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Introdução

A evolução das redes de comunicações é necessária devido ao grande fluxo de informações
gerado pela sociedade atual e pelo uso cada vez mais freqüente das redes para as mais distintas
funções. Hoje as redes não são utilizadas apenas para trocas de arquivos ou mensagens, como no
passado, mas tornaram-se parte integrante e indispensáveis do mundo atual.
A internet nasceu como uma rede de testes nos anos 70 e apesar de todos os esforços para
torná-la cada vez mais segura, confiável e menos instável, não tem sido capaz de acompanhar o
desenvolvimento da sociedade, onde a linha de separação entre o mundo real do virtual torna-se
cada vez menor.
Surgi assim, a necessidade de pensar-se em uma nova geração de redes que seja capaz de
atender à todas as demandas da sociedade atual e futura, projetada a partir do zero e que não seja
atrelada às redes atuais. É neste contexto que nasce o projeto AKARI no Japão e vários outros
projetos em outras partes do mundo.
O AKARI é um projeto com a participação do governo, universidades e o setor privado
visando projetar e implementar uma rede de nova geração até o ano de 2015. O lema do projeto é
“uma pequena luz no fim do túnel” e a sua filosofia é buscar a solução ideal de arquitetura para uma
rede de nova geração. O projeto se preocupa apenas com a concepção da rede de nova geração, mas
também indica as direções das tecnologias de rede para o mundo industrial com os quais a rede
estará interagindo.
Este trabalho esta dividido em seis capítulos, no capítulo 1 são apresentadas as motivações
do projeto, bem como os problemas da internet atual e as exigências futuras, além dos desafios,
requisitos e condições técnicas e sociais para as redes de nova geração; no capítulo 2 são
enumeradas as tecnologias para as redes de nova geração propostas pelo projeto, incluindo as redes
ópticas, as redes de sensores e o radio cognitivo; no capitulo 3 mostram-se os princípios de design
concebidos como base para a criação da nova arquitetura de rede; no capitulo 4 tem-se a
configuração básica das redes de nova geração; no capítulo 5 são apresentados os requisitos de
testes propostos pelo projeto AKARI; e no capítulo 6 são apresentadas as conclusões do trabalho.
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1. Objetivo

O principal objetivo do projeto AKARI é criar uma rede do futuro para ser implementada até
2015. Para tal, é necessário criar uma nova arquitetura de rede e desenvolver um projeto de rede
com base nesta arquitetura. A pesquisa da nova arquitetura é baseada no Clean Slate, “Reiniciar do
zero com o que já sabe hoje o desenvolvimento de arquiteturas, protocolos e sistemas de
comunicação visando resolver os problemas atuais e construir soluções mais inteligentes,
adaptativas e que fazem o melhor uso dos recursos de transmissão, energia, memória, etc., sem ter
como limitante a manutenção da compatibilidade com os sistemas atuais” [1].
Esta rede será construída com tecnologia de ponta e atuará como base de apoio para todos os
serviços de comunicação. O projeto para rede de nova geração possui as seguintes diretrizes:
indicador de futuras ações e garantia de inovações neutras para indústrias concorrentes; design
baseado nos princípios básicos comuns a fim de provê melhorias de eficiência; criar uma rede com
visão abrangente, isto é prevendo necessidades da sociedade.
O Projeto AKARI identificou uma lista de exigências da sociedade e os princípios de design
necessários para apoiá-las, como listados a seguir [5].
•

Peta-rede backbone; 10Gbps FTTH (Fiber To The Home); e-Science, como as áreas
científicas podem auxiliar na pesquisa computacional.

•

Cem bilhões de dispositivos máquina para máquina, um milhão de estações de radiodifusão.

•

Princípios da concorrência e de fácil orientação.

•

Serviços essenciais de saúde (médica, transporte, serviços de emergência).

•

Segurança e privacidade.

•

Acessibilidade, atenção às pessoas com deficiência e com idade avançada.

•

Monitoramento do meio ambiente global e da sociedade humana.

•

Integração da comunicação e radiodifusão, Web 2.0.

•

Incentivos econômicos.

•

Consciência ecológica e sociedade sustentável.
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1.1 - Problemas Atuais e Exigências para o Futuro

Grandes problemas da internet atual apareceram devido à sua grande disseminação como
problemas de segurança, endereçamento e aumento de tráfego dentre outros.
Um grande problema é a incompatibilidade dos novos protocolos com os existentes,
acarretado pelo grande número de protocolos novos criados a fim de “tapar buracos” existentes na
arquitetura, conforme ilustrado na figura 1.1.

Figura 1.1 – Problemas da Internet Atual. [5]

Para a resolução de alguns problemas foram adicionadas funções tais como NAT, MPLS,
IPSec, todas estas soluções foram criadas com base em circunstâncias isoladas. E novos problemas
apareceram devidos às novas funções, tais como a perda de transparência devido ao uso
generalizado do NAT ()etwork Address Translation) concebido como técnica de endereçamento
mais eficiente para o IPv4.
A solução drástica para o problema de endereçamento seria o IPv6, aumentaria a quantidade
de dispositivos endereçáveis, porém herdaria problemas nativos do IPv4 e outros problemas
oriundos da interconexão dos protocolos já existentes.
Existem também as limitações referentes ao IPSec, já que este foi uma tentativa de oferecer
segurança de forma comum a vários tipos de protocolos. Porém, existiria inconsistência quando
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pedidos de funções de segurança eram rejeitados se não reconhecidos devido à padronização
proposta pelo IPSec. E ainda o problema do compartilhamento de chaves utilizado na criptografia
de dados.
Outra limitação é o endereçamento multicast IP, criado com o intuito de travar o
crescimento de tabelas de endereçamento, porém, vários tipos de protocolos de roteamento falham
quando o domínio cresce ou o número de grupos aumenta, já que o número de anúncios de rotas
aumenta dramaticamente.
Ainda, o problema da limitação de roteamento interdomínio. Por exemplo, o BGP (Border
Gateway Protocol) que escolhe um caminho alternativo quando outro caminho falha. O problema é
que essa recuperação leva bastante tempo, muitas vezes alguns minutos, caracterizando-o como um
limitante crítico.
Um fator comum partilhado por muitas limitações da Internet é a introdução do tempo na
camada de rede. Uma vez que a camada de rede é construída utilizando o IP sem conexão, que não
tem a noção de limite, bem como violação dos princípios de design original da Internet para
introduzir o conceito de tempo.
Portanto, a internet tornou-se muito complexa devido à quantidade de ampliações e
alterações que foram introduzidas para acomodar todo o tráfego. Para evitar essa limitação, os
protocolos deveriam ser concebidos de forma que os relacionamentos entre si sejam reavaliados
sem ter a grande preocupação na interligação com os protocolos atuais, isto é, a criação de uma
nova arquitetura de rede baseada no Clean Slate.
A figura 1.2 ilustra o diagrama conceitual de camadas concebida pelo projeto AKARI para
as redes de nova geração. No centro está a camada comum (porção sombreada na figura), esta
camada irá substituir o IP. Uma rede inferior terá diversas tecnologias e fornecerá vários meios de
transmissão e acesso. Uma camada de sobreposição acima da camada comum irá fornecer
flexibilidade às aplicações. E o mecanismo de controle cross-layer que dará suporte para controlar e
permitir a troca de informações entre as demais camadas bem como a interação de blocos de uma
mesma camada.
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Figura 1.2 – Diagrama Conceitual das Configurações para a Rede de ova Geração. [5]

1.2 - Desafios e Requisitos Sociais para a Rede de Nova Geração

O projeto AKARI foi concebido para suprir as necessidades sociais e ambientais, bem como
possuir importantes regras para a futura sociedade de tecnologia e informação. Abaixo são listadas
as necessidades da sociedade e as contribuições específicas propostas pelo projeto AKARI para as
redes de nova geração.
•

Economia de energia elétrica: à medida que aumenta o desempenho da rede, o seu
consumo cresce. O consumo de energia elétrica por meio de dispositivos de rede, em
especial, que tem sido calculada em 103,3 bilhões de kWh em 2025, contra 8 bilhões de
kWh em 2006, está previsto para aumentar em cerca de 13 vezes.

•

Meio Ambiente: a nova arquitetura de rede deve ter consciência ambiental, detectando e
relatando condições do ambiente. Utilizando redes de sensores a fim de coletar informações
de poluição, por exemplo.

•

Prevenção e recuperação de desastres: algumas contribuições das redes para a prevenção
e recuperação de desastres incluem previsão, detecção e notificação de desastres, a
orientação para abrigos e verificação de segurança, além da proteção de dados importantes.

