APs que implementam apenas a

camada física, deixando a cargo do controlador o processamento das funções da camada

MAC. Neste caso, os APs não são acessíveis via endereço IP, e os pacotes que chegam ao

AP são encaminhados ao controlador para execução das funções MAC (o controlador se

encarrega, por exemplo, de gerar quadros beacon e mensagens de ACK). Esta classe de

APs, denominadas também de antenas remotas, apresenta um hardware bastante simpli-

ficado e facilidade de gestão, uma vez que parte substancial de suas funcionalidades se

encontra junto ao controlador.

O protocolo de gerenciamento de CPEs via WAN (CWMP, do inglês CPE WAN

Management Protocol) [128] é outra especificação aberta para gestão remota. Conhecido
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como TR-069, o protocolo é bem estabelecido no mercado, e também é centrado em tarefas

como auto-configuração, configuração manual de forma remota, atualização de imagens de

firmware, obtenção de informações de desempenho e diagnóstico de problemas de CPEs

em geral ( incluindo APs, mas não se limitando a estes).

O NETCONF [129] é um protocolo padronizado pela IETF para gerenciar as con-

figurações de dispositivos e serviços de rede. O NETCONF conta com forte apoio da

indústria, sendo especificado com base em uma série de recomendações que reflete as

demandas atuais de fabricantes de equipamentos e desenvolvedores [130]. Neste sentido,

o protocolo procura sanar deficiências de antecessores como o SNMP, uma solução que

não chegou a ser adotada em larga escala para atividades de gerenciamento, embora o

tenha sido no que tange a atividades de monitoramento [131]. O NETCONF especifica

mecanismos para instalar, manipular e deletar as configurações nos elementos de rede. As

mensagens de configuração trocadas entre o cliente (a aplicação que faz o gerenciamento)

e o servidor (componente que executa no dispositivo) são estruturadas no formato XML

[132], favorecendo a legibilidade do protocolo e implicando em maior facilidade de utili-

zação (em relação a um formato binário). Uma característica distintiva do protocolo é o

suporte a transações, que permite reverter as operações realizadas durante uma atividade

de configuração, caso alguma das operações envolvidas não seja executada com sucesso,

de forma a evitar que o dispositivo fique em estado inconsistente.

3.4 Discussão

Os critérios a seguir foram estabelecidos para efeitos de comparação entre as soluções

apresentadas nas seções 3.2 e 3.1, tendo em vista a perspectiva dos objetivos do arcabouço

WISE.

• CPE como plataforma – Capacidade de fatiamento de recursos computacionais do

CPE de forma a se ter uma plataforma de propósito geral, isto é, habilitada a

executar aplicativos e funções para variadas finalidades;

• Interoperabilidade – Soluções que se fiam em tecnologias de alta penetração de

mercado para instanciação de serviços oferecem alto grau de interoperabilidade.

Exemplos incluem essencialmente a conteinerização Linux e VMs. Estas tecnologias

são bem estabelecidas e contam com suporte maciço da indústria e da comunidade.

O serviço Docker Hub1, por exemplo, é um repositório que conta com milhares de
1https://hub.docker.com
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aplicações em forma de imagens de contêineres prontas para instanciação e execução;

• Gestão centralizada de WLANs – Gestão centralizada, da perspectiva do operador,

das redes WLANs;

• Suporte multi-inquilino nas WLANs – Compartilhamento dinâmico dos recursos das

WLANs e com garantias de isolamento para múltiplos inquilinos;

• Emprego de recursos da infraestrutura – Emprego de recursos computacionais da

infraestrutura (recursos localizados na nuvem ou em micro data centers na borda

da rede) para suporte ao plano de dados (isto é, para instanciação de aplicações e

VNFs);

• Fatias fim-a-fim – Articulação entre recursos das redes locais e recursos da infra-

estrutura do ISP para criação de fatias que se estendem por sobre estes diferentes

domínios localizados na borda da rede (fatias fim-a-fim na borda).

A Tabela 1 lista os trabalhos analisados de acordo com os critérios estabelecidos.

Tabela 1: Comparação entre as diferentes soluções

Solução CPE como pla-
taforma Interoperabilidade Gestão centrali-

zada de WLANs

Suporte multi-
inquilino nas
WLANs

Emprego de re-
cursos da infra-
estrutura

Fatias fim-a-fim
na borda

[107] X Baixa - - - -
[110] X Baixa - - - -
[106] - - X - X -
Cloud4NFV,
T-NOVA - Alta - - X -

[113] X Alta Parcial - X -
OpenSDWN,
Odin X Muito baixa X X - -

OpenRoads - - X - - -
[115] - - X X - -
COAP,
NxWLAN,
[119]

- - X - - -

[120],
Ethanol - - X X - -

meSDN - - Parcial - - -
WISE X Alta X X X X

Um fator limitante da proposta apresentada em [107] é a dependência da tecnologia

Java/OSGi, que impede que aplicações e funções de rede desenvolvidas para tecnologias

como os contêineres Linux sejam utilizadas sem grande esforço de adaptação. Caso seme-

lhante é o da proposta [110], que utiliza uma solução particular com base em scripts de

configuração para realizar a instalação e desinstalação das VNFs no CPE. Outras desvan-

tagens desta última em relação às soluções virtualizadas são a ausência de isolamento de

recursos de hardware entre as funções (ex.: isolamento de CPU) e ausência de mecanismos

de segurança.
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Diferentemente dos dois trabalhos acima, na proposta [106] os CPEs estão restritos à

execução de um conjunto fixo de funções de camada L1 e L2, como o encaminhamento

dos pacotes às funções virtuais remotas. Apesar das vantagens subjacentes à abordagem,

a centralização das funções antes desempenhadas por centenas de milhares de dispositivos

acarreta problemas de escalabilidade [133] e aumenta a complexidade de gerenciamento

no domínio do operador.

As soluções Cloud4NFV e T-NOVA permitem orquestração multidomínio, incluindo

a nuvem e a borda da rede, mas são centradas em servidores de alto desempenho. Como

tal não oferecem suporte para aproveitamento dos recursos dos CPEs do domínio das

WLANs.

Por centrar-se em elementos da borda da rede, incluindo elementos de capacidade

limitada, a plataforma proposta em [113] é a que mais se aproxima dos objetivos deli-

neados no presente trabalho. Por outro lado, características fundamentais distinguem as

duas propostas: a plataforma em questão não oferece suporte a múltiplos inquilinos, não

há preocupação com isolamento de recursos entre as VNFs, não considera cenários com-

plexos com presença massiva de nós de infraestrutura (o caso das redes ultra densas), não

há suporte ao compartilhamento dinâmico das WLANs, inexistem mecanismos para fatia-

mento fim-a-fim na borda, não há orquestração dos CPEs, não suporta reconfiguração de

serviços em tempo de execução (ex.: realocação de recursos para acomodação à flutuação

da demanda).

A ausência de um controle de granularidade fina para coordenar a transmissão de

dados tanto mo meio compartilhado como no enlace backhaul e a falta de flexibilidade

no planejamento das WLANs, motivaram o desenvolvimento de soluções SDN para este

domínio. As propostas apresentadas na seção 3.2, e outras similares encontradas na lite-

ratura, refletem a importância de se expandir a programabilidade das redes até o último

salto (hop) das WLANs. Apesar disto, estas soluções não se mostram adequadas frente

aos desafios impostos pelos cenários 5G. Com o foco restrito no controle das condições

da rede Wi-Fi, são insuficientes para acomodar os diferentes requisitos de aplicações e

cenários emergentes. Prover serviços com baixa latência, manter dados sensíveis na rede

local e oferecer suporte à conectividade de dispositivos limitados são demandas para as

quais as soluções não foram concebidas para atender, já que não provêm o fatiamento

de recursos computacionais na borda da rede. Particularmente, embora a OpenSDWN

permita o uso de middleboxes virtuais (VNFs) para atender às necessidades individuais

de cada cliente, a solução considera que os middleboxes estejam previamente implantados
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nos diferentes equipamentos de rede, não levando em conta a possibilidade de se fazer ins-

tanciação dinâmica de serviços. Além disso, é necessária a implementação de um agente

específico por middlebox para permitir que múltiplas instancias virtuais executem sobre

uma mesma implementação, tornando a solução um tanto rígida. Finalmente, não há pre-

ocupação com o isolamento de recursos computacionais (CPU, memória, etc.) entre os

middleboxes.

No que tange aos protocolos padronizados, embora desempenhem um importante

papel na gestão de CPEs, estes protocolos especificam um conjunto limitado de funcio-

nalidades, impossibilitando a implementação de procedimentos mais complexos como a

gestão de APs virtuais [134] ou fatiamento dos recursos WLANs.

Frente aos trabalhos analisados, o arcabouço WISE se destaca como uma proposta

de grande plasticidade por agregar vantagens de diferentes abordagens, sendo capaz, por

exemplo, de materializar tanto os cenários de CPEs virtuais como os que demandam

execução de aplicações variadas no domínio da rede local. As soluções apresentadas são

focadas em casos específicos ou em um número reduzido deles. Por exemplo, os VCPEs

não são capazes de absorver os casos de uso IoT (pelos motivos descritos na seção 2.5),

embora sejam vantajosos quando o foco é o provimento de serviços residenciais conven-

cionais. De forma similar, soluções de gestão centralizada de WLANs focam em prover

conectividade melhorada aos usuários, mas desconsideram o suporte à comunicação IoT.

Ao propor o compartilhamento eficiente das redes Wi-Fi, e levando em conta os recursos

computacionais tanto destas redes como os da infraestrutura do ISP, o WISE, meio por

meio de abordagens “softwarizadas”, possibilita a criação de fatias de rede talhadas para

atender demandas de diferentes casos de uso 5G.

3.5 Síntese do Capítulo

O capítulo apresentou soluções atuais encontradas na literatura para controle e geren-

ciamento centralizado das WLANs e fatiamento de recursos dos CPEs. Sob a perspectiva

da gestão eficiente dos recursos das redes Wi-Fi compartilhadas via fatiamento, — a pers-

pectiva do WISE —, as soluções são insatisfatórias porque focam em um ou outro aspecto

de modo isolado. Por exemplo, enquanto umas se propõem a melhorar a experiência de

acesso do usuário às redes Wi-Fi, outras procuram meios para a execução de aplicativos

e funções nos CPEs. No geral elas operam em um escopo reduzido como na coordenação

de APs circunvizinhos ou no fatiamento de recursos computacionais de um nó isolado,
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não havendo preocupação em orquestrar os CPEs em uma escala que abranja as dimen-

sões do centro urbano. Tais limitações mostram sua inadequabilidade em face aos desafios

impostos por cenários 5G emergentes.
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4 O Arcabouço WISE

O presente capítulo descreve o WIreless Slicing sErvices (WISE), um arcabouço para

instanciação dinâmica de fatias fim-a-fim na borda da rede. No contexto do presente tra-

balho a borda da rede se refere a toda extensão entre a WLAN e a nuvem de borda,

incluindo as redes de acesso que provêm a conectividade entre ambos. As fatias são fim-a-

fim no sentido de que abrangem estes múltiplos domínios, isto é, envolvem desde o CPE

que fornece os serviços WLAN aos clientes finais até um nó computacional na nuvem de

borda. Neste sentido a fatia fim-a-fim faz contraposição ao fatiamento de recursos confi-

nados ao escopo específico da nuvem, que exclui o trecho entre esta e o usuário. As fatias,

como descrito no capítulo 2, são redes lógicas configuradas sob medida para atender às

demandas específicas de um inquilino. Recursos computacionais (CPU, memória), de ar-

mazenamento e rede provenientes tanto das WLANs quanto da infraestrutura de acesso do

ISP permitem à fatia executar os serviços pretendidos. Cabe ao arcabouço WISE garantir

a coexistência de múltiplas fatias sobre um substrato comum, uma vez que, por definição,

recursos alocados a uma fatia estão isolados e são geridos de forma independente. Para

isso, o controle do arcabouço se estende tanto às WLANs de acesso compartilhado quanto

à infraestrutura do ISP (redes de acesso e nuvem de borda). As redes residencias são le-

vadas em consideração uma vez que sua presença massiva nos centros urbanos representa

um grande potencial em termos de conectividade para os dispositivos finais (presença

ubíqua) e recursos computacionais (CPU, memória e capacidade de armazenamento dos

CPEs WLAN).

