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RESUMO

A virtualização de funções de rede é o paradigma que visa a separação do hardware e do soft-
ware que compõem as aplicações de redes. Os benefícios obtidos por esse novo conceito, a
exemplo da implantação de aplicações de forma remota, escalável e centralizada, contribuem
para a redução de custos de operação e aquisição, porém aumentam a complexidade de pro-
blemas como otimização de recursos e posicionamento ótimo. O encadeamento de serviços é
o mecanismo de criação de serviços de telecomunicação ponta-a-ponta através de cadeias de
funções de rede, que realiza o posicionamento das funções e o roteamento entre elas. Um dos
pontos abordados nesta tese é o encadeamento de serviços em infraestrutura de virtualização
de funções de rede. Para isso, foi desenvolvido uma heurística que realiza o mapeamento de
cadeias na topologia de rede, definindo quais nós e quais links deverão ser utilizados para a alo-
cação dos recursos. A heurística também leva em conta requisitos dos serviços como latência
e disponibilidade, podendo realizar o mapeamento de recursos reservados, a fim de aumentar
a confiabilidade do serviço. Um simulador de rede foi desenvolvido para validar a heurística
proposta. Outro ponto abordado nesta tese é o processamento de pacotes. Com a migração de
um hardware específico para um de propósito geral visada pelo paradigma de virtualização de
funções de rede, possibilita a utilização de outros hardwares como as unidades de processa-
mento gráfico (GPUs), que a partir de uma arquitetura voltada para altas taxas de transferência,
tornam-se atrativas para aumentar o desempenho das funções de redes. No entanto, o custo
de comunicação entre as memórias da tradicional unidade de processamento central (CPU)
e a GPU impactam diretamente na latência do pacote. Por esse motivo, principalmente, foi
desenvolvido um framework para processamento de pacotes em GPU, a fim de investigar os
benefícios da utilização de GPU para o processamento de pacotes de funções de rede virtuali-
zadas. Foi utilizado como estudo de caso um sistema de detecção de intrusão como aplicação
de rede para implementação e experimentos do framework desenvolvido. Tanto a heurística
quanto o framework apresentaram resultados satisfatórios, tornando atrativa a combinação dos
dois, visto que o intuito do primeiro é reduzir a utilização de recursos ociosos, aumentando a
utilização de recursos ativos, enquanto o segundo visa a redução de recursos ativos necessários
para a execução de aplicações de rede.

Palavras-chaves: virtualização de função de rede; encadeamento de serviços; confiabilidade;
proteção; unidade de processamento gráfico; gpu; computação paralela; sistema de detecção de
intrusão.



ABSTRACT

The network function virtualization is the paradigm that aims to separate the hardware and
software that make up network applications. The benefits obtained by this new concept, such
as the implementation of applications remotely, scalable, and centralized, contribute to the re-
duction of operation and acquisition costs, but increase the complexity of problems such as
optimization of resources and optimal positioning. Service function chaining is the mechanism
for creating end-to-end telecommunication services through chains of network functions, which
performs the placement of functions and the routing between them. One of the points addressed
in this thesis is the service function chaining in a network functions virtualization infrastruc-
ture. Therefore, a heuristic was developed that performs the mapping of chains in the network
topology, defining which nodes and which links should be used for resource allocation. The
heuristic also considers service’s requirements such as latency and availability and can map
backup resources in order to increase service availability. A network simulator was developed
to validate the proposed heuristic. Another point addressed in this thesis is packet processing.
With the migration from a specific hardware to a general purpose one targeted by the network
functions virtualization paradigm, it allows the use of other hardware such as GPUs, which from
an architecture aimed at high transfer rates, become attractive for increase the performance of
network functions. However, the cost of communication between CPU and GPU memories di-
rectly impacts at packet latency. For this reason, mainly, a framework for packet processing on
GPU was developed in order to investigate the benefits of using GPU for packet processing at
virtualized network functions. An intrusion detection system was used as a case of study as a
network application for implementation and experiments of the developed framework. Both the
heuristic and the framework presented satisfactory results, making the combination of the two
attractive, since the purpose of the first one is to reduce the use of idle resources by increasing
the use of active resources, while the second one aims to reduce the active resources needed for
execution. of network applications.

Keywords: network function virtualization; nfv; service function chaining; sfc; reliability; pro-
tection; graphic processing unit; gpu; parallel computing; intrusion detection system; ids.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação e descrição geral do problema

O Cisco Visual Networking Index prevê um crescimento no número de usuários de
Internet, destacando que quase dois terços da população mundial terá acesso à Internet em 2023.
Haverá 5,3 bilhões de usuários (66% da população mundial) em 2023, contra 3,9 bilhões (51%
da população mundial) em 2018 (CISCO, 2020). Além disso, a infraestrutura de rede tradicional
é composta por uma variedade de equipamentos físicos específicos para uma aplicação de rede,
chamados de middleboxes. Para que seja lançado um novo serviço na rede, é necessário fazer
a implantação de uma diversidade de middleboxes e a adequação dos novos middleboxes com
os já existentes na rede, o que tem se tornado cada vez mais complexo. Um exemplo disso é o
procedimento de substituição do IPv4 para o IPv6 que continua por mais de dez anos, e o IPv4
ainda é amplamente utilizado. Isso ocorre porque é extremamente difícil atualizar um protocolo
em um hardware proprietário em operação (YI et al., 2018).