•

Cuidados médicos: a integração de informações médicas de pacientes. Através de um
banco de dados integrado, as informações sobre pacientes ficam disponíveis, de forma a
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viabilizar as consultas com informações como histórico do paciente, por exemplo. Além das
práticas remotas como consulta, diagnóstico, telemedicina e telecirurgia.
•

Alimentação: aumentar a auto-suficiência alimentar com auxílio de uma rede que possa
monitorar o ambiente ou as condições de cada cultura agrícola para ativar o suporte ideal de
acordo com as condições de crescimento.

•

Segurança: a utilização da rede no propósito de oferecer segurança cotidiana aos usuários,
gerando informações que possam auxiliar a sociedade a viver com mais qualidade de vida.

•

Disparidade Urbana Rural: expandir oportunidades para ensino, tratamento médico
remoto nas áreas rurais, ajudando a diminuir a diferença entre elas.

•

Diminuição da Taxa de atalidade e Envelhecimento da População: a partir
desenvolvimento de uma rede que disponibiliza cuidados médicos remotos a fim de auxiliar
os serviços primários de saúde.

•

Globalização: é necessário que as redes possam proporcionar um ambiente de comunicação
que supera as barreiras da língua, proporcionando largura de banda e qualidade equivalente
às utilizadas internamente como interpretação em tempo real.

1.3 - Requisitos e Condições Técnicas e Sociais

Para lidar com estas exigências da sociedade, o projeto AKARI se baseia em alguns
princípios de design. A Figura 1.3 ilustra os requisitos sociais e os seus respectivos requisitos de
design:

Figura 1.3– Requisitos Sociais e de Design. [5]

•

Aumento de velocidade e capacidade: aumento da capacidade de processamento em
aproximadamente 1000 vezes da capacidade atual em 13 anos.
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•

Escalabilidade: os dispositivos que estão conectados à rede serão extremamente diversificados,
que vão desde servidores de alto desempenho até sensores de uma única função.

•

Abertura: a arquitetura de rede deve ser aberta e capaz de apoiar os princípios apropriados da
concorrência, portanto, a padronização de interfaces ou as tecnologias utilizadas é importante.

•

Robustez: alta disponibilidade é crucial, porque a rede é invocada para serviços importantes,
tais como cuidados médicos, controle de semáforos e outros serviços de tráfego de veículos,
boletins durante emergências.

•

Segurança: a arquitetura deve ser capaz de autenticar todas as conexões com e sem fio.
Também devem ser concebidos de modo que possa expor a segurança e robustez de acordo com
más condições.

•

Diversidade: a rede deve ser concebida e avaliada com base em diversos requisitos de
comunicação sem assumir as aplicações ou de tendências específicas.

•

Ubiqüidade ou Onipresença: o uso da computação de forma intensiva e transparente ao
usuário. As redes de sensores provêm monitoramento global em diversos pontos de vista.
Porém, é necessário um equilíbrio entre a transparência e a proteção da privacidade.

•

Simplificação e Integração: o design deve ser simplificado através da integração selecionando
partes comuns. A simplificação aumenta a confiabilidade e facilita subseqüentes extensões.

•

Modelo de Rede: a arquitetura da rede deve ter um projeto que inclui um modelo de negócios
de forma que incentivos econômicos adequados possam ser oferecidos para fornecedores de
serviços e empresas do setor de comunicações.

•

Expansibilidade: a rede projetada deve ser sustentável por 50 ou 100 anos. Em outras palavras,
ele deve ter flexibilidade suficiente para permitir que a rede seja estendida como a sociedade se
desenvolve.
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2. Tecnologias Propostas para a Internet do Futuro

Neste capítulo serão abordadas tecnologias sem-fio e ópticas propostas para a internet do
futuro.

2.1 - Transmissão Óptica

Atualmente a multiplexação por divisão de comprimento de onda é utilizada como a mais
importante tecnologia de transmissão paralela. O número de comprimentos de onda usado em
sistemas comerciais atuais é de aproximadamente 100 e espera-se que este número seja aumentado
no futuro. Um experimento realizado pela JGNII alcançou 1000 comprimentos de onda utilizando
2,7 Gbps por comprimento com espaçamento de 6,25 GHz. Já a técnica Supercontinuum permitirá a
construção de sistemas com 10000 comprimentos de onda.

2.2 - Nova Fibra Óptica

Existem pesquisas e desenvolvimento de novas fibras-ópticas capazes de otimizar a
transmissão da informação. Essas novas fibras são capazes de controlar propriedades de propagação
de ondas, efeitos não-lineares, propriedades de resistência e potência de entrada usando a fibra de
foto cristal (PCF) e fibra de foto conectores (PBF), a figura 2.1 ilustra as duas tecnologias. Se a nãolinearidade for aumentada, a fibra pode ser usada com vários tipos de dispositivos não-lineares e se
as propriedades de dispersão de comprimento de onda mais as propriedades de resistência de
energia forem controladas, o número citado anteriormente pode ser aumentado e a nova fibra óptica
pode ser usada como o novo meio de transmissão ultra-larga para os usuário finais.
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Figura 2.1 – Corte Ampliado, Fibra de Foto Cristal (a) e Fibra de Foto Conectores (b). [5]

2.3 - Conversão do Comprimento de Onda

A conversão do comprimento de onda é utilizada na prevenção de colisão dos comprimentos
de onda nas redes de caminhos ópticos nas quais o comprimento de onda é utilizado como um
identificador. A conversão do comprimento de onda torna-se mais importante no cenário de redes
dinâmicas nas quais os quadros ou formato de modulação e taxa de transmissão são bastante
variáveis. Atualmente, existem três principais tipos de conversores de comprimento de onda:
comutação óptica; conversão de comprimento de onda paramétrica; e o supercontinuum.
Pesquisas têm sido conduzidas na conversão do comprimento de onda paramétrica usando
guias de ondas, quasi-phase matched Lithium )iobate (QPM-LN), e foram apresentados resultados
satisfatórios de ganho na conversão com pequena degradação, porém, maiores resultados são
esperados.

2.4 - 3R Óptico

Os transponders são subsistemas internos do WDM (Multiplexação por Divisão de
Comprimento de Onda) responsáveis pela conversão do comprimento de onda. Eles têm a
capacidade de uniformizar a intensidade e o comprimento de onda dos sinais ópticos recebidos além
de impor um espaçamento adequado. Segundo [2], os transponders são designados como 1R,
executa apenas a função de re-amplificação; os 2R executam funções de re-amplificação e reformatação; e 3R executa as funções de re-amplificação, re-formatação e re-temporização.
Para implementar uma rede de banda larga com o núcleo totalmente óptico, o tipo de
transponder atual (2R) deve ser substituído por um elemento óptico 3R.
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2.5 - Monitoramento da Qualidade Óptica

Para implementar uma rede totalmente óptica, o controle da qualidade dos sinais ópticos é
também necessário. Técnicas de monitoramento de qualidade síncronas e assíncronas podem ser
utilizadas para estes sinais ópticos, e ambas as técnicas utilizam amostragens ultra-rápidas.
Monitoramento de sinais WDM é um tema interessante para o futuro da internet de forma
semelhante como o 2R e 3R.

2.6 - Switches Ópticos

Embora a tecnologia WDM permita aumentar a capacidade de transmissão dos enlaces, a
taxa de transmissão fim-a-fim é limitada pelos comutadores ópticos OXC (Opticals Cross
Connects). Um OXC é um comutador capaz de encaminhar um sinal de uma porta óptica de entrada
a uma porta óptica de saída. Os OXCs totalmente ópticos não precisam de um conversor O-E-O
(Óptico-Eletrônico-Óptico), o que otimiza o tráfego fim-a-fim.
Segundo [3], “Os switches ópticos são 10 vezes mais baratos, consomem 10 vezes menos
energia e têm 10 vezes a capacidade dos roteadores eletrônicos. Utilizando esses switches ópticos, a
Internet do futuro gastará menos energia, será mais barata e terá uma capacidade de comunicação
muito maior.”
O projeto Akari propõe a construção de OXCs totalmente ópticos utilizando a tecnologia
MEMS (Micro-Electro-Mechanical System), aumentando a quantidade de portas das matrizes de
comutação da ordem de 32X32 para 100X100.

2.7 - Buffer Óptico

Os bufferes em sistemas convencionais consistem no armazenamento de pacotes em uma
memória eletrônica até que a porta de saída estiver disponível, para que o pacote seja retirado da
memória e transmitido. Este mecanismo só é viável devido à disponibilidade de dispositivos
eletrônicos de memória como a RAM (Memória de Acesso Randômico).
Entretanto, o armazenamento no domínio óptico é feito utilizando trechos de fibra óptica
FDL (Fiber Delay Line). A principal diferença entre memórias RAM e FDL, é que quando inserido
na fibra o pacote só poderá ser retirado após um intervalo de tempo fixo definido pelo comprimento
16

do FDL, ou seja, não podem ser acessados em tempos arbitrário como acontece nos buffers
eletrônicos.
Buffers ópticos ainda não existem, e o uso de memórias elétricas não é adequado, devido às
indesejadas conversões O-E-O, estas conversões limitam inevitavelmente a taxa de transmissão de
dados nas redes WDM.
Conforme [4], “As possíveis soluções para implementação de sistemas de buffers das
estruturas ópticas incluem a conversão de buffers paralelos elétricos, fibra de conversão óptica, luz
óptica e memória em buffer. Os sinais ópticos são armazenados em semi-condutores paralelo de
memória. Uma fibra óptica demora no buffer, que não é memória, atribuindo um atraso para que
seja possível a correta transmissão dos dados, alterando o comprimento da fibra na qual a
informação será enviada”.