O arcabouço WISE pode ser visto como uma evolução dos sistemas de WLANs com-

partilhadas (ex.: FON), mas voltado a um escopo evidentemente mais abrangente. So-

luções típicas de compartilhamento de WLANs se limitam a criar dois pontos de acesso

virtuais (VAPs) sobre um mesmo AP físico para oferecerem serviço de melhor esforço tanto

para o público geral quanto para o proprietário da rede. O isolamento nestes sistemas tem

um escopo bastante restrito (por exemplo, em termos de autenticação ou de limitação

de largura de banda backhaul por VAP), enquanto que as funções de rede e recursos de
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hardware são compartilhados de forma igualitária e homogênea, isto é, o tráfego é subme-

tido indiscriminadamente às mesmas funções. Por outro lado, o arcabouço WISE oferece

uma plataforma capaz de prover serviços distintos, isolados e de forma programável, por

meio da criação de fatias. Ademais, como já mencionado, a infraestrutura abarcada pelo

arcabouço WISE engloba também a infraestrutura de acesso do ISP, em complemento às

WLANs, permitindo ampliar o leque de cenários suportados.

Um importante requisito do arcabouço é o provimento de uma solução capaz de fazer

uso dos CPEs WLAN de baixo custo, que apresentam capacidades módicas de hardware,

comumente empregados em ambientes residenciais e Small Office Home Office (SOHO).

O WISE explora os recursos dos CPEs WLAN — tradicionalmente dedicados a funções

fixas como DNS, firewall, NAT, listas de controle de acesso e mecanismos básicos de QoS

— transformando estes dispositivos em nós de névoa leves de propósito geral, que são,

naturalmente, muito mais limitados que os servidores topo de gama utilizados na nuvem.

Espera-se que este tipo de nó opere com um número reduzido de fatias e que o volume de

tráfego atendido seja bastante inferior a um servidor da nuvem.

O restante do capítulo está estruturado da seguinte forma: uma visão geral da ar-

quitetura é apresentada na seção 4.1. A seção 4.2 descreve uma fatia WISE fim-a-fim e

uma visão mais detalhada da arquitetura é apresentada na seção 4.3. Por fim, a seção 4.4

encerra o capítulo.

4.1 Visão Geral

A literatura atual faz uso de diferentes termos para se referir aos elementos de com-

putação que provêm serviços de rede próximos aos nós finais (usuários e coisas) [135].

Termos comuns incluem nuvem de borda, cloudlet, data center in a box, névoa, cloud in a

box e data center de borda. Este trabalho adota o termo nuvem de borda para se referir

aos elementos computacionais de uma nuvem pertencente à infraestrutura do ISP e que

está localizada nas proximidades da área urbana, e o termo névoa para se referir particu-

larmente aos elementos presentes na “borda extrema” da rede, que no contexto específico

da arquitetura WISE se refere aos CPEs e outros nós computacionais de baixo custo do

domínio das WLANs. Estes últimos são os elementos de infraestrutura que se encontram

mais próximos aos clientes.

A visão de alto nível da arquitetura WISE com destaque para as entidades externas

envolvidas, é apresentada na Figura 6. São definidos os seguintes papéis:
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Figura 6: Relação do arcabouço WISE com as partes externas envolvidas

• Provedor de serviço de internet (ISP) – Detém a infraestrutura a ser fatiada. Tal

infraestrutura abrange a rede de acesso metropolitana, os elementos computacionais

que formam a nuvem de borda e também as redes de “última milha” que chegam às

instalações remotas como residências e pequenas empresas;

• Inquilino – Entidade que aloca parte da infraestrutura do ISP para prover servi-

ços aos seus clientes. Interage diretamente com o arcabouço WISE para solicitar a

criação de fatias fim-a-fim;

• Cliente – O cliente do inquilino que faz uso dos serviços da fatia WISE. Em essência

são os nós finais que assumem a forma dos dispositivos dos usuários e coisas (como

sensores) e utilizam as redes WLAN dos proprietários para ter acesso aos serviços

de uma fatia fim-a-fim. Do ponto de vista do cliente, a extremidade WLAN da fatia

WISE é percebida como uma rede Wi-Fi convencional;

• Proprietário – O indivíduo que é assinante de um serviço fixo de acesso à internet e

que mantém em sua residência ou empresa um CPE WLAN que provê os recursos

da WLAN a serem fatiados pelo WISE. É também o usuário da rede WLAN virtual

privada.
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Figura 7: Fatias WISE ao longo da borda da rede

4.2 Fatias WISE Fim-a-Fim

A Figura 7 ilustra diferentes modos de organização das fatias WISE. Cada segmento do

domínio da névoa representa uma rede WLAN independente. As funções de rede virtuais

e aplicações (em forma de micro serviços conteinerizados) podem, potencialmente, ser

instanciadas em qualquer nó computacional ao longo da névoa e nuvem de borda. A

escolha do domínio apropriado irá depender de diferentes critérios como os requisitos das

aplicações (QoS, localização, políticas de privacidade, etc.), disponibilidade de recursos

e otimização do uso da rede. Diferentes possibilidades de composição das fatias estão

ilustradas na figura. Uma fatia de rede pode se limitar a um nível da hierarquia ou

abranger ambos. Enquanto que para a fatia W, as mesmas funções de rede/aplicações

estão duplicadas em ambos os níveis (tal configuração permitiria um balanceamento de

carga para aliviar o nó de névoa WLAN sobrecarregado), para a fatia X as funções se

encontram distribuídas. Em qualquer que seja o caso, independentemente do local onde é

instanciada, a fatia requer ao menos a alocação de recursos do CPE da WLAN, uma vez

que este dispositivo é o ponto de entrada dos clientes à rede. A infraestrutura de nuvem

não fornece recursos para as fatias, uma vez que não pertence ao domínio administrativo
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Figura 8: Fatia WISE fim-a-fim

do ISP. Ela apenas hospeda serviços externos à fatia requeridos pela lógica de negócios

do inquilino. Por exemplo, um serviço contratado pelo inquilino para processamento e

armazenamento dos dados de seus clientes.

Uma fatia WISE fim-a-fim compreende três partes, como ilustra a Figura 8: a fatia da

nuvem de borda (que inclui recursos de rede, computacionais e armazenamento), a fatia

da névoa, que engloba os recursos dos nós de névoa (que além dos tipos de recursos da

nuvem também inclui o recurso de rádio), e a fatia de rede. Esta última é a rede virtual

construída a partir do fatiamento da rede de acesso que conecta o domínio da névoa

à nuvem de borda. Além da fatia fim-a-fim, as seguintes configurações são composições

válidas para uma fatia WISE:

• Apenas fatia de névoa – para provimento de serviços restritos ao âmbito local. Por

exemplo, para casos de uso que envolvem produção e consumo de dados localizados;

• Fatia de névoa e fatia de rede – para provimento de serviços locais e acesso à internet

com garantia de largura de banda dentro da infraestrutura do ISP, similar ao que

ocorre com os serviços de banda larga residenciais.

Um nó WISE é um elemento da névoa que disponibiliza conectividade WLAN e recur-

sos computacionais. Todo nó WISE anuncia duas fatias WLANs: a fatia WLAN privada,

que se destina à rede privada (ao proprietário) e a fatia WLAN WISE (pública), para

atendimento do sistema WISE. Consequentemente, os clientes dos diferentes inquilinos

utilizam uma mesma WLAN virtual (em vez de uma por inquilino), evitando a prolifera-

ção de SSIDs.

A fatia WISE do exemplo da Figura 8 oferece aos seus clientes um serviço representado

pelo encadeamento de 4 funções de rede virtuais (VNFs) e um servidor de aplicação (App).
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Figura 9: Fatias de névoa compostas por um (A) ou múltiplos nós WISE (B)

Estes componentes se encontram instanciados parte na névoa e parte na nuvem de borda.

Os pacotes oriundos de um cliente desta fatia perfazem o seguinte caminho: Fatia WAN

WISE →VNF#1 →VNF#2 →Fatia de Rede →VNF#3 →VNF#4 →App.

No que se refere à extremidade WLAN, uma fatia WISE pode ser instanciada em um

único nó WISE, ofertando conectividade pontual (e outros serviços locais) aos clientes, ou

em múltiplos nós, de forma a disponibilizar conectividade ao longo de uma determinada

área geográfica (Figura 9). A fatia de rede pode ser implementada como uma única ins-

tância entre a névoa e a nuvem de borda, ou como um conjunto de instâncias entre estas

extremidades, refletindo o emprego de um ou múltiplos nós WISE. A localização geográ-

fica para a presença da fatia de névoa (isto é, das Fatias WLAN WISE) é um parâmetro

fornecido pelo inquilino.

4.3 Componentes Arquiteturais

A Figura 10 apresenta os principais componentes da arquitetura WISE. A arquitetura

faz distinção entre dois tipos de orquestradores. O fim-a-fim, responsável pela interação

com o inquilino e pela orquestração fim-a-fim da fatia, e os orquestradores de domínio,

responsáveis pela orquestração da parte da fatia no domínio da névoa e no domínio da

nuvem de borda. O inquilino interage com o WISE para solicitar operações de criação,

remoção e atualização de fatias fim-a-fim, e para monitorar o estado de uma fatia instan-

ciada. O inquilino é responsável por prover os serviços de autenticação dos clientes à sua
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Figura 10: Visão geral da arquitetura WISE

fatia, como indicado pela interface com o módulo de Suporte à Autenticação de Cliente.

4.3.1 Orquestrador Fim-a-Fim — OFF

O OFF é responsável pela execução das diferentes etapas do ciclo de vida de uma fatia

WISE fim-a-fim. Enquanto os orquestradores de domínio (nuvem e névoa) se encarregam

das partes isoladas da fatia, cabe ao OFF realizar a orquestração fim-a-fim, contactando

cada domínio e conectando as partes. A partir da descrição de fatia fornecida pelo inquilino

(ver seção 4.3.1.1), o OFF é responsável pela execução das seguintes atividades:

• Processamento da descrição da fatia – Verifica a existência de incoerências ou erros

na descrição da fatia. Por exemplo, ausência de elementos obrigatórios como os que

descrevem a fatia de névoa;

• Admissão e criação da fatia – Verifica a existência de recursos ao longo da borda

da rede para a criação da fatia. Este processo envolve a consulta ao orquestrador

de Névoa e Orquestrador de Nuvem, uma vez que estas entidades mantêm informa-

ções referentes à utilização dos recursos em seus respectivos domínios. Em caso de
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disponibilidade dos recursos necessários o OFF procede com a criação da fatia, nova-

mente, via interação com os orquestradores de domínio. Uma representação da fatia

criada é armazenada em banco de dados para permitir sua posterior atualização e

remoção;

• Remoção de fatia – Desativa e libera, novamente via interação com os orquestradores

de domínio, os recursos previamente alocados à fatia em ambos os domínios e na

rede de acesso;

• Atualização de fatia – As interfaces que o OFF oferece ao inquilino permitem ainda

que este solicite alterações na composição de uma fatia em execução. As alterações

incluem redimensionamento dos recursos da fatia como largura de banda, recursos

computacionais e cobertura geográfica da conectividade WLAN, e alterações nos

serviços oferecidos pela fatia (ex.: alteração no encadeamento das VNFs ou substi-

tuição da implementação de uma VNF por outra).

4.3.1.1 Descrição da Fatia

O inquilino descreve a fatia que deseja instanciar por meio de templates [136]. Utili-

zados originalmente para automatizar o processo de implantação de aplicações na nuvem,

os templates passam a ser popularizados também no contexto das redes de computadores

com o advento do paradigma NFV. Eles são estruturados em uma linguagem de marca-

ção como XML e YAML[137], que permite descrever a topologia de um serviço, incluindo

os componentes e recursos (bases de dados, servidores de aplicação, sistema operacional,

bibliotecas, processador, memória, arquitetura do hardware, etc.) empregados na com-

posição do ambiente operacional, suas relações, e ações a serem tomadas em tempo de

execução (por exemplo, o reinício de um contêiner em mau funcionamento). Neste sen-

tido, um arquivo de template é uma abstração de alto nível (sem exigências de detalhes

de operação) que orienta o WISE nas diferentes etapas do ciclo de vida da fatia.