2.8 - Fotônicos de Silício

Devido às propriedades do silício como, o índice de refração do silício de 3,5 e a região de
confinamento na ordem de submicro, ele pode dobrar a luz com uma precisão da ordem de um
micro. Além disso, seu Coeficiente de Raman é muitas vezes maior que o da sílica, e suas
propriedades de amplificação Raman também são maiores. Comutadores ultra rápidos totalmente
ópticos são esperados, devido às propriedades do silício de alta densidade de confinamento óptico, e
conversão do comprimento de onda.

2.9 - Comunicações Quânticas

Comunicações quânticas, que inclui a distribuição da chave de criptografia quântica
e comunicação de dados quânticos de acordo com a codificação quântica, utilizam os dois
princípios básicos da mecânica quântica, ou seja, o princípio da incerteza e princípio da
superposição. A tecnologia de distribuição da chave de criptografia quântica é usada com uma
abordagem prática e está em pesquisa para aumentar sua velocidade e a distância de operação.
Embora as pesquisas de comunicação de dados quântica esteja em estagio inicial, no futuro, esperase que ela se torne a tecnologia de comunicação que ultrapassará os limites impostos pelo ruído de
disparo, baseado nos progressos das pesquisas relacionadas à tecnologia de teletransporte quântico,
tecnologia de codificação quântica e na tecnologia 3R quântica.
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2.10 - Tempo de Sincronização

Um padrão para as redes de nova geração poderá ser criado, partilhando os padrões de ultra
estabilidade do tempo ou da freqüência de rede ou ter de forma independente um grande número de
ultra-pequenos relógios atômicos, como os relógios de chip em escala atômica.

2.11 - Rádio Definido por Software

Rádio Definido por Software (RDS) é uma tecnologia de comunicação via rádio com a
capacidade de usar o software em vez de hardware para ajustar e alterar livremente os sinais a
enviados ou recebidos. Os RDS têm a vantagem de permitir que novos métodos de comunicação a
rádio sejam suportados apenas instalando um novo software. Em outras palavras, um mesmo
hardware pode executar funções diferentes via rádio e as mudanças necessárias para receber essas
aplicações são feitas via software, apenas.
Com a utilização dos RDS novos métodos de comunicação via rádio são facilmente aceitos e
estas comunicações são mais eficazes em situações onde é necessário um longo período de
utilização. Apesar de permitir que os equipamentos sejam usados por longos períodos de tempo, a
relação existente entre os atuais computadores e software de aplicativos, pode não ser compatível
com um novo método de comunicação que ultrapasse os limites estabelecidos por este hardware.
Para que um alto nível de processamento de sinais seja realizado, e em alta velocidade, é necessário
um hardware de alto desempenho.
Existem ainda vários impactos na arquitetura de rede causados pela disseminação do uso do
RDS, como: o aumento da conectividade acarretado pelo dinamismo oferecido pelo mesmo;
aumento da eficiência da comunicação global, permitindo terminais via rádio que haviam sido
separados em diversos sistemas de rádio no passado, passam a ser multiacessíveis sem ter que
escolher um sistema de rádio especializado; multiconexão, permite que múltiplas comunicações à
rádio sejam executadas simultaneamente em um único terminal, já que este será um terminal
generalizado para diversos tipos de serviços.
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2.12 - Rádio Cognitivo

É a tecnologia que faz o uso do espectro de forma oportunista, aumentando a eficiência do
uso deste espectro. Nesta tecnologia, um terminal de rádio ou estação rádio-base reconhece o
ambiente de rádio no qual está inserido, o sistema de rádio cognitivo permite que vários sistemas de
comunicação possam coexistir com alta densidade e usar o espectro em um intervalo em que não
interfiram uns com os outros. Desta forma, o terminal ou estação consegue se comunicar utilizando
recursos de freqüência de forma eficaz de acordo com o estado do ambiente.

2.13 - Redes de Sensores

Apesar do aumento drástico do número de nós finais utilizados em diversas aplicações em
redes de sensores, as diferenças entre as redes IP e não IP são significativas e os seguintes pontos
terão um impacto sobre a arquitetura de rede:
Capacidade dos ós Sensores: são geralmente pequenos e têm poder limitado, a energia é
fornecida a partir de fontes externas, de energia elétrica ou de outros recursos disponíveis;
Comunicação Eficiente: cada nó sensor em uma rede de sensores é geralmente concebido
para gerar uma pequena quantidade de dados. Portanto, se o IP for utilizado para comunicação, o
tamanho relativo do cabeçalho será muito grande, e a eficiência da comunicação, por sua vez, irá
cair. Como resultado, a utilização de uma comunicação mais eficiente em vez de protocolo IP são
muitas vezes considerada em redes de sensores.
Tipo de Ligação: os tipos de conexões para ligar nós sensores na rede podem ser
amplamente divididos em tipos de sensores que estão conectados a uma rede IP e uma rede não IP,
isto é, uma rede baseada em um protocolo diferente do que IP e conectado a uma rede IP através de
um gateway.
Conservação de Energia: apesar de que no futuro a quantidade de nós sensores ser muito
alta, o consumo de energia dos terminais deve ser bastante baixo, devido às limitações citadas
anteriormente bem como a consciência ecológica.
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3. Princípios de Design para a Rede de Nova Geração

O projeto AKARI possui três princípios elementares que embasam a criação da arquitetura
de rede de nova geração, o princípio KISS, o princípio da real conexão e o princípio da evolução
sustentável. A figura 3.1 ilustra os três princípios.

Figura 3.1 – Princípios Elementares para Redes de ova Geração. [5]

3.1 - Princípio Fim-a-fim e Princípio KISS

O princípio fim-a-fim indica que uma rede deve ser concebida sem ser influenciada por
aplicativos ou tendências, ou seja, a rede deve ser genérica, a arquitetura deve ser desenvolvida
preocupando apenas com o transporte das informações.
O princípio fim-a-fim respeita o princípio KISS (Keep It Simple, Stupid), que neste contexto
afirma que para a internet, a camada de rede deve ser mantida tão simples quanto possível, e que os
serviços e aplicações devem ser executados nos nós finais.
Ao manter a camada de rede simples, além de provê sustentabilidade, este princípio é
extremamente importante para garantir confiabilidade, além de expansibilidade.
Ao projetar uma rede de nova geração, devem-se considerar os princípios citados
anteriormente, mas também apontar para uma arquitetura de rede que possa apoiar a diversidade
que tradicionalmente tem aumentado.
Como já mencionado, o princípio KISS é um importante guia para aumento da diversidade
da internet, expansibilidade, bem como confiabilidade, reduzindo assim possíveis complicações que
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possam surgir. Existem ainda alguns princípios concebidos a fim de apoiar o princípio KISS, como
o Crystal Syntesis, que segundo [5] é “uma espécie de simplificação de tecnologias para reduzir a
complexidade mesmo quando existir a integração de funções”, a partir da seleção de tecnologias
candidatas e a integração das tecnologias eleitas em busca sempre da simplificação; Camada
Comum, uma das razões para o sucesso do Internet é que a camada IP é uma camada comum.
Portanto, o projeto da arquitetura de rede de nova geração deve ter uma camada comum e eliminar
funções redundantes em outras camadas; e o princípio fim-a-fim citado anteriormente.

3.2 - Princípio da Real Conexão

O princípio da real conexão é a forma de interagir o mundo real com o mundo virtual, dando
sentido às informações coletadas pela rede. As redes de sensores e a internet de coisas são exemplos
de aplicações que coletam informações sobre ambientes de diversas naturezas e o princípio da real
conexão incide na forma na qual as informações coletadas do mundo real possam integrar-se com o
mundo virtual.
Portanto, o projeto AKARI incide requisitos necessários para fornecer um espaço de rede
confiável como: a separação dos endereços físico e lógico, e a criação de mapeamentos entre eles de
forma a garantir pedidos de autenticação e rastreabilidade, a fim de reduzir ataques na rede sendo
que este último requisito possui características de não ferir a privacidade, portanto um balanço
rastreabilidade versus privacidade deve ser respeitado.

3.3 - Principio Sustentável e Evolucional

A arquitetura de rede criada com base nestes princípios se torna sustentável e evolucionária,
isto é, cria um ambiente livre para a evolução e desenvolvimento, sendo capaz de suprir a demanda
por bastante tempo, ou de 50 a 100 anos, como planeja o projeto AKARI.
3.3.1 - Propriedades Auto-*

Para chegar a um projeto de rede sustentável e evolucionário que possa estar em contínuo
desenvolvimento é importante que as entidades da rede possam operar de forma auto-*, ou seja, as
redes possuírem propriedades que as tornam mais “inteligentes” e eficientes diante de seu
dinamismo, como propriedades auto-adaptáveis, auto-organizáveis e redes auto-distribuídas.
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•

Propriedades Auto-adaptáveis: capacidades da entidade de se adaptar as mudanças em um
ambiente dinâmico. A rede pode monitorar diversos parâmetros do ambiente e a partir
desses parâmetros, definir eventos que são mudanças no estado do ambiente. Os parâmetros
podem ser percentual de uso da CPU e limiar de congestionamento, por exemplo.

•

Propriedades Auto-organizáveis: nas redes de sensores sem fio, por exemplo, a arquitetura
de rede deve ser auto-organizável a fim de reagir ao ambiente totalmente dinâmico devido às
suas variações topológicas.

•

Controles Distribuídos de Forma Autônoma: as redes auto-distribuídas são redes que
possuem controles distribuídos com o propósito de conceder autonomia de controle aos nós
finais e garantir escalabilidade.

3.3.2 - Redes Robustas de Grande Escala

A arquitetura de rede de nova geração deve ser concebida para lidar com falhas simultâneas
ou graves que possam ocorrer, ou seja, a rede deve ser robusta a falhas de forma a melhorar a
segurança e disponibilidade.
•

Controles para Redes de Topologia Flutuante: São controles essenciais para garantir a
mobilidade. Ao construir uma rede de nova geração deve levar-se em consideração o
dinamismo da sua topologia. Em particular, nas redes móveis ou nas redes P2P, dispositivos
podem ser criados, movidos ou eliminados frequentemente. Por exemplo, em um ambiente
móvel, os roteadores podem ser movidos ou em uma rede P2P os usuários podem se
desconectar da rede.

•

Controles Baseados em Medição de Tráfego em Tempo Real: medições de tráfego em
tempo real auxiliam o gerenciamento de tráfego evitando congestionamento, já que feedbacks constantes informam a situação real e atual da rede, e tomadas de decisões sobre o
gerenciamento de tráfego podem ser executados antes que a rede se encontre numa situação
irreversível.

3.3.3 - Arquitetura Aberta

É importante para uma rede de nova geração a abertura da arquitetura para facilitar a criação
de novas aplicações. São os usuários, ou profissionais da tecnologia da informação, que vão
desenvolver novas aplicações, já que estes estão em constante acompanhamento das tendências e
necessidades de aplicações. Entretanto, o grau de abertura pode trazer problemas para a rede, como
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um comportamento agressivo de usuários se quiserem modificar uma tabela de roteamento, por
exemplo.

3.4 - Design de Arquitetura de rede Baseado na Integração da Ciência e
Tecnologia

Para construir uma rede de nova geração, é importante projetar a arquitetura de rede com
base na integração da ciência e tecnologia, ou seja, projetar uma arquitetura única que possa ser
completamente otimizada e adotar novas funções de forma flexível baseando-se na ciência da rede.
A ciência da rede se caracteriza em descobrir as suas propriedades a partir de análises matemáticas
ou inspeções reais. Para conseguir este tipo de ciência em rede, é necessária a ciência
interdisciplinar, ou seja, cada campo ou disciplina deve conhecer e complementar outros campos
disciplinares.
Em outras palavras, o desenvolvimento da rede pode ser promovido através de um feedback
contendo processos científicos e tecnológicos. Uma rede ciente fornece teorias básicas e
metodologias para a construção da arquitetura de rede de nova geração. Contudo, o sistema de rede
em si deve ser entendido. Novas descobertas ou princípios podem ser obtidos e as limitações do
sistema podem ser aprendidas ao entender o comportamento do sistema através de teorias básicas e
metodologias.
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4. Configuração Básica para a Nova Arquitetura

Este capítulo descreve as configurações básicas para uma arquitetura de rede de nova
geração baseadas em alguns princípios de design citados anteriormente.
Os seguintes componentes da arquitetura da rede de nova geração podem ser inferidos com
base nos princípios de design.

4.1 - Caminhos Ópticos – LightPaths

O conceito de um lightpath é o oposto da troca de pacotes ópticos citado anteriormente. Em
uma rede que executa a comutação de pacotes, nós intermediários determinam o destino dos pacotes
analisando informações de endereçamento contidas no cabeçalho do pacote. Já nos caminhos
ópticos, nós intermediários determinam previamente o destino dos dados ligando as linhas de
entrada/saída estabelecendo conexões com base em informações de controle que foram enviadas
com antecedência ao invés de determinar o destino de cada pacote.
A principal vantagem dos Lightpaths é possibilitar serviços que não possam ser fornecidos
por troca de pacotes, por exemplo, isto permite oferecer verdadeiras garantias de banda e de suporte
a novas aplicações. Lightpaths parece ser uma tecnologia promissora como um novo circuito de
comunicação, juntamente com o desenvolvimento de tecnologias de multiplexagem.
Num futuro próximo, lightpaths são esperados para ser utilizado como um meio de
engenharia de tráfego. Em outras palavras, eles serão utilizados em uma forma na qual caminhos
estão ligados entre bordas, em vez de intermediário, apenas, como mostra a figura 4.1.
Para as redes de nova geração, é importante o lightpath já que eles são baseados em
tecnologias fim-a-fim, o que pressupõe um caminho que é fornecido até o usuário final ou até, mais
precisamente, para uma aplicação no usuário final.

Figura 4.1– Caminhos Ópticos. [5]
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Para integrar a tecnologia de comutação de pacotes e os caminhos ópticos, tanto os recursos
físicos quanto os mecanismos de controle devem ser comuns. A figura 4.2 ilustra esta integração.

Figura 4.2 – Integração de Caminhos Ópticos e Pacotes Ópticos. [5]

4.2 - Acesso Óptico

Em um sentido amplo, FTTH (Fiber To The Home) indica um ambiente no qual está
instalado fibra óptica em cada casa para fornecer linhas de alta velocidade de comunicação ou
serviços. Serviços FTTH estão se espalhando rapidamente no Japão. Segundo [5], “este serviço
começou em 2001, o número de usuários cresceu rapidamente. Até o final de 2003, havia mais de
1.000.000 inscritos, e em setembro de 2007, havia mais de 10.000.000 de inscritos. Além disso,
a infra-estrutura irá permitir mais de 40.000.000 de usuários assinantes e o número de assinantes
deverá continuar a aumentar no futuro”.

4.3 - Acesso Sem Fio

A figura 4.3 mostra imagens da rede nas proximidades dos usuários ou dispositivos de
comunicação, onde vários tipos de sensores ou dispositivos de comunicação pessoal estão
interligados sem fio. No lado de acesso das redes sem fio, as estações de base serão interligadas
usando rádio.

Isto torna possível colocá-los

de forma

mais

densa e

aumentar

a

velocidade dos links de acesso e diminuir o consumo de energia. Os sensores e os dispositivos de
comunicação podem configurar redes, como as redes ad-hoc, redes sem fio com múltiplos saltos,
e redes pessoais. Estas redes sem fio podem ser interligadas umas nas outras, permitindo que os
sensores e dispositivos de comunicação a serem ligados ao núcleo óptico para implementar redes de
comunicações globais. Uma vez que o número de estações base, sensores e dispositivos de
comunicação vão aumentar significativamente no futuro, tecnologias eficazes de utilização de
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frequências são necessárias para uma comunicação eficiente e escalável evitando interferências. O
rádio cognitivo é esperado para ser uma destas tecnologias.
A rede deve suportar a comunicação com vários padrões de tráfego e os volumes de tráfego
que diferem dos convencionais para dispositivos como sensores, que são esperados introduzir
pequeno volume de tráfego, e vídeo de alta resolução ou aplicativos 3D, que espera-se gerar enorme
volume de tráfego, além do tráfego de voz e dados. Para garantir as comunicações durante as
emergências, a atenção deve ser focada em assegurar a estabilidade e confiabilidade da
comunicação. Além disso, baixo consumo de energia é também essencial para dispositivos de
comunicação e sensores, que usam principalmente bateria como forma de energia.