Existem várias linguagens que podem ser empregadas para expressar a topologia de

uma fatia WISE em forma de template. O arcabouço WISE adota a TOSCA (do inglês,

Topology and Orchestration Specification for Cloud Applications) [138] e a estende para

operações fim-a-fim, já que a linguagem é centrada na automação da nuvem. As extensões

tornam possível expressar especificidades do contexto WISE como os recursos WLAN e

sua localização geográfica. Os elementos que compõem a topologia podem ser expressos

com maior ou menor nível de detalhes. Por exemplo, o inquilino pode requisitar a instanci-

ação de um servidor HTTP de um vendedor específico ou um servidor genérico (deixando
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a cargo do orquestrador a decisão da implementação a ser empregada). Uma representa-

ção da fatia fim-a-fim é seccionada pelo OFF em templates TOSCA independentes que

descrevem os serviços de cada domínio. Tais templates são repassados aos orquestradores

de névoa e nuvem para criação das respectivas partes da fatia. Detalhes sobre a descrição

de fatia WISE são apresentados na seção 5.1.

4.3.2 Serviço de Monitoramento e Eventos

Este módulo realiza o monitoramento da fatia em execução no âmbito global, pro-

vendo uma visão centralizada do comportamento de suas diferentes partes. O serviço

define interfaces com o inquilino de forma que este possa consumir as informações de

monitoramento de suas fatias. O número de clientes que se conecta a uma determinada

fatia Wi-Fi, a taxa de utilização da fatia de rede e períodos de pico de uso da fatia são

exemplos de informações que auxiliam o inquilino em tomadas de decisões como a escolha

da localidade geográfica mais adequada para a fatia de névoa e a quantidade de recursos

que deve ser alocada.

Além de fornecer estatísticas sobre a utilização da fatia, o módulo também informa o

inquilino sobre a ocorrência de eventos de falhas que não podem ser mascaradas pelo WISE

(ex.: impossibilidade de continuar provendo serviço WLAN em uma região geográfica

devido à falta de energia elétrica).

4.3.3 Gestor de Artefatos

Os artefatos na arquitetura WISE se referem aos diversos componentes de software

utilizados na composição da fatia, incluindo imagens para instanciação de contêineres

(as VNFs conteinerizadas), as VNFs em forma de VMs, S.O. para execução de VMs, e

scripts que auxiliam na configuração dos serviços. Todos os componentes para instanciação

da fatia são recuperados de um repositório central do WISE. O módulo permite que o

inquilino consulte as VNFs existentes e as informações descritivas sobre elas (por exemplo,

os nomes válidos para se referir às VNFs na descrição TOSCA).

Uma interface entre o OFF e o Gestor de Artefatos permite ao primeiro, durante o

processamento da descrição da fatia, se certificar de que as VNFs declaradas pelo inquilino

existem e que componentes de declaração opcional possam ser adicionados à descrição.

O módulo também oferece interfaces que permitem a inclusão de artefatos no reposi-

tório por entidades externas como os fornecedores de VNFs e aplicações conteinerizadas.
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Figura 11: Visão arquitetural do Orquestrador de Névoa (ONe)

4.3.4 Orquestrador de Névoa — ONe

É responsável pela orquestração dos elementos da névoa, isto é, dos nós WISE pre-

sentes no domínio das WLANs. Estes nós se encontram geograficamente distribuídos e

apresentam capacidade limitada de recursos (em contraste com os data centers). Essen-

cialmente, o ONe é responsável pelas seguintes atividades: selecionar os nós WISE que

irão compor a fatia da névoa; tornar um elemento CPE em um nó WISE via instalação e

configuração dos componentes necessários; coordenar a criação, finalização e atualização

de fatias da névoa; e monitorar a infraestrutura da névoa e as fatias em execução. Abaixo

são descritos os estados internos e os principais componentes do módulo.

4.3.4.1 Estados Internos

O ONe armazena os estados necessários às atividades de gestão das fatias1 em três

bases de dados:

Estado das fatias – Armazena o estado de cada fatia em execução. Inclui as informa-

ções da topologia da fatia, contendo os artefatos empregados e recursos da infraestrutura
1O termo fatia no contexto do ONe se refere apenas à parte da névoa de uma fatia WISE



57

que foram alocados (a lista dos nós WISE onde as fatias estão instanciadas e a natureza e

a quantidade de recursos utilizados em cada um: CPU, memória, armazenamento, largura

de banda backhaul). Em caso de recuperação de falhas, atualizações ou finalização da

fatia, o estado é consultado e atualizado.

Histórico das fatias – Banco de dados temporal que armazena estatísticas de uso das

fatias. Inclui eventos de associação do cliente à fatia (momento da associação e o nó

WISE utilizado) e taxas de utilização ao longo do tempo dos recursos da fatia em um

nó WISE. Informações referentes às consultas pré-associação feitas pelo cliente a um nó

WISE — em que o cliente inquire um determinado nó WISE sobre a existência, naquele

nó, de uma fatia de interesse (ver seção 5.2)—, também são armazenadas no histórico.

Especificamente, são registradas as informações sobre o nó WISE consultado e a fatia de

interesse. Enquanto que o estado da fatia fornece informações para a recriação da fatia

em caso de falha, as estatísticas auxiliam o ONe a fazer escolhas mais apropriadas de

nós WISE para as fatias. Por exemplo, nós com alta interação com os clientes podem ter

maior probabilidade de ser alocados.

Inventário de nós WISE – Mantém informações sobre os nós WISE geridos pelo ONe.

Para cada nó tem-se a sua localização geográfica, descrição do hardware (arquitetura,

características da interface de rede Wi-Fi), estado (ativo/inativo) e a proporção dos re-

cursos disponibilizados para fatiamento: porcentagem de CPU, quantidade de memória e

de armazenamento.

4.3.4.2 Gestor de Fatia

Responsável pelo processamento das requisições do OFF relacionadas à gestão do ciclo

de vida da fatia de névoa (criação, finalização e atualização). No escopo do arcabouço

WISE, a atualização de uma fatia diz respeito às operações de recuperação de falhas,

elasticidade e redimensionamento, como descrito a seguir.

Serviço de recuperação de falhas – Por meio do componente de Vigilância, o Gestor

de Fatias detecta falhas que impossibilitam o nó WISE de continuar a executar a fatia

(falhas do software/hardware), aloca outro nó WISE (ou múltiplos nós) nas proximidades

e recria ali o serviço da fatia. Caso não haja um nó substituto na área de interesse, o

módulo gera um evento correspondente que é repassado ao Serviço de Monitoramento e

Eventos.

Elasticidade – Realiza em um nó WISE o redimensionamento dos recursos computa-
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cionais e de rede para uma fatia. Especificamente, o Gestor de Fatia realiza a alteração

dos limites de largura de banda backhaul e dos limites de CPU e memória para os contêi-

neres da fatia. A elasticidade permite que o ONe tenha uma certa margem de autonomia

para readaptação frente às demandas dos clientes. Por exemplo, para uma fatia de névoa

composta por dois nós WISE, cada um inicialmente com 10 Mbps de enlace backhaul

(fatia de rede), caso o ONe detecte que há um desbalanço no uso deste dois nós por parte

dos clientes, ele pode aumentar a disponibilidade de largura de banda para um deles e

diminuir proporcionalmente para o outro.

Serviço de redimensionamento da fatia – O WISE permite ao inquilino redimensionar

uma fatia em execução em termos de área geográfica (no que se refere à névoa), com-

ponentes empregados, recursos para a fatia de rede, etc. Para auxiliar nesta atividade, o

serviço de vigilância do ONe — por intermédio do Serviço de Monitoramento e Eventos

—, repassa ao inquilino as informações sobre o comportamento de seus clientes enquanto

usuários da fatia. Tais informações formam a base que permite ao inquilino requerer a

readaptação da área de presença da fatia com base no seu padrão de uso. Áreas com baixa

ou nenhuma presença de nós clientes podem ser suprimidas da região de presença da fatia

enquanto que áreas com uma demanda maior do que o previsto inicialmente podem ter

acréscimo de recursos. Solicitações de redimensionamento são feitas de modo similar às

solicitações de criação de fatia. O inquilino altera a descrição da fatia atual com as mu-

danças pretendidas e a submete ao OFF. Ao detectar que a fatia em questão é uma fatia

já em execução, o OFF atualiza sua representação interna e contacta os orquestradores

de domínio para os processos de admissão e alocação/desalocação dos recursos.

O Gestor de Fatia mantém uma interface com o módulo de Gestão de Rede de Acesso

para solicitar a reserva de recursos de rede entre um nó WISE e a nuvem de borda de

acordo com a necessidade da fatia a ser instanciada (ver seção 4.3.7).

4.3.4.3 Seletor de Nós WISE

Uma das funções do ONe é escolher os nós WISE (dentre aqueles sob sua gestão) onde

a fatia será instanciada. Os fatores que orientam esta escolha são a delimitação geográfica

da fatia de névoa (informada pelo inquilino) e a disponibilidade de recursos no nó WISE. O

inquilino expressa o local/área de presença da fatia em termos de coordenadas geográficas,

cabendo ao ONe fazer a escolha de nós WISE que satisfaçam a localização. Esta abstração

da infraestrutura da névoa (o inquilino não tem visibilidade dos nós WISE) dá ao ONe

flexibilidade para selecionar os nós físicos mais adequados, tendo em vista o desempenho
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dos serviços oferecidos pela fatia e a otimização de uso de recursos. A funcionalidade de

seleção de nós também é invocada durante a execução de procedimentos de recuperação

de falhas e redimensionamento.

Como a quantidade de nós WISE a ser ser empregada para uma fatia é uma atribuição

do ONe, o inquilino, no que tange à fatia de rede (enlace entre a névoa e a nuvem de borda),

se limita a definir uma capacidade de largura de banda total para sua fatia fim-a-fim. Nos

casos em que dois ou mais nós WISE compõem a fatia de névoa, esta capacidade total

fornecida pela inquilino precisa ser adequadamente distribuída entre os enlaces backhaul

individuais de cada um dos nós. Tal distribuição é realizada pelo Gestor de Fatia e pode

ser uniforme (enlaces backhaul com a mesma capacidade) ou de acordo com a maior ou

menor demanda nestes pontos.

4.3.4.4 Gestor de Nós WISE

Módulo responsável por configurar inicialmente o nó WISE de modo a torna-lo apto

a acomodar fatias WISE. As tarefas executadas pelo módulo abrangem a configuração

de serviços de base do S.O. e instalação/configuração de tecnologias habilitadoras (por

exemplo, gerenciador de contêineres). O módulo também é responsável por incluir, remo-

ver e atualizar (ex.: alteração dos recursos disponibilizados pelo nó) o banco de dados de

inventário de nós WISE de acordo com mudanças informadas pelo Cone (seção 4.3.5). O

módulo também interage com o módulo de Vigilância para informar eventos relevantes

como o desligamento de um CPE da infraestrutura da névoa (tal evento é comunicado

em seguida ao Gestor de Fatia que executa rotinas de manutenção caso o CPE esteja

hospedando alguma fatia).

4.3.4.5 Vigilância

Realiza o monitoramento da fatia e do nó WISE sobre o qual ela executa. Informações

de monitoramento do nó incluem a sua alcançabilidade WAN e monitoramento de diversos

aspectos do sistema (temperatura, estado das interfaces de rede, estado dos daemons,

espaço em disco, etc.). As informações de monitoramento da fatia são aquelas descritas

na seção 4.3.4.1.

O componente de Vigilância do ONe permite acompanhar as interações dos clientes

móveis mesmo com aqueles nós WISE que não instanciam nenhuma fatia de interesse

ao cliente. Os eventos de consultas feitas ao nó WISE pelo cliente a respeito das fatias
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disponibilizadas são armazenados localmente para envio posterior ao ONe. Estes eventos

de consulta complementam as estatísticas de utilização das fatias e, como tal, auxiliam

o inquilino nas tomadas de decisões sobre redimensionamento. Por exemplo, um surto

localizado na ocorrência deste evento pode indicar a necessidade de se instanciar a fatia em

determinada área. Tendo em vista problemas de escalabilidade (a sobrecarga das redes de

acesso), tais eventos são agrupados e repassados ao ONe periodicamente (são informados

todos os eventos ocorridos desde o último repasse). O período dos repasses é configurado

pelo próprio ONe no momento da instanciação da fatia, podendo ser modificado ao longo

do tempo.