Figura 4.3 – Ambiente Caracterizado pelo Acesso Sem Fio. [5]

4.4 - PDMA (Packet Division Multiple Access)

Na técnica PDMA ilustrada na figura 4.4, o sistema aloca cada slot de tempo a um único
pacote. Uma tecnologia apropriada de multiplexação é a CSMA/CA, e segundo [5] a sua eficácia
foi comprovada pelo sucesso do IEEE 802.11. Mesmo para o canal de transmissão entre as células,
se toda a largura de banda for alocada para um canal e compartilhado por todas as células sem usar
explicitamente um canal separado para cada célula, slots de comunicação são atribuídos de forma
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cooperativa, automática e dinâmica através do CSMA/CA. Além disso, atribuições de slots de
comunicação, podem ainda ser feitas entre as células de diferentes operadoras de telefonia móvel.

Figura 4.4 - PDMA (Packet Division Multiple Access). [5]

4.5 - Controle da Camada de Transporte

O controle da camada de transporte introduz um controle auto-organizável do tipo TCP
como um exemplo de implementação de engenharia com base em um fundamento científico. Além
de descrever um método de controle de congestionamento TCP baseado no modelo de LotkaVolterra como um exemplo de inspiração biológica para controles de redes auto-organizáveis.
Embora este modelo de controle de congestionamento pode ser implementado como uma variação
do TCP atual, ele abrange, basicamente, como o controle de velocidade pode ser aplicado,
mantendo autonomia e justiça. A idéia básica é que as condições de uso de recursos na camada
inferior, como a disponibilidade de largura de banda sejam monitoradas e alterar o tamanho da
janela para corresponder a esse valor, em vez de se basear apenas na perda de pacotes para a
detecção de congestionamento.
A curva logística apresentada na figura 4.5 é frequentemente utilizado em matemática
ecológica. De acordo com a terminologia do domínio, uma curva logística significa que a população
de uma espécie aumenta explosivamente no estado inicial já que existe grande reserva de recursos,
mas a taxa de crescimento é suprimida quando os recursos ficam escassos. A curva logística pode
ser adaptada a linhas de alta velocidade, onde o tamanho da janela de transmissão aumenta
rapidamente de acordo com um crescimento exponencial.
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Figura 4.5 – Curva Logística. [5]

4.6 - Separação dos Endereços de Identificação e Localização

Propõe uma arquitetura para simplificar as comunicações móveis ou multi-homing,
protegendo a privacidade, e construir uma rede escalável. Na Internet convencional, os endereços IP
funcionam como identificadores de nós nas aplicações e nas camadas de transporte, bem como
identificadores de localização na camada de rede, e identificadores de encaminhamento nos
roteadores. A utilização de um único endereço IP, tanto como identificador do nó e identificador de
localidade, também conhecido como localizador, faz com que problemas como a mobilidade e
gerência de multihoming, renumeração de rede, segurança, privacidade, roteamento escaláveis, e
engenharia de tráfego. Se a arquitetura da internet convencional continuar a ser usada nas redes de
nova geração, estes problemas seriam aumentados porque a nova geração de rede é esperada para
apoiar os serviços mais diversificados para um número maior de usuários e muitos dispositivos de
comunicação heterogêneos em um ambiente de rede mais dinâmico do que a internet convencional.
Portanto, a rede de nova geração deve incorporar um identificador de nó e localizador na arquitetura
de rede que utiliza divisão de entidades de identificadores de nó e localizadores. Os identificadores
de nós seriam utilizados nas aplicações e nas camadas de transporte, e localizadores seriam
utilizados na camada de rede para localizar os nós na topologia da rede. Os nós de uma rede podem
mudar de localizadores a qualquer momento, sem interromper as sessões de comunicação em curso,
apoiando assim a eficiente mobilidade, multihoming e associações de segurança.
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4.7 - Arquitetura de Camadas

Propõe uma arquitetura de camada Cross Layer para que a troca de informações de controle
entre as camadas não sejam limitadas às camadas adjacentes.
Se as informações de controle que são trocados entre as camadas foram específicos para
cada protocolo ou outro dispositivo que é utilizado, cada vez que um novo protocolo ou dispositivo
for acrescentado, o sistema existente teria de ser adaptado para este novo protocolo ou dispositivo, e
o sistema de gestão da manutenção seria ineficiente. Portanto, na arquitetura Cross Layer do
AKARI, as informações de controle trocados entre as camadas são assumidas como informações
captadas que não dependem do protocolo ou do dispositivo. No modelo de referência OSI (Open
Systems Interconnection), uma entidade de protocolo, é quem executa o processamento do
protocolo existente em cada camada. Para informações de controle abstrato, na arquitetura Cross
Layer do AKARI cada camada introduz uma entidade abstrata (AE), além da entidade de protocolo
(PE). Existe uma correspondência um-para-um entre PEs e AES. Para enviar informações de
controle para uma outra camada, a AE abstrai informações específicas do PE, e para receber
informações de controle de outra camada, a AE converte a informação abstraída das informações
específicas PE. Existem três tipos de interações entre as camadas de protocolos:
(1) Uma camada faz uma solicitação para a aquisição de informações de outra camada
(interação de aquisição de informação)
(2) Uma camada notifica uma outra camada a ocorrência de um evento assíncrono (interação
de notificação de evento)
(3) Uma camada dirige a uma outra camada para executar uma ação (interação diretiva de
ação)
Uma interação de aquisição de informação pode ser usada para obter informações de
controle de uma determinada camada. Por exemplo, para a camada de enlace, a interação é utilizada
para obter informações sobre o protocolo da camada de enlace, tipo de mídia (como 1Gbps Ethernet
ou IEEE 802.11b wireless LAN), ou qualidade da comunicação atual. Uma interação de notificação
de eventos é usada para notificar outra camada de um evento que ocorre de forma assíncrona em
uma determinada camada. Por exemplo, pode ser usado para camada de enlace avisar que uma
conexão a um ponto de acesso foi desligado durante a comunicação WLAN. Uma interação diretiva
de ação é usada para executar uma ação específica em uma determinada camada. Por exemplo,
poderá ser utilizado na camada de enlace a fim de fazer a comutação diretamente para um canal sem
fio específico.
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4.8 - Segurança

Assim como nas redes atuais, as funções de Autenticação, Autorização e Contabilidade ou
Tarifação (AAA) que são obrigatórias para o acesso aos serviços da rede, nas redes de nova geração
também será obrigatória. A arquitetura AAA projetada pelo IETF (Internet Engineering Task
Force) é adequada para as redes de nova geração. A arquitetura AAA projetada pelo IETF é
dividida em uma extremidade frontal e outra traseira. A parte frontal da arquitetura estabelece a
comunicação entre os usuários finais e os servidores AAA das operadoras, e a parte traseira
estabelece a comunicação entre os diversos servidores AAA de cada operadora. O PANA (Protocol
for Carrying Authentication for )etwork Acess) esta sendo padronizado como o protocolo da
extremidade frontal e o Diameter Base Protocol esta sendo proposto como o padrão para a parte
traseira.
Na figura 4.6 referente a [5], um usuário que tem celebrado um contrato com o ISP-B
(Internet Service Provider) está tentando acesso à Internet via ISP-A. O cliente PANA está em
execução no computador do usuário. O PANA solicita autenticação e delegação de autoridade ao
PANA Agente de Autenticação (PAA), do ISP-A. Uma vez que o PAA do ISP-A não tem
informação dos direitos e a autenticação do usuário, o processamento é requerido para a parte
traseira da arquitetura AAA. Especificamente, ele transmite uma requisição de autenticação para o
cliente Diameter AAAc. O AAAc do ISP-A transfere a requisição de autenticação para o servidor
Diameter AAAh do ISP-B, com quem este usuário firmou um contrato, através do servidor de
retransmissão Diameter AAAr do seu próprio ISP. AAAh confirma a autenticação do usuário e os
direitos, e retorna uma autenticação como resposta. A resposta de autenticação é transferida para o
PAC em viajem no sentido inverso do caminho de transferência do pedido de autenticação. Se este
usuário está confirmado como habilitado e com direito de usar o ISP-A, este usuário será capaz de
acessar a Internet via ISP-A.
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Figura 4.6 – AAA na Arquitetura IETF. [5]

4.9 - Roteamento com QoS

O roteamento com QoS é um sistema que nos indica, basicamente, qual é a melhor rota
levando em conta a largura de banda e o atraso. No entanto nas redes atuais vários problemas são
conhecidos e estão estreitamente ligados a: incapacidade para agregar rotas, isto é, o roteamento
com QoS deve ser realizado para cada comunicação individual onde cada uma tem a sua tabela;
oscilação de rota; salto na confiabilidade e perda de informações de roteamento para o destino,
quando uma nova hierarquia de informações de roteamento é criada; e combinações de limitações
de recursos com o multicast. No projeto AKARI para a solucionar estes problemas de roteamento
com QoS, deve-se primeiramente reconhecer que: a agregação de rota diferentes com QoS é
impossível; o roteamento multicast inclui QoS; anúncios exagerados pelos operadores da rede não
devem ser permitidos; informações de roteamento com QoS requeridas para cada comunicação
pode ser realizada por mensagem de sinalização desta comunicação; e a seleção da rota é confiada
ao usuário.
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4.10 - Modelo de Rede

Ao contrario dos modelos abstratos, como o OSI, por exemplo, o AKARI propõe um
modelo de rede baseado nas pessoas, como mostra a figura 4.7. Todas as aplicações são
manifestadas porque os usuários existem. As aplicações e conteúdos existentes na rede, nos
computadores ou em conversação também podem existir através da rede de forma tradicional. Se
estes espaços virtuais são implementados, a mídia existente entre as redes e as pessoas com várias
outras informações, incluindo percepções são trocadas, muito semelhante ao que acontece hoje com
a Web 2.0.