4.3.4.6 Controladores

As interação do Gestor de Fatia com o nó WISE para execução das operações relacio-

nadas ao ciclo de vida da fatia são realizadas por intermédio dos seguintes componentes:

Controlador de Contêiner – Interage com o gerenciador de contêineres no nó WISE

responsável pela instalação, remoção e configuração (incluindo, configuração de limites de

uso dos recursos computacionais) de VNFs e aplicações conteinerizadas.

Controlador SDN – Implementa o encadeamento dos contêineres de forma a garantir

que os pacotes sejam processados pela sequência de VNFs/aplicações indicada na descrição

da fatia. Também se encarrega de gerenciar os diferentes aspectos da infraestrutura de

rede virtual dentro do nó WISE. Por exemplo, configurar uma terminação de túnel de

forma a conectar a fatia de névoa instanciada no nó WISE à parte instanciada na nuvem

de borda. Vale ressaltar que o controlador SDN do ONe se encarrega exclusivamente dos

Nós WISE, isto é, da habilitação dos serviços de rede nestes nós. Os comutadores SDN da

rede de acesso são geridos pelo controlador SDN do módulo Gestor de Rede de Acesso.

A Figura 12 apresenta os principais passos envolvidos na criação de uma fatia de névoa.

Como o exemplo envolve apenas recursos na névoa, não é necessário contactar o módulo

GRA para reserva de recursos backhaul. Ainda, a fatia em questão requer a instanciação de

um serviço contido em um único contêiner. Por questão de brevidade, a troca de mensagens

entre o Gestor de Fatia e os controladores não está ilustrada no diagrama. O Gestor de

Fatia obtém do template informações como as coordenadas geográficas, requisitos de CPU

e memória e o serviço conteinerizado a ser instanciado. Após obter a identificação de um

Nó WISE que satisfaça os critérios de localização e que tenha recursos computacionais

disponíveis, o Gestor de Fatia faz a instanciação do contêiner no Nó selecionado, via

Controlador de Contêiner, e em seguida realiza a configuração de serviços de rede para o
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contêiner, de modo a permitir, por exemplo, que os fluxos da fatia cheguem até ele. Por

fim, o Gestor de Fatia realiza as configurações relacionadas ao suporte à associação Wi-Fi

do cliente ao nó WISE (ex.: autenticação).

Figura 12: Uma síntese dos passos envolvidos na criação de uma fatia de névoa

4.3.5 Controle Administrativo de Nós WISE — Cone

A gestão do conjunto de nós WISE se dá em dois planos: o administrativo e o de

controle. A gestão ao nível do plano administrativo — executada pelo Cone — se encarrega

de incluir, alterar e remover CPEs do substrato da névoa, conforme as relações contratuais

entre o proprietário da WLAN e o provedor de serviços (a entidade que opera o WISE). Já

a gestão do plano de controle engloba as atividades de gestão dos recursos computacionais

e de rede, próprias do ONe. Em essência, o Cone provisiona os recursos sobre os quais o

ONe pode operar.

A inclusão de um novo Nó WISE no substrato da névoa ocorre da seguinte forma: um

agente de software instalado no nó WISE é encarregado de contactar o módulo Cone após

a inicialização do dispositivo. O Cone identifica o dispositivo e o direciona a uma instância

de ONe, repassando as informações de hardware necessárias às atividades de orquestração

como modelo de CPU, quantidade de memória e espaço para armazenamento, além dos

parâmetros dependentes de termos contratuais: a proporção dos recursos computacionais

do nó que pode ser empregada pelas fatias WISE. O módulo também comunica ao ONe

qualquer alteração no substrato de névoa em função de mudanças no âmbito contratual.

Por exemplo, em decorrência da rescisão de contrato o CPE do proprietário precisa ser
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removido do conjunto de nós WISE para fatiamento.

O Cone interage com um sistema externo para obter a lista dos nós WISE que dispo-

nibilizam recursos para compartilhamento e as características destes recursos.

Figura 13: Inclusão de nó WISE na infraestrutura da névoa

A localização espacial do nó WISE, informação fundamental ao ONe, pode ser adi-

cionada com base no endereço (logradouro) do proprietário a quem o CPE se destina.

Alternativamente, a localização pode ser melhor aproximada fazendo uso de soluções aná-

logas às empregadas pelos sistemas que se utilizam das redes Wi-Fi para determinar a

localização do usuário móvel [139]. Em tais soluções, dispositivos munidos de GPS e in-

terface Wi-Fi como os smartphones detectam as redes Wi-Fi no ambiente e enviam a

uma base de dados remota a localização espacial e os identificadores das redes detectadas

(BSSIDs dos APs). O Cone se encarrega de fazer a interação com o dispositivo móvel

recebendo a localização do proprietário e a repassando ao ONe. A Figura 13 ilustra os

principais passos envolvidos na inclusão de um nó WISE no conjunto de nós gerenciados

pelo ONe.
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4.3.6 Orquestrador de Nuvem de Borda — ON

Realiza a orquestração dos recursos da nuvem de borda. O OFF repassa ao orquestra-

dor de Nuvem o template com a descrição detalhada dos serviços que devem ser instanci-

ados no domínio, de forma similar ao que ocorre na interação entre OFF e ONe. Uma vez

que existem soluções no mercado já bastante desenvolvidas para orquestração de funções

de rede na nuvem, o WISE faz uso de orquestradores de terceiros em vez de propor uma

arquitetura específica.

4.3.7 Gestor de Rede de Acesso — GRA

O módulo é responsável pelo controle da rede de acesso SDN. Essencialmente, o GRA

estabelece, na rede de acesso, um caminho entre o nó WISE e a nuvem de borda com

base na necessidade de largura de banda do enlace backhaul para a fatia fim-a-fim. Para

executar estas funções o GRA mantém uma topologia atualizada da rede de acesso, com

informações sobre os comutadores e os enlaces (ex.: capacidade) entre eles. A topologia

descreve também como um nóWISE se conecta à rede de acesso, isto é, por qual comutador

de borda.

A identificação do comutador de borda que conecta um nó WISE à rede de acesso pode

ser obtida da seguinte forma: as mensagens de monitoramento periodicamente enviadas

ao ONe para verificação de atividade do nó WISE são interceptadas pelos comutadores

de borda e remetidas ao GRA. Este examina o pacote, identificando seu remetente. Caso

o nó WISE em questão não conste na topologia, ele será associado ao comutador que

remeteu a mensagem ao GRA.

O GRA implementa um controlador SDN Openflow para interação com os comuta-

dores. Por meio do controlador o GRA é capaz de tomar conhecimento dos comutadores

e construir a topologia necessária. Via Openflow o GRA também programa seu compor-

tamento quanto ao encaminhamento de pacotes (construção do caminho entre nó WISE

e nuvem de borda).

4.3.8 O Nó WISE

A arquitetura de alto nível do nó WISE, o elemento presente no domínio WLAN

responsável por conectar os clientes às suas fatias e oferecer serviços localizados, é apre-

sentada na Figura 14. O nó dispõe de recursos de rádio, armazenamento e capacidade
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Figura 14: Visão geral de um nó WISE WLAN

computacional necessários para suporte às abordagens de virtualização leve como contei-

nerização. Em uma implementação típica todos estes recursos podem estar presentes em

um mesmo dispositivo ou modularizados (ex.: recurso de rádio fornecido por um roteador

sem fio e recursos computacionais por um computador de baixo custo como um PC).

A arquitetura do nó WISE WLAN se estrutura em torno de dois blocos principais: as

fatias do plano de dados e o plano de controle, sendo este último responsável por atividades

de gerenciamento e controle daquelas. Essencialmente, o plano de controle, com base nas

diretrizes fornecidas pelo ONe, realiza as operações locais de criação, término e atualização

da fatia, identifica a fatia adequada para os novos fluxos que chegam ao nó, verifica

se um fluxo pode ser admitido (de acordo com políticas do inquilino) e supervisiona o

desempenho geral do nó. A interação entre os componentes que realizam tais atividades se

dá através de três tipos de APIs : aquelas restritas ao plano de controle; as que operam no

escopo do nó WISEWLAN e que permitem interagir com entidades do sistema de base tais

como gerenciadores de contêineres, pilha de rede do nó, e subsistemas de gerenciamento

e monitoramento de recursos do sistema operacional; e aquelas voltadas à comunicação

externa ao nó, para interação com o ONe. Os subcomponentes do plano de controle do

nó WISE são descritos a seguir:
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Suporte à Associação do Cliente – Dispõe das funcionalidades para interação com o

cliente na fase de pré-associação à WLAN. Basicamente, é responsável por (i) informar o

cliente sobre as fatias WISE que o nó disponibiliza no momento (ver seção 5.2) e (ii) ofe-

recer suporte aos procedimentos de associação do cliente à fatia WLAN pública (incluindo

suporte à autenticação).

Classificação de Pacotes – Identifica a fatia do pacote que chega pela interface de rede

WLAN. Os pacotes são marcados com um identificador que permite, no passo seguinte,

encaminha-los aos serviços definidos por sua fatia.

Controle de Admissão – Verifica a possibilidade de admitir um novo fluxo em função

dos recursos disponíveis na fatia. O componente faz uso dos limites de consumo de CPU,

memória e largura de banda configurados para a fatia para determinar a admissão de

novos fluxos. O componente também implementa controle de acesso com base em portas

e endereço IP, de forma a permitir ou bloquear serviços (por exemplo, uma fatia que só

admite fluxos HTTP para um determinador servidor). Limites de uso de recursos são

parâmetros opcionais de uma fatia.

Controle de Fatia – Responde às requisições externas do ONe relacionadas ao geren-

ciamento do ciclo de vida da fatia. Cria localmente as fatias (a parte da névoa), alocando

recursos do nó e instanciando os serviços (as funções de redes virtuais e aplicações), exe-

cuta tarefas de redimensionamento de recursos (ocupação de CPU e memória) e encerra

fatias em execução. O componente também é encarregado de configurar o Controle de

Admissão para a fatia.

Monitoramento – Realiza a monitoração de sistema tanto ao nível da fatia quanto do

nóWISE, mantendo registro da utilização de recursos em ambos os níveis. No âmbito do nó

WISE, o componente monitora as atividades dos clientes registrando na base de dados as

interações destes com o nó (consultas sobre fatias existentes e tentativas de autenticação).

O componente também é responsável por disparar eventos de interesse que indiquem, por

exemplo, mau funcionamento de fatia ou que a fatia está a consumir recursos acima ou

abaixo de determinado limiar. As informações de monitoramento e eventos fornecem ao

ONe a visibilidade local das condições de cada nó WISE.

Agente – É responsável por contactar o Cone no momento da inicialização para incluir

o nó WISE no conjunto de recursos do ONe.

Estados da Fatia e Nó – O bando de dados mantém informações de monitoramento

que refletem o estado atual do nó. Tais informações são consumidas pelo subcomponente
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Controle de Admissão (ex.: os recursos utilizados pelas fatias) e pelo ONe.

4.3.9 Criação de uma Fatia Fim-a-Fim

A Figura 15 apresenta uma síntese dos passos envolvidos na criação de uma fatia WISE

fim-a-fim. Por brevidade as consultas à infraestrutura para inquirir sobre a disponibilidade

de recursos para admitir a fatia foram omitidas. Neste exemplo, múltiplos Nós WISE

compõem a fatia de borda. Após decidir a porção da largura de banda que cabe a cada nó

WISE selecionado, o ONe contacta o GRA para solicitar uma fatia de rede específica que

conecte o nó à nuvem (e que seja capaz de prover a porção de largura de banda indicada).

Finalmente, para cada nó WISE selecionado, o ONe instancia os serviços da fatia.

Figura 15: Uma síntese dos passos envolvidos na criação de uma fatia WISE fim-a-fim

4.4 Síntese do Capítulo

Este capítulo apresentou o arcabouço WISE, que tem como objetivo orquestrar as

redes Wi-Fi de acesso compartilhado, os enlaces backhaul e os recursos da nuvem do
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ISP para prover serviços na borda da rede que atendam às necessidades de cenários

emergentes 5G. Os serviços são oferecidos na forma de fatias, que são partições lógicas

da infraestrutura que, por definição, estão isoladas umas das outras e operam de forma

independente. Uma fatia pode se limitar aos recursos do domínio das redes Wi-Fi, abarcar

os recursos dos enlaces backhaul, ou se estender por toda a borda da rede. Com base na

descrição de fatia fornecida pelo inquilino, o WISE, por meio do orquestrador de Fatia

Fim-a-Fim, determina os domínios a serem empregados. Orquestradores individualizados

se encarregam da instanciação de partes da fatia em seus respectivos domínios, enquanto

o Gestor de Redes de Acesso realiza o fatiamento das redes SDN que conectam a névoa à

nuvem de borda.
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5 Aspectos de Implementação

Este capítulo apresenta aspectos de implementação de certas funcionalidades discuti-

das no capítulo anterior, visando oferecer um maior nível de detalhamento de como são

oferecidas pelo arcabouço. A seção 5.1 detalha como o inquilino pode expressar as carac-

terísticas de uma fatia por meio de um template TOSCA. Enquanto a seção 5.2 mostra de

que forma os dispositivos interagem com as redes WLAN para descoberta de fatias de in-

teresse, a seção 5.3 apresenta como ocorre a autenticação dos dispositivos e sua associação

a uma fatia específica. Por fim, a seção 5.4 apresenta uma síntese do capítulo.

5.1 Descrição de Fatia WISE

Atualmente existem várias linguagens que disputam o protagonismo enquanto solução

para instanciação de aplicações na nuvem via templates. Dentre elas tem-se o Heat [140],

da fundação OpenStack, CloudFormation1, um formato proprietário da Amazon AWS, e

TOSCA, um formato padronizado pela organização OASIS2. Esta última tem ganhado

tração nos últimos anos, sendo suportada por diversos sistemas de orquestração, incluindo

o próprio Openstack.

A especificação TOSCA trabalha com dois conceitos fundamentais: os nós e as relações

entre eles. Ao passo que os nós modelam os diversos componentes como VMs, contêineres,

aplicações, sub-redes e elementos de rede, permitindo expressar as características indivi-

duais de cada um (a quantidade de memória para uma VM, a capacidade de um enlace,

etc.), as relações definem como os nós se conectam entre si, sendo possível expressar a

natureza da dependência existente. Por exemplo, um nó que modela um servidor DNS

depende da existência prévia de um outro nó que representa os recursos computacionais

necessários a sua operação (uma VM, contêiner, ou nó físico). Os nós possuem tipos (rede,

elemento de computação, banco de dados, enlace, etc.) e atributos, e por meio de herança
1http://aws.amazon.com/cloudformation
2https://oasis-open.org
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novos tipos podem ser criados, de forma similar ao que ocorre no paradigma de orien-

tação a objetos. Tanto os nós quanto as relações apresentam interfaces que permitem

ao desenvolvedor expressar operações a serem executadas pelo orquestrador ao longo das

diferentes fases do ciclo de vida da fatia.

A organização OASIS define um modelo de dados TOSCA específico para o contexto

NFV [141]. O modelo dispõe de tipos apropriados que permitem modelar a topologia

(estrutura) de um serviço de rede, isto é, os elementos de uma composição VNF e as

articulações entre eles. Entre os elementos especificados encontram-se as VNFs, as inter-

faces de rede virtuais que estas disponibilizam e os enlaces que conectam as VNFs entre

si e às funções de rede físicas. Estruturas específicas permitem expressar os parâmetros

relacionados aos recursos computacionais necessários à execução da VNF (quantidade de

RAM, espaço em disco, arquitetura do processador, a imagem de software a ser utilizada

na VM, etc.).

O arcabouço WISE utiliza a especificação TOSCA NFV para descrever os serviços de

rede da fatia fim-a-fim e define novas estruturas, a partir de tipos TOSCA pré-existentes,

que permitem expressar as peculiaridades do domínio da névoa. São elas:

• Névoa – Estrutura que permite ao inquilino expressar os componentes da fatia que

devem ser instanciados no domínio da névoa;

• Hotspot – Nó que encapsula informações sobre a localização geoespacial da fatia de

névoa e os esquemas de autenticação oferecidos aos clientes. O nó permite informar

a posição geográfica onde a fatia de névoa deve ser instanciada por meio de uma

lista. Cada elemento da lista contém os pares coordenada e abrangência, sendo que o

primeiro se refere à coordenada geoespacial enquanto o segundo ao raio de cobertura

da fatia (em metros) a partir da coordenada. A estrutura em lista permite definir

áreas não contíguas para a presença da fatia de névoa. Informações sobre o ser-

viço de autenticação WLAN da fatia são encapsuladas pelo elemento Autenticador,

discutido a seguir;

• Autenticador – Nó que define a forma com que os clientes poderão se conectar à

fatia. É possível escolher uma entre duas opções: sem autenticação, indicando que o

acesso é aberto, e 802.11x, em que é necessário ao nó final interagir com um servidor

de autenticação antes de ter acesso aos serviços da fatia. O nó também mantém

informações sobre como alcançar o servidor de autenticação, que é a entidade que

autentica os clientes e que se encontra sob gestão do inquilino (para detalhes sobre
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o processo de autenticação ver seção 5.3);

• Conectividade – Expressa serviços básicos para acesso à fatia WISE. Permite con-

figurar o servidor de DNS para o cliente, a lista de serviços (ex.: HTTP, HTTPS,

NTP) que o cliente tem permissão para acessar e o gateway padrão. Este último

indica ao WISE que a fatia em questão oferece serviço de acesso à Internet aos

seus clientes, isto é, acesso a hospedeiros que se encontram fora da infraestrutura

de borda;

• Nuvem – Estrutura que permite ao inquilino expressar os componentes da fatia que

devem ser instanciados no domínio da nuvem.

Figura 16: Relação entre os elementos que definem uma fatia WISE

O diagrama da figura 16 mostra como os componentes TOSCA (tanto os estendidos

quanto os da especificação NFV) se articulam para estruturar a descrição de uma fatia

WISE. Uma vez que toda fatia WISE disponibiliza serviço de conectividade WLAN aos

clientes, ela necessariamente utiliza recursos da névoa (representado pela entidade Né-

voa). Já os recursos da infraestrutura do ISP são opcionais. Uma fatia WISE que não

alcança a nuvem nem faz uso de recursos da rede de acesso seria útil, por exemplo, para

suportar a comunicação local entre dispositivos fisicamente próximos. A entidade Névoa

por sua vez mantém uma relação de 1-para-1 com a entidade Hotspot. Vale ressaltar que

a entidade Hotspot não representa um AP físico (nó WISE) específico. Ela fornece as
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Figura 17: Exemplos de fatias WISE suportadas

coordenadas geográficas que orientam o ONe na seleção dos nós WISE que irão compor

a fatia. A cardinalidade do relacionamento entre Autenticador e Hotspot reflete o fato de

que todos os nós WISE que compõem a fatia são configurados pelo ONe com os mesmos

parâmetros de autenticação. Um Componente VNF encapsula informações dos recursos

necessários em termos de hardware e software para executar uma VNF ou aplicação. O

Ponto de Conexão (PC) faz parte da especificação TOSCA NFV e modela interfaces de

rede (incluindo as interfaces virtuais das VNFs), permitindo configurar parâmetros como

o protocolo de endereçamento da camada L3 (ex.: IPv4 ou IPv6). Já o Enlace Virtual,

outra definição TOSCA VNF, permite configurar atributos como taxa de transmissão dos

enlaces. Juntos, PC e Enlace Virtual permitem formar associações entre as VNFs/aplica-

ções (encadeamento). Para um fluxo que parte do cliente em direção à nuvem de borda,

a aplicação/VNF que se encontra associada ao Hotspot é o primeiro elemento da cadeia.

A Fatia de Rede de Acesso é modelada via Enlace Virtual.

A figura 17 ilustra exemplos de composições válidas de fatias WISE. Para cada compo-

nente do diagrama (Névoa, Nuvem, Enlace, etc.) há um elemento TOSCA correspondente.

Por questão de simplicidade, alguns elementos como Conectividade não são ilustrados. A

fatia de rede de acesso é determinada a partir do enlace que conecta um elemento da né-
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Figura 18: Mapeamento da descrição de uma fatia WISE para elementos da infraestrutura

voa a algum elemento da nuvem. Informações sobre a névoa são mandatórias, como dito

anteriormente. A fatia a ilustra o caso em que o inquilino fornece apenas conectividade à

Internet aos seus clientes. Para além das informações básicas da WLAN (encapsulados nos

elementos Névoa e Hotspot), a descrição contém um enlace virtual que conecta a névoa a

um elemento gateway pertencente ao provedor de serviços, a partir do qual os pacotes do

cliente no sentido upstream alcançam a Internet. A fatia b disponibiliza aos seus clientes

um servidor de aplicações no domínio da nuvem, enquanto que na fatia c os pacotes são

processados localmente antes de chegarem ao servidor remoto. A fatia d oferta apenas

serviços locais, não fazendo uso de recursos da nuvem ou rede de acesso.

A figura 18 mostra o mapeamento da descrição de uma fatia WISE para elementos da

infraestrutura. Um comutador virtual como o Open vSwitch (OVS) [142] — uma solução

de comutador com suporte a SDN —, realiza o encadeamento das VNFs/aplicações tanto

no escopo do nó WISE quanto entre o nó WISE e a nuvem. O OVS se encontra conectado

às interfaces de rede físicas Wi-Fi e WAN de um nó WISE para controlar o fluxo de pacotes

entre elas. Regras OpenFlow, inseridas no OVS pelo ONe, forçam o pacote a seguir o

caminho descrito na topologia. No presente exemplo, isto implica que os pacotes oriundos

da interface Wi-Fi precisam atravessar a seguinte sequência de portas OVS: 0→a→b→c
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→d→e (WAN). As VNFs implementam duas portas cada: uma para receber os pacotes e

outra para retorná-los ao OVS. Após processamento da VNF2, o pacote é encaminhado

à porta e, de onde alcança o servidor de aplicação que executa na nuvem. A fatia de rede

pode ser implementada na forma de um túnel (ex.: GRE [143]). No caso específico do

nó WISE, as VNFs/aplicações seriam implementadas via tecnologias de conteinerização

como o Docker. Já no caso da nuvem de borda, onde os recursos dos nós são abundantes,

tais componentes podem ser implementados tanto por contêineres como por VMs.

5.1.1 Suporte a Múltiplos Inquilinos no Nó WISE

Como descrito no capítulo 4, o nó WISE é capaz de suportar múltiplos inquilinos.

A figura 19 ilustra um exemplo de coexistência de duas fatias: A fatia a disponibiliza

um servidor de aplicações local enquanto que a b faz o processamento local dos pacotes

antes de os encaminhar à nuvem de borda. O isolamento entre as fatias no que tange ao

encaminhamento dos pacotes ocorre via regras OpenFlow que direcionam cada pacote às

respectivas VNFs/aplicações. Quanto ao uso dos recursos computacionais (CPU e memó-

ria), o isolamento é implementado por meio da tecnologia de conteinerização subjacente

ou via mecanismo cgroups (ver seção 2.3.1).

Figura 19: Coexistência de múltiplas fatias em um nó WISE

O contexto das redes ultra densas pode, evidentemente, favorecer o isolamento físico

das fatias WISE no domínio da névoa, permitindo que sejam instanciadas em nós WISE

separados, graças a alta densidade destes dispositivos.
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5.2 Procedimentos de Descoberta de Fatias WISE

Para utilizar os serviços de uma fatia WISE o cliente precisa descobrir quais das

WLANs em seu alcance instanciam a fatia de interesse. O diagrama da figura 20 ilustra a

sequência de passos envolvidos no processo de descoberta. A comunicação entre o cliente

e a rede é estruturada pelos protocolos da especificação Hotspot 2.0, e a descoberta das

fatias se dá numa fase de pré-associação à rede Wi-Fi. As fatias de interesse para o cliente

são configuradas no dispositivo móvel pelo inquilino utilizando soluções não abrangidas

pelo arcabouço WISE 3. Após detectar alguma WLAN Pública WISE ao alcance (WLAN

1 e 2 no exemplo do diagrama), o cliente realiza uma consulta à rede via protocolos

GAS/ANQP (ver seção 2.1.2) informando o identificador da fatia de interesse. Como

resposta, ele obtém a lista de fatias suportadas pela WLAN em questão. Caso a fatia de

interesse esteja presente na lista, o cliente pode proceder à fase de associação à WLAN

(WLAN Pública WISE)4. Caso contrário, cabe ao cliente consultar a disponibilidade da

fatia em outras WLANs ao alcance. A informação sobre a fatia de interesse consultada

pode ser repassada ao ONe para mantê-lo a par da demanda pela fatia naquela rede

WLAN.