Figura 4.7 – Modelo Proposto pelo AKARI. [5]

4.11 - Controle Robusto

Devido ao aumento da escala e a complexidade nas redes de informação, várias abordagens
têm sido consideradas. Uma das abordagens altera a técnica sinalização convencional em si. A
Sinalização é usada para sincronizar os estados de comunicação nos nós de envio e de
recebimento ou nos nós de roteamento. O uso de comunicações do estado Soft é uma técnica que
visa aumentar a robustez do sistema em relação às medidas para lidar com falhas nos nós ou
mudanças na topologia da rede devido à adição ou remoção de nós. Com comunicações no estado
soft, pacotes de controle são trocados regularmente para manter estes estados. Por exemplo,
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segundo [5], com RSVP (Resource Reservation Protocol) os nós finais regularmente enviam
mensagens de controle para manter os estados de fluxo nos roteadores RSVP, ou seja, para que os
recursos reservados não sejam utilizados. Se um link ou roteador intermediário falhar, as mensagens
de controle não serão mais entregues ao roteador RSVP, e nesse caso, o roteador RSVP libera os
recursos de acordo com um timeout e o estado é inicializado. O acordo para o gerenciamento do
estado para este esquema é simples. Com estados convencionais de comunicação rígidos, o estado é
mantido entre os nós de envio e de recebimento com base no pressuposto de que as mensagens de
controle são sempre entregues. No entanto, as comunicações no estado soft como mostrado na
figura 4.8, têm a vantagem de que as mensagens de controle, basicamente, também podem ser
implementadas com base no melhor esforço. Uma vez que as transições de estado são simplificados,
há uma pequena margem para erros de software a ser introduzido.

Figura 4.8 – Controle Robusto: Lado Esquerdo, Estado de Comunicações Atual e Lado Direito Estado Soft de
Comunicações. [5]

No entanto, se as redes se tornarem cada vez maiores e mais complexas, as comunicações no
estado soft serão provavelmente, insuficientes para a manutenção da robustez. Quando a escala de
um sistema aumenta, falhas múltiplas simultâneas ao invés de falhas individuais tornam-se
regulares e não eventos inesperados. Assim sendo, a margem para a introdução de erros de software
aumenta progressivamente e erros humanos são mais prováveis de ocorrer. Ao projetar uma
arquitetura de rede de nova geração, fundamentalmente, uma nova técnica de design é necessária,
não apenas a introdução de comunicações no estado soft. Na arquitetura de rede de nova geração, é
importante técnicas de design que levem em consideração várias falhas simultâneas, bem como as
flutuações de tráfego, que dependem da ocorrência de padrões de tráfego diferente do normal, como
ataques de DDoS (Distributed Denial of Service). Tanto a capacidade de sobrevivência (capacidade
de entrega dos pacotes e a conectividade fim-de-fim da rota) como a sustentabilidade (manutenção
das funções de rede) são necessária, mesmo se as falhas forem generalizadas.
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Uma técnica de controle para garantir a robustez é a auto-organização. Basicamente,
entidades na rede realizam o controle apenas de acordo com as comunicações locais e
funções alvo em todo o sistema, que visto macroscopicamente, surge como um resultado. Se
controle distribuído pode ser implementado usando apenas as comunicações locais, a sua
simplicidade está diretamente ligada à garantia de robustez. Comunicações no estado soft devem ser
usadas para as comunicações locais. A abordagem em que cada entidade só interage com o
ambiente, pode ser considerada. Esta abordagem é chamada Stigmergy. Além disso, essas técnicas
são naturalmente auto-distribuídas, e resultam em, escalabilidade e capacidade de adaptação às
mudanças no ambiente de comunicação. Contudo, embora vá para uma solução ótima durante a
operação normal, é considerada lenta e os resultados desta técnica não são necessariamente maiores
do que a técnicas de design convencional.

4.12 - Degeneração de Camadas

O principio fim-a-fim é um princípio básico da internet, ele afirma que todas as operações
dos protocolos de comunicações que podem ser realizadas pelos terminais são realizadas dentro dos
terminais (pelas camadas superiores, como a camada de transporte ou a camada de aplicação ) e não
realizado na rede. Isso leva diretamente para a maior possível simplificação de funções da camada
IP, que é a camada de rede da Internet. Como resultado, os cabeçalhos IP possuirão apenas as
informações mínimas exigidas, e o controle de congestionamento, que havia sido realizado como
uma função essencial na camada de rede convencional seja também é feita, na internet, pela camada
de transporte dentro dos terminais. O principio KISS, que é caracterizado pelo principio fim-a-fim,
que estava presente no design original da Internet atual, também devem ser herdados pela
arquitetura de rede de nova geração, e assumindo uma arquitetura de rede que contenha uma
camada comum em que as funções sejam simplificadas, no protocolo IP original, e a eliminação das
funções repetidas em várias camadas. Desta forma, praticamente não há pedidos para a camada de
enlace para operar um protocolo de camada de rede comum na qual as funções são simplificadas, e
praticamente todos os protocolos da camada de rede comum operam na camada de enlace de dados.
No entanto, isto não é compatível com os diversos requisitos de que camadas de enlace de dados
podem ser utilizadas em uma nova geração de rede. O princípio fim-a-fim é o que une as camadas
superiores dentro do terminal de rede através de camadas finas como mostrado na figura 4.9a. As
camadas de rede conectando as camadas superiores são camadas finas, como mostrado na figura.
4.9b. No entanto, se camadas inferiores (camada de enlace e camada física) são adicionados a esta,
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como mostrado na figura 4.10a é evidente que as camadas inferiores de cada enlace também
intervenham entre as camadas superiores, ao invés de apenas as camadas de rede, como mostrado
na figura. 4.10b. Mesmo se o problema é levado para simplificar a camada de rede, uma vez que as
camadas inferiores são mais complexas, a propriedade original da rede de nova geração acaba sendo
perdida.

Figura 4.9 – Princípio Fim a Fim e Relação Entre as Camadas de ível Alto. [5]

Portanto, é evidente que o principio fim-a-fim, não exige apenas a simplificação da camada
de rede, mas inclui também a simplificação das camadas inferiores. A camada física deve ter o
mínimo possível de complexidade de acordo com o meio físico em uso. Por outro lado, a camada
enlace deve limitar-se apenas a fornecer as funções mínimas que são solicitadas da camada de rede
ou da camada física. Essa camada pode ser eliminada em alguns casos, por exemplo, quando
usamos a fibra óptica como meio de transmissão. A fibra óptica é um meio de transmissão com
banda ultra larga em um enlace ponto-a-ponto. Portanto, sua simplicidade ponto-a-ponto deve ser
aproveitado na camada física. Considerando a comutação de circuitos ópticos, que é um sistema de
comunicação que reduz as funções da camada física, tanto quanto possível. Os Amplificadores
ópticos eliminam outras limitações de largura de banda em muitos casos, e a camada física é de
formato livre dentro da rede. No entanto, desde que as propriedades de banda ultra larga que a
camada física não pode utilizar completamente em um enlace ponto a ponto, o uso de uma
tecnologia de multiplexação como WDM (Wavelenght-Division Multiplexing) é essencial do ponto
de vista prático. Quando a camada física é de formato livre, a camada de enlace de dados pode ser
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completamente eliminada da rede, incluindo até as funções de enquadramento, que vai existir
apenas nos terminais.

Figura 4.10 - Princípio Fim a Fim e Relação Entre as Camadas de ível Baixo. [5]

Outro método de fazer as camadas inferiores mais finas utilizando a fibra óptica, como meio
de transmissão é a multiplexação de pacotes ópticos, que mostra as propriedades de banda ultra
larga da camada física diretamente na camada de rede de pacotes. Isso permite que as características
dinâmicas da multiplexação de pacotes possam ser usadas em toda a sua extensão. Desde que a luz
da banda ultra larga não pode ser diretamente modulada, uma tecnologia de multiplexação como
WDM é exigido na camada física. No entanto, a camada física e a camada de rede estão diretamente
ligados sem o uso da multiplexação WDM para a multiplexação de pacotes, e toda a largura de
banda de transmissão (como todos os comprimentos de onda) podem ser diretamente fornecidos
para pacotes individuais. Ao apoiar diretamente os pacotes na camada física e incorporação de
cabeçalhos camada de rede, a camada de enlace de dados é eliminada.