Baseando-se na especificação Hotstop 2.0, o WISE descarta a necessidade de proto-

colos adicionais nos nós clientes para interação com as fatias. Por um lado, tal decisão

favorece o emprego de dispositivos mais simples para os quais a instalação de agentes de

software ou uma pilha de protocolos personalizada pode ser inviável. Por outro lado, há

desvantagens inerentes às limitações da especificação Hotspot 2.0, que não foi concebida

para um cenário tão dinâmico quanto o abarcado pelo WISE. Por exemplo, não há meios

para que o dispositivo repasse ao arcabouço informações de contexto que auxiliariam na

alocação mais refinada de recursos como, por exemplo, as redes Wi-Fi com os melhores

valores de RSSI.

5.3 Procedimentos de Autenticação e Associação do
Cliente à Fatia

Uma fatia WISE pode ou não exigir autenticação prévia do cliente, a depender dos

requisitos do inquilino. Para os casos em que a autenticação é necessária, o arcabouço
3A configuração de preferências de rede no dispositivo móvel por uma entidade externa como o provedor

de serviços é uma possibilidade no contexto da especificação Hotspot 2.0
4Como explicado no capítulo 4, na arquitetura WISE um AP compartilhado anuncia uma rede Privada,

para o proprietário, e uma Pública para os clientes WISE
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Figura 20: Sequência de passos para a descoberta de uma fatia WISE pelo cliente

WISE define o uso do padrão IEEE 802.1X [144, 145], que descreve mecanismos para o

controle de acesso à rede. O padrão define três entidades principais: o suplicante — o

cliente que deseja o acesso à rede —, o autenticador — o nó WISE WLAN, no caso do

presente trabalho —, e o servidor de autenticação, uma entidade que provê serviços de

autenticação, autorização e contabilidade como o RADIUS [146]. O autenticador age como

um guardião da rede, liberando o acesso para os clientes mediante autorização do servidor

de autenticação. O suplicante, via protocolo EAPOL [147], repassa ao autenticador suas

credencias (o padrão IEEE 802.1x suporta diferentes mecanismos de autenticação que

variam em termos de complexidade e segurança como o EAP-MD5 [148], EAP-TTLS [149]

e EAP-FAST [150]), que a encaminha ao servidor de autenticação, utilizando um protocolo

de comunicação de acordo com a implementação do servidor (por exemplo, o protocolo

RADIUS. Diretrizes padronizadas para interação entre autenticador e o servidor RADIUS

são definidas em [151]). A sequência exata de mensagens trocadas entre suplicante e

servidor de autenticação varia de acordo com o mecanismo de autenticação empregado.

Ao cabo do processo, caso o servidor de autenticação conceda a autorização, o autenticador

se encarrega de liberar o acesso à rede para o suplicante.
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Para se conetar a uma fatia, o cliente contacta a WLAN Pública fornecendo seu iden-

tificador juntamente com o identificador da fatia. Tais informações são estruturadas utili-

zando o Identificador de Acesso de Rede (NAI, do inglês Network Access Identifier) [152],

um método padronizado para identificação de usuários que visa aumentar a interoperabi-

lidade em ambientes que suportam roaming de serviços. Essencialmente, um identificador

NAI apresenta o formato username@realm, onde username identifica o cliente, e realm o

domínio (fatia, no caso WISE).

No arcabouço WISE, a autenticação do cliente é função do respectivo inquilino, ca-

bendo ao arcabouço fornecer meios para estabelecer a comunicação entre as duas partes.

Para isto, o WISE mantém um servidor de autenticação que recebe os pedidos de todos os

clientes. O servidor atua como um proxy, mantendo uma lista dos servidores de autentica-

ção dos inquilinos. Com base no campo domínio do identificador NAI que é fornecido pelo

cliente, o proxy é capaz de encaminhar a requisição do cliente ao servidor de autenticação

apropriado. O servidor de autenticação do inquilino pode, por sua vez, atuar também como

proxy, redirecionando as mensagens para outro servidor, em uma cadeia de proxies. Neste

caso, o caminho do encadeamento (os proxies por onde as mensagens passam) é determi-

nado pelo identificador NAI. Por exemplo, no caso de cliente01@fatia1.inquilino, o

servidor de autenticação WISE contacta o servidor inquilino, que por sua vez pode con-

tactar um de seus servidores específicos responsável pela fatia1. O encadeamento proxy

pode ser útil em casos em que o inquilino possui múltiplas fatias e por questões como

escalabilidade, deseja manter um servidor de autenticação para cada uma. A existência

de padronizações [153] para suporte ao proxy facilitam a integração entre servidores de

autenticação de terceiros e o arcabouço WISE.

Tendo em vista que os clientes de diferentes inquilinos podem compartilhar um mesmo

nó WISE, é preciso um conjunto de procedimentos para classificar os pacotes de acordo

com suas fatias. Isto é necessário porque os pacotes provenientes da interface Wi-Fi perdem

as informações relacionada ao cliente/fatia quando alcançam a OVS do nó WISE. Para

classificar os pacotes, o nó WISE faz uso de identificadores de VLAN [154], da seguinte

forma: os serviços Wi-Fi do nó associam um identificador de VLAN aos pacotes à medida

que estes chegam pela interface de rede Wi-Fi (cada fatia instanciada no nó WISE utiliza

um identificador único de VLAN). O comutador virtual (OVS), ao receber o pacote,

utiliza o identificador de VLAN para determinar sua fatia e realizar o encaminhamento

apropriado.

A figura 21 ilustra como ocorre a autenticação e associação de um cliente a sua fatia.
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Figura 21: Acesso à fatia: autenticação e autorização do cliente móvel

Depois que o cliente é autenticado, o Autenticador obtém da base de dados local a VLAN

a ser associada ao cliente e se utiliza dos serviços do S.O. para realizar a marcação (tag-

ging) dos quadros ao nível das camadas Wi-Fi. O comutador OVS está programado, via

regras OpenFLow, para processar os pacotes de acordo com suas VLANs. Tanto a base

de dados das fatias quanto as regras OpenFlow são configuradas pelo ONe, no momento

de instanciação da fatia no nó WISE.

5.4 Síntese do Capítulo

O capítulo apresentou aspectos de implementação relacionados a determinadas funci-

onalidades e características do arcabouço WISE. Descreveu-se como via template TOSCA

o inquilino é capaz de descrever os serviços da fatia, incluindo informações sobre o domínio

em que cada componente será instanciado (nuvem ou névoa) e a localização geográfica

onde será ofertada conectividade WLAN aos seus clientes. Também foi apresentado deta-

lhes referentes ao uso da especificação Hotspot 2.0 por parte dos clientes para encontrar

fatias de interesse. Por fim, descreveu-se os meios empregados pelo arcabouço WISE para

integrar os serviços de autenticação dos clientes (serviços estes que se encontram sob

responsabilidade dos respectivos inquilinos).
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6 Avaliação do WISE

As avaliações realizadas neste trabalho estão organizadas da seguinte forma: a seção

6.1 dedica-se à avaliação de CPEs de baixo quanto à sua adequabilidade em oferecer

suporte à abordagem SDN. Na seção são apresentados o ambiente de avaliação e discussão

dos resultados. A seção 6.2 apresenta as avaliações de funcionamento do arcabouço WISE

por meio de um protótipo que implementa as funcionalidades necessárias à execução

dos testes. Foram realizadas avaliações prova de conceito comparando o WISE com uma

solução tradicional de compartilhamento de redes Wi-Fi. A seção descreve o ambiente

para estas avaliações, apresenta os resultados e uma discussão sobre estes. Por fim, a

seção 6.3 conclui o capítulo.

6.1 Viabilidade de CPEs de Baixo Custo para Suporte
ao Arcabouço WISE

Uma vez que a abordagem WISE se fia em dispositivos de baixo custo localizados

nas WLANs para prover variados tipos de serviço de forma dinâmica, os esforços inici-

ais do trabalho foram direcionados para a avaliação de desempenho de uma solução que

empregasse roteadores sem fio comumente fornecidos pelo ISP para prover WLANs em

ambientes residenciais/SOHO. Considerando que o SDN (OpenFLow, no caso concreto do

WISE) é tecnologia fundamental às operações do arcabouço, procurou-se primeiramente

avaliar como as operações da camada OpenFlow impactariam o desempenho de tais dispo-

sitivos. Neste experimento foram utilizados os três modelos de roteadores de baixo custo

listados na Tabela 2.

A heterogeneidade de APs existentes no mercado e as restrições impostas pelos fa-

bricantes representam um empecilho ao gerenciamento centralizado destes dispositivos.

Embora muitos produtos ofereçam suporte ao OpenFlow, o restante da pilha de software,

incluindo o Sistema Operacional, muitas das vezes é fechado, tornando o sistema depen-

dente do fabricante no que tange ao suporte a novos protocolos, ou mesmo à atualização
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Tabela 2: Roteadores sem fio de baixo custo avaliados no primeiro protótipo

Plataforma CPU RAM

Mikrotik Router BOARD 951G-2HnD Ateros 600MHz 128 MB
TP-Link TL-WR1043ND HW V1 Ateros 400MHz 32 MB
TP-Link TL-WR1043ND HW V3 Ateros 720MHz 64 MB

do software existente (como por exemplo novas versões do OpenFlow). Tal inflexibilidade,

juntamente com as variações de recursos de software entre os diferentes modelos e fabri-

cantes, motivou a substituição do firmware original destes equipamentos pelo OpenWRT1

— um sistema operacional de código aberto que suporta uma ampla gama de equipa-

mentos de rede comerciais — e pelo módulo OVS, que habilita funcionalidades OpenFlow

(v.1.3) ao nível de núcleo do SO. Tal solução é capaz de expor uma abstração homogênea

para os CPEs da infraestrutura WLAN e com a flexibilidade apropriada.

6.1.1 Ambiente de Testes

O primeiro ambiente de testes consistiu em duas máquinas conectadas por meio de

um roteador por interfaces Ethernet de 100 Mbps. Enquanto uma das máquinas gera o

tráfego de rede e hospeda o controlador OpenFlow, a outra consume os pacotes gerados.

Empregou-se canal de controle in-band, refletindo o contexto de operação do arcabouço

(canais de controle out-band para gestão remota de WLANs seriam inviáveis na prática).

A ferramenta D-ITG [155] foi utilizada para gerar fluxos UDP a uma taxa individual e

constante de aproximadamente 410 Kbps por um período de 60 segundos com o propósito

de se calcular vazão, perda e atraso de pacotes. Foram conduzidos experimentos com

cargas entre 30 e 120% da capacidade dos enlaces, utilizando-se, naturalmente, de uma

quantidade proporcional de fluxos UDP (por exemplo, 74 fluxos para se alcançar 30%

de utilização). Tendo em vista que os casos de uso requerem controle individual de uma

multiplicidade de fluxos provenientes de diferentes fatias, tal configuração representa um

caso extremo das condições de operação do nó WISE. Um controlador SDN (desenvolvido

com o arcabouço Ryu2) instala uma regra OpenFlow para cada novo fluxo que chega ao

roteador. Todas as regras instaladas executam a mesma ação: encaminhar os pacotes ao

servidor D-ITG.
1https://openwrt.org/
2https://osrg.github.io/ryu
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Figura 22: Atraso de rede em função do equipamento e suporte ao OpenFlow (OF)

Figura 23: Perda de pacote e vazão em função da carga oferecida

6.1.2 Resultados

A Figura 22 compara o atraso médio dos fluxos para dois roteadores. Nos casos em que

se opera com o OpenFlow (OF) todos os roteadores apresentam um desempenho inferior.

A Figura 23 mostra a vazão e respectiva perda de pacotes para o mesmo experimento.

Enquanto que a vazão do roteador TP-Link V3 cai em 5% ao operar no modo OF para

uma carga de 60 Mpbs, esta diferença aumenta para 45% em face a uma carga de 90%

(o que corresponde a uma vazão de apenas 45.9 Mbps). Como esperado, o roteador com

maior poder de processamento ( TP-link V3) tem o melhor desempenho em todos os casos.

Fez-se também uma comparação entre o roteador TP-Link V1 e seu sucessor, o TP-

Link V3, para se perceber como a evolução do hardware influencia no desempenho do
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Figura 24: Comparação de desempenho entre os roteadores TP-Link V1 e TP-Link V3

OpenFlow. Como mostrado na Figura 24, a melhoria é considerável. Enquanto o TP-Link

V1 sustem uma vazão de apenas 28.2 Mbps em face a uma carga de 60%, seu sucessor

alcança 55.3 Mbps. A correspondente perda de pacotes para a versão V1 é de cerca de 53%

enquanto que para a versão V3 permanece abaixo de 4.6%. Estes resultados evidenciam

que melhorias ao nível de hardware, sem o aumento significativo de custos monetários,

podem substancialmente melhorar o suporte SDN em equipamentos de baixo custo.

Os resultados evidenciam a necessidade de um balanço entre capacidade de controle

centralizado e desempenho da rede. Se por um lado o controle logicamente centralizado

do SDN é fundamental para canalizar o potencial das WLANs para servir aos cenários

emergentes no âmbito do 5G, por outro a implantação de uma solução SDN em equipa-

mentos de baixo custo acarreta em penalidades de desempenho. Não obstante, tal arranjo

é adequado o suficiente para atender a uma gama de cenários que vão de acesso à Web

à aplicações de crowdsourcing e comunicação IoT. Vale ressaltar que mecanismos de QoS

podem melhorar a comunicação do canal de controle, dando prioridade para as mensagens

OF entre AP e controlador. Ademais, com os avanços do hardware e software, equipa-

mentos com suporte a SDN tão acessíveis quanto os legados de baixo custo provavelmente

apresentarão perdas mínimas de desempenho.

6.2 Avaliação do Arcabouço WISE

Esta seção apresenta o conjunto de experimentos realizados com o intuito de se obter

avaliações do tipo prova-de-conceito da arquitetura WISE. Os experimentos comparam o

arcabouço WISE com um sistema convencional de compartilhamento de WLANs como o

FON.
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Figura 25: Ambiente de testes para dois cenários: WISE e FON

6.2.1 Ambiente de Testes

O ambiente de testes empregado nos experimentos é ilustrado na Figura 25. Diferen-

ças básicas entre o arcabouço WISE e um sistema tradicional de compartilhamento de

redes Wi-Fi exigem configurações diferenciadas dos nós empregados no domínio WLAN.

Essencialmente, os testes do arcabouço WISE empregam um nó de névoa com recursos

computacionais suficientes para suportar as fatias WISE fim-a-fim, enquanto que os tes-

tes para o sistema convencional (como o FON) requerem um equipamento AP tradicional

que oferece um serviço de encaminhamento de pacotes em direção à internet capaz de

distinguir pacotes da rede Wi-Fi privada dos demais pacotes. Cada uma das duas fatias

Wi-Fi (pública e privada) representa uma rede virtual Wi-Fi criada no CPE (seja ele um

nó WISE ou nó convencional). Para representar a infraestrutura que se estende da nuvem

de borda aos nós da névoa, empregou-se os componentes computacionais como descrito a

seguir:

• Nuvem de borda – Um rack com dois servidores PowerEdge R7425 (2 processadores

AMD 32-core EPYC™, RAM de 64GB DIMM DDR4, 4 HDDs de 2TB, e placas de

rede Ethernet de 4Gb) é usado para implementar a nuvem de borda;

• Rede de acesso – Uma rede SDN composta por quatro roteadores Mikrotik 951G-

2HnD (como descrito na Tabela 2) que suportam o protocolo OpenFlow conecta o

elemento da névoa com a nuvem de borda;

• Névoa – Utilizou-se duas configurações de nó para representar o elemento da névoa,

de acordo com o sistema avaliado: para a execução do sistema de compartilhamento

Wi-Fi convencional empregou-se um AP TP-Link V3 (Tabela 2), configurado ao
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nível de sistema operacional com duas filas na porta WAN para tratar de forma

diferenciada os pacotes das fatias Wi-Fi pública e privada. Já para o arcabouço

WISE o ambiente de testes emprega uma solução de baixo custo composta por dois

elementos de hardware para representar o nó da névoa: um TP-Link V3 conectado

a um Raspberry Pi 3 modelo B (processador Quad-Core ARMv8 1.2GHz, 1 GB de

RAM, e cartão de memória flash de 64 GB). Uma vez que o AP é um dispositivo com

tecnologia de rádio relativamente sofisticada — suportando, por exemplo, diferentes

padrões da família IEEE 802.11, múltiplas V-WLANs e mecanismos avançados como

MIMO—, ele provê os recursos de rádio do sistema, enquanto o Raspberry fornece os

recursos de processamento, memória e armazenamento. Ao evidenciar a viabilidade

do arcabouço WISE em operar sobre tal configuração, os experimentos também

evidenciam sua adequabilidade em atuar com arranjos de hardware mais avançados.

Uma vez que a nuvem de borda e os nós da névoa se encontram fisicamente na mesma

rede local, o ambiente de testes utiliza o Netem [156] para emular o atraso de rede entre

estes dois domínios.

O protótipo do arcabouço WISE para os testes utiliza a tecnologia Docker para ge-

renciamento dos contêineres. A distribuição minimalista [157] Alpine Linux3 serve como

base para a criação das imagens4 Docker, permitindo implementações de cerca de 11 MB

para os servidores de aplicação utilizados no experimento (em contraste com distribuições

tradicionais como o Ubuntu, que iriam requerer aproximadamente 130 MB para o mesmo

serviço). O tamanho da imagem é um parâmetro crucial devido às restrições de memória

e armazenamento, e também à latência de rede requerida para transmitir a imagem de

um repositório na nuvem de borda à névoa onde se encontra o nó WISE.

Dois laptops, um para cada fatia Wi-Fi, são utilizados para gerar tŕafego de rede. O

laptop da fatia Wi-Fi privada gera tráfego UDP que representa conteúdo multimídia over

the top (OTT) [158] consumido pelo usuário doméstico. Na fatia Wi-Fi pública o laptop é

utilizado para emular múltiplos clientes que concorrem entre si pelo uso de recursos, caso

típico de uma rede Wi-Fi pública para propósito geral. A fatia Wi-Fi pública emprega

clientes que geram dois tipos de tráfego: UDP e MQTT [159]. Este último é um protocolo

de paradigma publish/subscribe [160] bastante popular em ambientes IoT. As mensagens

MQTT são transmitidas através de conexões TCP múltiplas e independentes de forma
3https://alpinelinux.org
4Um contêiner é uma instância em tempo de execução de uma imagem
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a emular requisições de vários clientes físicos. Um plugin5 para a ferramenta Gatling6

gera tráfego MQTT v3.1.1 que é consumido por brokers remotos Mosquitto [161] (uma

implementação do protocolo). Este tipo de tráfego representa a comunicação Machine-to-

machine (M2M)/IoT, um importante serviço suportado pela fatia Wi-Fi pública. Para os

testes apresentados são geradas apenas mensagens do tipo publish, que são mensagens de

dados remetidas pelos sensores em direção aos brokers. O tráfego UDP de ambas as fatias

é gerado por meio da ferramenta MGEN7.

6.2.2 Experimentos e Resultados

O conjunto de experimentos realizados procura salientar diferenças essenciais entre

o arcabouço WISE e uma solução convencional de compartilhamento de redes Wi-Fi.

Especificamente, comparou-se os dois sistemas em termos de (i) suporte à coexistência de

múltiplas fatias (com seus serviços de rede diferenciados); (ii) flexibilidade no que tange

à capacidade de reagir às mudanças dos padrões de uso da rede ao longo do experimento;

(iii) nível de isolamento que cada sistema é capaz de oferecer para as fatias fim-a-fim.

O cenário WISE é configurado da seguinte forma: uma VNF responsável pelo condi-

cionamento do tráfego é instalada pelo ONe no nó WISE para prover diferentes limites

de largura de banda para cada uma das fatias. A VNF faz uso da disciplina de filas HTB

[162] implementada pelo utilitário Traffic Control (TC) do S.O. Linux. Além do mais,

uma VNF tipo firewall foi instalada na fatia pública #2 para permitir apenas tráfego

MQTT entre o cliente e o broker na nuvem de borda (para emular o caso em que o cliente

do inquilino fica impedido de utilizar a fatia para outros propósitos).

Tabela 3: Parâmetros de tráfego para o experimento

Fatia Tipo Núm. clientes Tam. pacote Taxa máx. transmissão

Privada (#1) UDP (OTT) 1 1024 bytes 6.8 Mbps
Pública (#2) TCP (MQTT) 300 200 bytes ≈ 10.9 Mbps
Pública (#3) UDP (Vídeo) 1 1000 bytes 1.4 Mbps

A Tabela 3 apresenta os parâmetros de tráfego empregados em cada uma das fatias.

Na fatia Wi-Fi privada o cliente gera um fluxo UDP a uma taxa que varia ao longo do

tempo do experimento (atingindo um limite máximo de 6.8 Mbps). Na fatia WISE #2

tem-se tráfego TCP MQTT, enquanto que na fatia WISE #3 um cliente gera um fluxo
5https://github.com/mnogu/gatling-mqtt
6https://gatling.io/
7https://www.nrl.navy.mil/itd/ncs/products/mgen
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UDP a uma taxa constante (CBR) de 1.4 Mbps (simulando um fluxo de câmera de vídeo

de circuito de monitoramento). Para o caso FON, os fluxos MQTT e UDP (Vídeo) são

agrupados na fatia Wi-Fi pública (mesma fila).

Para representar um comportamento dinâmico do acesso dos clientes às fatias os

seguintes procedimentos foram adotados: no início dos testes, os dois clientes UDP (fatias

Wi-Fi pública e privada) transmitem em suas respectivas taxas máximas (Tabela 3). No

caso do tráfego MQTT (fatia Wi-Fi pública), os 300 clientes são progressivamente ativados

nos primeiros 10 segundos. Após 16 segundos do início do teste, a taxa de tráfego da fatia

Wi-Fi privada reduz para cerca de 1 Mbps (para representar uma situação do cotidiano

em que os usuários domésticos deixam suas residências). Aos 45 segundos o tráfego da

rede Wi-Fi privada retorna aos 6.8 Mbps, indicando o retorno dos usuários ao ambiente

residencial.

Para o cenário WISE o arcabouço configura antecipadamente (antes do começo das

transmissões) as fatias #1 (privada), #2 e #3 com as capacidades de 7 Mbps, 10 Mbps e

1.5 Mbps, respectivamente. A redução do tráfego na fatia privada aciona o mecanismo de

elasticidade local do ONe, que redistribui os recurso de largura de banda entre as fatias

da seguinte forma: a fatia privada sofre redução de 7 Mbps para 2 Mbps, enquanto que

a fatia #2 tem um aumento de 10 Mbps para 15 Mbps. A fatia #3, cuja demanda é

constante, permanece inalterada.

Figura 26: Em função da demanda variável da fatia privada, o arcabouço WISE redistribui
recursos entre as fatias #2 e #1 (privada)

O impacto da vazão em cada fatia em função do tempo é apresentado na Figura 26.
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As linhas pontilhadas indicam a capacidade de transmissão das fatias. Aos 23 segundos

ocorre a reconfiguração desta capacidade para as fatias #1 e #2 como descrito acima,

enquanto que aos 52 segundos há o retorno às configurações iniciais. O intervalo entre a

redução/aumento da taxa de transmissão na fatia #1 e a mudança de vazão experimen-

tada pelas aplicações MQTT abrange o arco de tempo necessário para o ONe detectar a

mudança e executar a alteração dos parâmetros das fatias. Este intervalo pode ser preju-

dicial aos fluxos, como no caso da fatia privada, quando volta a ter aumento da demanda

(há um atraso de cerca de 6 segundos até o reajuste da largura de banda aos valores ini-

cias). Entretanto, está além do escopo do trabalho atual propor uma solução eficiente de

elasticidade. A forma como os clientes MQTT interagem com o broker (localizado neste

caso na nuvem de borda) tem impacto na vazão obtida. No presente experimento, a vazão

alcançada fica em torno de 70% da largura de banda disponibilizada (fatia #2). Os clientes

MQTT foram configurados para utilizar o serviço de QoS Nível 1 para entrega confiável

de mensagens. O cliente retém a mensagem enviada até receber um reconhecimento do

broker (uma mensagem tipo MQTT PUBACK), e só envia uma nova mensagem após o

reconhecimento da anterior. Como esperado, o aumento da disponibilidade de largura de

banda na fatia #2 provoca o aumento da vazão do tráfego MQTT (de 7.2 Mbps para

10.9 Mbps). A reconfiguração dos parâmetros originais das fatias aos 53 segundos torna

a limitar a vazão MQTT em 7.2 Mbps, na média. O tráfego UDP da fatia #3 permanece

constante ao longo do experimento, se mantendo isolado com relação às outras duas fatias.