4.13 - Sobreposição de Redes
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A sobreposição de rede é uma tecnologia de virtualização para a construção de uma rede
virtual em uma camada superior para dissimular a diversidade ou limitações das camadas inferiores.
Uma rede sobreposta é formada por uma tecnologia de aplicação na camada acima da camada de
rede.
Especificamente, é uma rede lógica que consiste em um conjunto de nós finais (hosts)
formadas em uma rede física IP que consiste em um conjunto de nós de roteamento.
Geralmente, quando uma rede de sobreposição é mencionada, indica tanto o conceito de uma
rede virtual ou a tecnologia de virtualização em si. Definitivamente não é um novo conceito, já é
utilizado, por exemplo, em redes P2P. No entanto, recentemente, redes sobrepostas têm recebido
atenção novamente a partir do ponto de vista de uma arquitetura de rede.
Uma rede de sobreposição tem as seguintes vantagens: primeiro, ele fornece uma solução
que permite aos diversos serviços de rede a serem rapidamente desenvolvidos em uma camada
superior, sem levar em consideração a variedade ou limitações de camadas inferiores. Alguns
exemplos com relação aos serviços de rede incluem, a duplicação de conteúdo, entrega de conteúdo,
a descoberta de conteúdo, compartilhamento de conteúdo (P2P), distribuição de conteúdo multicast,
e sobreposição de roteamento para ativar um encaminhamento altamente confiável, roteamento com
QoS e roteamento para comunicações de emergência.
Em segundo lugar, permite realizar experiências com nova arquitetura de rede sem alterar a
rede física subjacente. Por exemplo, quando um novo protocolo de comunicação é desenvolvido, a
experiência só pode ser executada em uma escala laboratorial, constituído apenas de nós em que
este protocolo esteja instalado. Por outro lado, se a tecnologia de sobreposição da rede, for utilizado
para experimentar um novo protocolo ela permite que seja ser realizado a nível global, com tráfego
real em uma rede real com grande extensão. Portanto, a sobreposição de rede é essencial para o
ambiente experimental das arquiteturas de redes de nova geração. Assim a tecnologia de
sobreposição de rede é considerada a cumprir um papel fundamental em relação aos dois pontos
seguintes. O primeiro é evolução sustentável da rede de nova geração. A sobreposição de rede
suporta o principio básico da rede ser sustentável e evolutiva. Quando os requisitos da aplicação são
considerados mutáveis com o tempo, é difícil considerar que uma única tecnologia de rede será
mantida na sua forma atual por duas ou três décadas. Como a internet na sua concepção não era
auto-evolutiva, ela se tornou uma arquitetura incompatível cheia de remendos. Considerando essa
experiência do passado, pensa-se em criar uma arquitetura de rede que tenha a evolução sustentável
como um princípio de design flexível para que possa lidar com as mudanças nos requisitos da
aplicação. Algumas técnicas necessárias para esta evolução são:
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Mecanismo de Migração de Função. Para cada função em um nó de roteamento,
desenvolver um mecanismo de migração de função ou um sistema operacional do nó para permitir
que tanto as funções básicas ou as funções de sobreposição da rede possam a ser alteradas
dinamicamente.
Políticas de Migração. Determinar uma política adequada para a seleção tanto das funções
básicas ou as funções de sobreposição da rede como da arquitetura de rede.
O segundo ponto é a existência da controlabilidade do usuário nas redes de nova geração.
Este controle pode ser implementada pelo desenvolvimento de tecnologias de gerenciamento de
recursos em uma rede sobreposta. As vantagens da tecnologia de sobreposição de rede, podem ser
utilizadas através da introdução de um mecanismo que permite ao usuário controlar diretamente os
recursos fixos para nós de roteamento. Alguns requisitos tecnológicos para a implementação de
controlabilidade do usuário são:
Mecanismos Avançados de Gerenciamento de Recursos. Desenvolve um mecanismo de
gerenciamento de recursos ou sistema operacional do nó para permitir que os recursos do usuário
sejam providos quando há uma deterioração do desempenho no encaminhamento ou roteamento nos
nós de roteamento;
Mecanismo de Vinculação de Recursos. Desenvolve um mecanismo de vinculação de
recursos que permite que as informações sejam trocadas ou compartilhadas entre o encaminhamento
ou roteamento de recursos e os recursos dos usuários nos nós de roteamento.

4.14 - Virtualização de Rede

A sobreposição de rede tem a vantagem de realizar experiências em uma rede de grande
escala e geograficamente distribuída, e os usuários de forma geral podem acessar os serviços da
rede experimental pela Internet. Estas vantagens produziram um ciclo de inovação, em que idéias
inovadoras são desenvolvidas em empresas, serviços pioneiros são amadurecidos de acordo com
experiências em larga escala, em vez de se limitar às verificações convencionais em pequena escala
a nível de laboratório. Pode-se dizer que, a sobreposição de rede tem um grande significado social,
como uma tecnologia que permite que inovações sejam facilmente desenvolvidas pela indústria e
pela sociedade civil. Ela também permite que os custos sejam reduzidos através da partilha do
ambiente experimental. No entanto, tem havido recentes progressos na pesquisa e desenvolvimento,
não apenas nos serviços de rede, mas também nas arquiteturas que formam os elementos essenciais
da rede, tais como modelos de camadas, camadas de rede e de transporte e melhorias no
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roteamento. A necessidade da tecnologia de virtualização de rede tem sido proposta recentemente
para permitir a virtualização diversificada, incluindo partes mais próximas ao núcleo rede, a fim de
promover a pesquisa de arquiteturas de rede.

4.14.1 - Tecnologia de Virtualização de Rede

Em geral, a tecnologia de virtualização é usada para fazer os recursos físicos do computador
aparecem como múltiplos recursos lógicos. Ao utilizar a tecnologia de virtualização, múltiplos
usuários podem usar os recursos de cada computador de forma independente e transparente para os
outros usuários. Recentemente, a tecnologia de virtualização de rede foi proposta e está sendo usada
como uma tecnologia experimental para avaliar e verificar o design clean slate das tecnologias de
rede de nova geração. A Virtualização de Rede permite aos usuários construir, implementar e
avaliar, as múltiplas arquiteturas de rede em cima de uma rede com o núcleo compartilhado.

4.14.2 - Evolução dos testes para a Arquitetura

A tecnologia de virtualização de rede pode migrar de uma tecnologia construída como
ambiente de teste para a tecnologia base para as novas arquiteturas rede, assim como aconteceu com
a internet que começou como uma rede de teste nos anos 70 e, em seguida, veio a ser usado como a
base da sociedade de informação nos 30 anos seguintes. A tecnologia de virtualização de rede tem o
potencial para desenvolver-se como uma arquitetura de rede.

4.14.3 - Arquitetura da Tecnologia de Virtualização da Rede

Princípios da concorrência e Seleção atural: Devido às varias pesquisas, que estão
sendo realizadas em vários países do mundo, sobre as novas arquiteturas de rede, usando o clean
slate como palavra-chave, é quase impossível obter ou discernir uma única solução ideal, sem fazer
uma política de decisão de cima para baixo. Quando várias arquiteturas têm sido propostas, ou
quando uma dada arquitetura evoluiu mais no futuro, é importante se verificar o tipo de mecanismo
que será requerido, para escolher uma solução ideal dentre várias propostas, provando que ela é
superior. Precisa-se de um modelo em que os princípios da concorrência são também introduzidos
para as arquiteturas de nova geração onde múltiplas arquiteturas estão autorizadas a existir
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simultaneamente para que a melhor solução seja escolhida através da seleção natural. Usando uma
rede virtual em que os recursos da mesma rede física são compartilhados de forma que vários
conjuntos de recursos existentes logicamente poderia permitir que uma meta arquitetura pudesse ser
implementada, e que estas múltiplas arquiteturas existam simultaneamente, e a seleção natural opera
de acordo com os princípios da concorrência.
Evolução Sustentável: Evolução sustentável é um requisito extremamente importante na
construção de uma nova arquitetura. A (meta) arquitetura que, simultaneamente, permite múltiplas
arquiteturas de modo que a tecnologia de virtualização de rede possa ser utilizada permite o uso e
coexistência, de uma arquitetura para a operação e uma arquitetura experimental. Uma vez que os
vários recursos são isolados, a arquitetura experimental não irá causar falhas na arquitetura para a
operação. Usando este tipo de mecanismo permitirá a migração sem transtornos da arquitetura atual
para a nova arquitetura.