Figura 27: Demanda variável da fatia privada. Vazão experimentada pelas aplicações no
cenário FON
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Figura 28: Atraso dos pacotes UDP da fatia #3 nos cenários WISE (esq.) e FON

A Figura 27 mostra a vazão em função do tempo para o cenário FON. Apesar da

maior disponibilidade de recursos de largura de banda do enlace backhaul no intervalo em

que a demanda da fatia privada cai para uma taxa inferior a 1 Mbps, os clientes MQTT

estão impossibilitados de consumi-los, mantendo a taxa de 7.2 Mbps ao longo do tempo de

experimentação. A razão para este comportamento está no fato de que um sistema FON

carece de funcionalidades para configurar dinamicamente as filas responsáveis pelo condi-

cionamento do tráfego (suporte à configuração estática apenas). Ainda, como o isolamento

é feito apenas entre a fatia Wi-Fi pública e privada, o tráfego de vídeo UDP compete com

o tráfego TCP MQTT pelos recursos de largura de banda, como evidenciado pelas ligeiras

alterações na linha que representa sua vazão. O distúrbio é visualmente mais nítido no

gráfico do atraso (em uma direção apenas) dos pacote mostrado na Figura 28 (à direita).

O aumento linear do atraso nos primeiros 10 segundos é causado pela ativação gradual

dos clientes MQTT. O mesmo princípio explica o declínio linear do atraso ao final do ex-

perimento (os clientes MQTT são desativados gradualmente). Durante o período de pico

os pacotes sofrem um atraso médio em torno de 65 ms. Este valor decai para 13 ms, em

função da redução do número de pacotes enviados pelos clientes MQTT. Naturalmente,

o tráfego de vídeo UDP irá sofrer flutuações mais elevadas na presença de fluxos mais

agressivos como tráfego UDP a taxas mais elevadas. Em contraste, a capacidade de iso-

lar indistintamente quaisquer fatias do arcabouço WISE garante aos pacotes do fluxo de

vídeo UDP (fatia #3) um atraso médio em torno de 13 milissegundos (gráfico à esquerda

da Figura 28).

A Figura 29 mostra o atraso médio para a aplicação MQTT durante o experimento.

A medida se refere ao tempo decorrido entre o envio de uma mensagem MQTT e o

recebimento da respectiva mensagem de reconhecimento (PUBACK). Durante o período



88

Figura 29: Atraso médio entre o envio da mensagem MQTT e o recebimento do reconhe-
cimento para os cenários WISE e FON

de maior oferta de largura de banda, o atraso médio cai de 66 ms para cerca de 45 ms.

A incapacidade de diferenciar serviços para a fatia Wi-Fi pública é bastante danosa

para os cenários 5G UDN, onde uma grande variedade de aplicações requer serviços de

rede sofisticados (e especializados) que vão muito além dos serviços tradicionais de melhor

esforço.

Os resultados prova de conceito apresentados acima mostram que o arcabouço WISE

supera um sistema convencional de compartilhamento Wi-Fi ao provisionar fatias fim-a-

fim independentes e personalizadas para oferecer diferentes serviços via encadeamento de

VNFs/aplicações. Ainda, a flexibilidade do arcabouço WISE no que tange à capacidade de

criar fatias de rede “softwarizadas” oferece a oportunidade de se criar soluções adaptativas

como a apresentada no experimento anterior, que são capazes de reagir à mudança de con-

texto seja para fins de otimização de recursos ou oferecer serviços melhorados. Finalmente,

o arcabouço WISE é capaz de prover isolamento (de recursos de rede no caso analisado)

entre várias instâncias de fatias fim-a-fim. Estas características, fundamentais a um sis-

tema de compartilhamento Wi-Fi para o cenário das UDNs, sugerem que o arcabouço é

potencialmente adequado para expandir as capacidades 5G.
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6.3 Síntese do Capítulo

Este capítulo apresentou uma avaliação referente ao arcabouço proposto. Testes de

carga mostraram que CPEs de baixo custo convencionais reconfigurados por meio de so-

luções de software aberto são capazes de prover suporte à abordagem SDN, embora com

perdas de desempenho. As avaliações prova de conceito do funcionamento do arcabouço

WISE evidenciam sua superioridade em relação a soluções de compartilhamento de redes

Wi-Fi convencionais e sua adequabilidade em atender aos requisitos de cenários emergen-

tes.
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7 Conclusão

Este capítulo apresenta a conclusão final do trabalho. A seção 7.1 apresenta as prin-

cipais contribuições enquanto que a seção 7.2 lista os trabalho futuros que podem ser

desenvolvidos.

7.1 Contribuição

A principal contribuição desta tese é o WISE, um arcabouço que explora a infraestru-

tura da borda da rede (que se compõe das rede Wi-Fi de acesso compartilhado, da rede

que provê a conectividade de banda larga às WLANs, e dos recursos computacionais da

nuvem de borda do ISP) para oferecer no ambiente urbano serviços diferenciados, escalá-

veis, de atraso reduzido, localizados e pervasivos. O arcabouço oferece meios para que as

redes Wi-Fi de acesso compartilhado que se encontram densamente distribuídas nos cen-

tros urbanos sejam eficientemente empregadas nas UDNs, contribuindo para a expansão

destas redes. Ao explorar as oportunidades de conectividade e os recursos de banda larga

oferecidos pelas redes Wi-Fi, o WISE permite que serviços pervasivos sejam oferecidos

aos dispositivos e cliente. O WISE também converte os CPEs das rede Wi-Fi em nós de

borda de baixo custo aptos a executarem serviços localizados (por exemplo para atender

a comunicação M2M num âmbito local). Ainda, para contornar as limitações de hardware

dos CPEs das WLANs, o WISE também faz uso dos recursos computacionais abundantes

presentes na infraestrutura do ISP. Por meio de abordagens “softwarizadas”, o WISE é

capaz de criar fatias fim-a-fim na borda da rede talhadas para as necessidades específicas

das diferentes aplicações.

Ao articular recursos das redes Wi-Fi compartilhadas com recursos da infraestrutura

do ISP, o WISE é capaz de abarcar uma quantidade de cenários bastante superior aos

oferecidos pelos trabalhos correlatos, analisados nesta tese. O arcabouço oferece suporte

à instanciação de serviços para as mais variadas finalidades, abrangendo desde cenários

simples como ampliar o acesso à Internet para usuários assinantes por meio de serviço de
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melhor esforço, a cenários mais elaborados como instanciar serviços na rede local capazes

de oferecer apoio aos dispositivos IoT (por exemplo, um gateway virtual) ou o suporte

eficiente ao offloading de dados da rede celular.

A avaliação prova de conceito ilustrou como o WISE supera as soluções convencionais

e ossificadas de compartilhamento de rede Wi-Fi, sendo capaz de se adaptar com facilidade

às dinâmicas das necessidades humanas.

7.2 Trabalhos Futuros

Alguns dos trabalhos futuros que podem ser desenvolvidos a partir do que foi proposto

nesta tese são listados a seguir:

1. Automatizar o processo de escolha do domínio para instalação dos componentes da

fatia (nuvem, névoa ou ambas). Atualmente, a escolha é feita pelo inquilino que,

na descrição da fatia, explicita em que domínio os componentes VNF/aplicações

serão instanciados. Em um processo autônomo o inquilino descrever os componen-

tes sem referência ao domínio, cabendo ao arcabouço WISE selecionar os domínios

mais apropriados para sua instanciação. Este processo autônomo exigirá o estabe-

lecimento de diferentes critérios para balizar a decisão do orquestrador WISE. É

preciso considerar tanto a perspectiva do inquilino, satisfazendo os requisitos esta-

belecidos para a fatia (ex.: QoS), quanto as expectativas do provedor de serviços

(como a otimização do uso dos recursos da infraestrutura). A escolha da névoa para

instanciar os componentes da fatia pode ser motivada pela necessidade de manter

a latência do serviço abaixo de certo limite ou para reduzir o tráfego de dados em

direção à nuvem de borda. Para além de garantias de QoS, peculiaridades da fa-

tia podem afetar diretamente a escolha do domínio. Por exemplo, se a fatia suporta

mobilidade, a nuvem pode ser o local mais indicado para a instanciação das VNFs/a-

plicações, uma vez que evitaria a migração destes componentes entre os elementos

CPEs, um procedimento de custo não negligenciável;

2. Desenvolver mecanismos avançados de suporte à elasticidade para a névoa. A dina-

micidade neste domínio — em decorrência da mobilidade dos clientes, flutuação da

demanda nas áreas geográficas ao longo do tempo e da variação da qualidade do

sinal dos APs —, torna inadequada, para muitos cenários, uma solução de alocação

estática de nós da névoa para a fatia. Uma solução de elasticidade precisa inferir

eficientemente a necessidade de incrementar/subtrair os nós da névoa que compõem



92

a fatia. Uma vez que a alocação de recursos tem um custo operacional que não se

pode negligenciar e que recursos ociosos é uma condição indesejável, soluções sim-

plistas como expandir a fatia em uma determinada região geográfica (por meio de

alocação de novos nós WISE) mediante detecção de um novo cliente se tornam in-

viáveis. Embora a detecção da flutuação da demanda dos clientes seja a base para o

mecanismo de elasticidade, a solução deve evitar situações em que recursos são mo-

bilizados para atender a um cliente que num momento seguinte já não se encontrará

mais naquela localização. Ainda, o monitoramento dos clientes representa um desa-

fio da perspectiva da escalabilidade. Por exemplo, manter o orquestrador atualizado

sobre cada consulta feita aos nós WISE pelos clientes implica em elevado consumo

tanto das redes de acesso quanto dos recursos computacionais da nuvem de borda

(processamento das mensagens). Por outro lado, atualizações pouco frequentes leva

a um descompasso entre as tomadas de decisões e as necessidades dos clientes;

3. Investigar e propor meios para estimar o desempenho dos nós de névoa para executar

determinada VNF em um ambiente de nós WISE heterogêneos. Tal estimativa, que

implica a obtenção de indicadores de desempenho, oferece uma visão das capacidades

dos nós WISE para que o orquestrador decida sobre o local onde instanciar as VNFs

e a quantidade de recursos a ser alocada (quais nós WISE serão capazes de executar

a VNF e se serão necessários múltiplos nós para suprir a demanda);

4. Especificar serviços que permitam aos dispositivos finais interagir diretamente com o

arcabouço WISE. O serviço seria complementar ao oferecido pela especificação Hots-

pot 2.0 e permitiria ao dispositivo final fornecer informações contextuais mais ricas

ao arcabouço (como, por exemplo, as WLANs ao alcance com melhor sinal) para

que este possa refinar as tomadas de decisões envolvendo elasticidade, mobilidade,

recuperação de falhas, etc;

5. Propor orquestradores de névoa distribuídos que permitam que em uma infraestru-

tura de névoa em larga escala os nós WISE sejam particionados em grupos lógicos

para serem geridos por instâncias distintas do ONe. Esta possibilidade permite ao

WISE executar instâncias de ONe próximos aos nós de névoa que gerencia (por meio

de servidores ou micro data centers espalhados pelo ambiente urbano). A distribui-

ção geográfica do ONe acarreta em maior escalabilidade, evitando a sobrecarga dos

enlaces de acesso em direção à nuvem de borda (mensagens de monitoramento e

controle entre o One e os nós da névoa), além de evitar sobrecarga na nuvem.
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