4.14.4 - Questões Abertas

Apesar da tecnologia de virtualização de rede de nova geração ser o mais novo campo de
pesquisa, segundo [5], alguns problemas devem ser considerados no futuro:
Virtualização de Camadas: Quando um modelo de camadas é assumido para ser
introduzido em um futuro design de arquitetura rede, um problema importante é determinar a
camada em que a virtualização será realizada. Atualmente, técnica de tunelamento é geralmente
considerada o método de virtualização. No entanto, os meios para execução eficiente do
tunelamento é um tema importante a ser considerado.
Gerenciamento dos Recursos e Custos Operacionais: Quando se espera o contínuo
aumento das redes autônomas equipadas com a virtualização de rede, o gerenciamento dos seus
recursos e os custos operacionais, devem ser considerados. Na internet atual, a administração
distribuída é implementada através da criação de uma hierarquia de sistemas autônomos. Da mesma
forma, um plano de administração distribuída também deve ser introduzido para a virtualização da
rede nas múltiplas redes que irão participar.
Escala: O objetivo de desenvolvimento horizontal das redes virtuais é ter uma rede global.
No entanto, as metas com relação ao número de redes virtuais que podem ser construídas em uma
rede física não podem ser atualmente previstas. Se o custo de virtualização é levado em
consideração, um limite superior para o número de redes virtuais é evidente devido às limitações
físicas. No entanto, se tomarmos PlanetLab como exemplo, nos Estados Unidos, que está na fase de
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teste em escala global, e considerando que cerca de 850 projetos de pesquisa e desenvolvimento
estão em curso a nível mundial neste ambiente de testes, podemos concluir que pelo menos 1000
redes virtuais são desejáveis.
Virtualização do nó e Virtualização da Rede: Virtualização do nó é a virtualização dos
roteadores de nova geração ou dos nós que são colocados nos roteadores, incluindo a recente
virtualização do sistema operacional e a virtualização de rede. A virtualização de parte da rede deve
levar em conta como isolar e alocar recursos físicos existentes. Quando a camada física evoluir no
futuro e as redes ópticas ou redes sem fio serem os meios de comunicação mais familiar na rede de
nova geração, será desejável uma arquitetura que permita que os recursos sejam atribuídos a um
grupo de nós virtualizados, já que a rede virtual é construída com os recursos atribuídos de forma
geral.
Engenharia: Para implementar a tecnologia de virtualização de rede, é necessário o
desenvolvimento tanto de software como de hardware.
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5. Ambiente de Testes
5.1 - Requisitos
O ambiente de testes para uma rede de nova geração deve ser capaz de testar todas as novas
tecnologias de transmissão ou de comutação, protocolos de rede e aplicações. Para isto as seguintes
orientações devem ser seguidas:
Utilização dos Resultados da Pesquisa e Desenvolvimento: Para as redes de nova geração
a pesquisa e desenvolvimento devem ser feitos em todas as camadas, da camada física até a de
aplicação. Portanto, uma rede de testes construída utilizando tecnologias de transmissão ou
dispositivos de comutação existentes hoje, deve ser capaz de apoiar os testes de novas tecnologias e
protocolos da camada de enlace e das camadas superiores, presentes nos nós da rede, nos nós do
usuário, nos sistemas de controle de rede e nas plataformas de aplicação. De igual modo, as
tecnologias da camada inferior, a camada física, tais como as novas tecnologias de rede fotônica ou
tecnologias sem fio de alta velocidade, também, devem ser incorporadas e testadas em novos
ambientes de testes, o que fornecerá gradualmente uma plataforma para testes de tecnologias e
protocolos de camada superior exigido pela arquitetura de rede de nova geração.
Garantia Flexibilidade: O hardware e software que compõem o ambiente de testes devem
ter um alto grau de flexibilidade para suportar métodos desconhecidos e suas combinações que
possam existir no futuro. Uma configuração de hardware e software que pode suportar vários
métodos de transmissão, protocolos de rede e aplicações é desejável.
Proporcionar um Ambiente de Comunicações Diversas: O principal componente de uma
rede convencional de testes é um fio de rede de alta velocidade. Em contraste, os testes de uma rede
de nova geração também devem conter diversas outras redes, como as redes sem fio, redes
domésticas, redes de sensores.
Fornecer as Mais Recentes Tecnologias Existentes: Permitir a investigação realista para
alcançar melhorias incrementais, as mais recentes tecnologias deverão ser incorporadas nos
ambientes de testes, para que possam ser livremente acessadas e usadas para se testar a sua
inovação.
Proporcionar um Ambiente Seguro de Pesquisa: Dado que a investigação deva
prosseguir essencialmente, em condições de absoluto sigilo, faz-se necessário uma política no uso
dos testes para que a pesquisa possa ser concluída sem revelar o conteúdo da investigação.
Possibilitar a Comprovação da Utilidade ou a Eficácia de ovas Idéias: Como já
mencionado, os métodos de transmissões, controles de rede e aplicações devem estar aptos a serem
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testados. Além disso, para mostrar que esses métodos, controles e aplicações são úteis, é necessário
um ambiente que lhes permitam serem testados em enlaces onde outros tipos de tráfego estão
fluindo ou a serem testados pela exclusão de outros tráfego.
Permitir uma Arquitetura Comum para ser Montada e compartilhada: Um projeto
abrangente como AKARI será a base para o desenvolvimento de tecnologias e protocolos. É
importante manter a independência de cada projeto, bem como a capacidade de cada projeto de
referenciar as funções comuns com outros projetos. Além disso, é importante criar um ambiente que
possa permitir o aproveitamento das partes comuns dos diferentes projetos ou combinar diferentes
projetos para testar a funcionalidade da arquitetura global.
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6. Conclusões e Análises Quantitativas

O AKARI é um dos vários projetos que estão sendo executados ao redor do mundo para a
implementação das redes de nova geração. É um projeto bastante abrangente e sua arquitetura de
rede é pesquisada e desenvolvida com base numa sociedade de rede onipresente incluindo,
requisitos sociais, princípios de design e aponta novas tecnologias chave como redes fotônicas,
redes de sensores e as redes sem fio, dentre outras que darão suporte a nova geração de redes de
computadores.
Embora a maioria dos seus princípios base, serem os mesmo usados no projeto da internet
atual, o projeto AKARI diferencia-se, essencialmente por ser um projeto que prevê a evolução
sustentável. Este princípio tem como missão principal impedir que aconteça com as redes de nova
geração, o que esta acontecendo com a internet atual, em que as melhorias e adições são feitas caso
a caso, o que na maioria das vezes gera incompatibilidades e redundâncias.
O AKARI é um projeto que abrange não só a parte tecnológica, mas preocupa-se também
com questões sociais relacionadas com o meio ambiente como a conservação de energia, a questão
da privacidade inserida em um ambiente de vasto monitoramento além de questões particulares que
possam auxiliar a sociedade em momentos críticos, por exemplo, em desastres naturais.
Vale ressaltar que apesar de ser um projeto baseado na filosofia clean slate, o AKARI utiliza
como já mencionado, princípios legados pela internet atual e tem na sua arquitetura funções da
NGN-GSI, como por exemplo, a arquitetura de AAA. Por este fato pode-se concluir que apesar de
da filosofia Clean Slate e dos problemas das redes atuais existe uma fatia evolucionária na
concepção da arquitetura do projeto AKARI.
Outra questão é a migração necessária das redes atuais para as redes de nova geração. Como
seria esta transição, já que sem uma base comum pode-se ter duas redes de arquiteturas diferentes
podendo ser incompatível a interoperabilidade e o um processo transitório inevitável seria no
mínimo traumático.
Outra preocupação é a questão das novas fibras ópticas necessárias para escoar o grande
tráfego gerado pela sociedade em rede onipresente. Como ficaria a nova infraestrutura a ser
implantada em todo o território nacional e os custos? Para países de dimensões continentais como
Brasil, Rússia e China seria viável a substituição de toda infraestrutura óptica existente? Quem
assumiria este custo, governo ou empresas? Como ficarão os países menos desenvolvidos, como
Angola, que apenas há poucos anos, a custos elevadíssimos, conseguiu-se instalar fibra ótica em
toda a extensão territorial?
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E quanto a tecnologia de buffer e pacotes ópticos? Os buffers ópticos ainda não existem e a
e a tecnologia de comutação de pacotes ópticos com a utilização de OXCs totalmente ópticos não
foi detalhada no projeto AKARI. Portanto, necessita-se de informações atualizadas a respeito da
pesquisa destas e outras tecnologias propostas pelo projeto.
Para trabalhos futuros ficam pesquisas sobre a atual condição do trabalho AKARI, bem
como estudo do ambiente de testes aplicado pela JGNIIplus.
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