Dada essa problemática em acompanhar a crescente demanda de Internet e uma busca
em facilitar a implantação de novos serviços de rede reduzindo também os custos de opera-
ção e aquisição, novos conceitos de infraestrutura de rede têm sido propostos. Um desses é o
network function virtualization (NFV) que foi proposto como um novo paradigma para ajudar
as operadoras a atender ao requisito de tráfego, reduzindo custos e melhorando a flexibilidade
e a agilidade em suas operações de rede.

O NFV implementa virtualmente as funções de rede desacoplando dos equipamentos de
hardware específicos as funções que estão sendo executadas neles, como por exemplo firewalls,
gateways e outros. Em outras palavras, isto representa a implementação da função de rede
através de software usando as tecnologias de virtualização de tecnologia da informação (TI),
virtualized network function (VNF), executando em hardware de uso geral e não mais em um
hardware específico (ALWAKEELL; ALNAIM; FERNÁNDEZ, 2018).

1.2 Problemáticas

As VNFs têm a capacidade de serem implantadas de forma remota e dinâmica, além
de serem mais escaláveis do que a infraestrutura de rede tradicional, consequentemente aumen-
tando a complexidade para o posicionamento ótimo da implantação dessas funções na topologia
de rede, além da demanda para encontrar uma solução de posicionamento rápida, visto que as
implantações ocorrem de forma dinâmica.

Um serviço de rede é uma funcionalidade ponta-a-ponta oferecida aos usuários pelas
operadoras de rede. Geralmente consiste em várias funções encadeadas em uma ordem espe-



Capítulo 1. Introdução 18

cífica. Por exemplo, um serviço web pode ser representado pela seguinte cadeia de funções:
network address translation (NAT), firewall (FW), traffic monitor (TM) e intrusion detection
system (IDS). O encadeamento de serviços, muito conhecido pelo termo service function chai-
ning (SFC), é o mecanismo de construção de cadeias de funções para um serviço.

Nas infraestruturas de redes tradicionais, as funções de redes são estrategicamente po-
sicionadas na topologia, assim durante a operação da rede, o SFC apenas realiza o roteamento
entre as funções da origem para o destino do serviço. Devido à escalabilidade e à dinamicidade
das VNFs, o SFC acaba realizando o posicionamento e o roteamento em ambientes de NFV.
Além disso, de forma a aumentar a confiabilidade do serviço, algumas vezes é necessário reali-
zar o SFC para recursos de backup, o que aumenta ainda mais a complexidade da implantação
do serviço.

Outra consideração em relação ao NFV é o desempenho da função. Espera-se que as
funções implementadas via software tenham pelo menos o mesmo ou melhor desempenho que
as presentes em middleboxes, e isso é um desafio para o NFV. Porém, com a migração de
hardwares específicos para propósitos gerais no ambiente de NFV, possibilita a utilização de
outros hardwares (além das tradicionais central processing units (CPUs)) que também vêm
sendo utilizados para propósitos gerais, como as graphic processing units (GPUs).

1.3 Objetivo Geral

Esta tese tem como objetivo geral melhorar a eficiência do gerenciamento de recursos e
o desempenho em NFV. Para isso, dois pontos de vista são investigados. O primeiro ponto, com
uma visão mais geral da topologia de rede, foca no gerenciamento de recursos no encadeamento
de serviços, respeitando os requisitos de confiabilidade; enquanto o segundo ponto, com uma
visão de um único nó da topologia de rede, foca no desempenho do processamento de pacotes
através de computação paralela em GPU.

1.4 Objetivos Específicos

• Investigar os impactos no encadeamento de serviços causados pelo NFV.

• Propor uma heurística para o encadeamento de serviços em um ambiente de NFV.

• Implementar um simulador para avaliar os benefícios da heurística proposta.

• Investigar a utilização de GPU como tecnologia de aceleração para processamento de
pacotes.

• Implementar um framework para processamento de pacotes em GPU.

• Avaliar os benefícios e os impactos da utilização de GPU em um ambiente de NFV.



Capítulo 1. Introdução 19

1.5 Estrutura da tese

O restante deste trabalho está organizado como segue: no Capítulo 2, será apresentada a
fundamentação teórica sobre NFV, SFC, GPU e outros tópicos importantes para a compreensão
desta tese. No Capítulo 3, serão apresentados os trabalhos correlatos aos dois objetivos gerais
deste trabalho No Capítulo 4, serão apresentados a problemática e os detalhes da heurística
desenvolvida para o encadeamento de serviços, bem como, as simulações e os resultados. No
Capítulo 5, será apresentado um framework desenvolvido nesta tese para o processamento de
pacotes em GPU, a fim de aumentar o desempenho de VNFs. Por fim, no Capítulo 6, serão
apresentadas as conclusões, as contribuições realizadas e as sugestões de trabalhos futuros.
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2 FUNDAMENTAÇÃOTEÓRICA

2.1 Considerações iniciais

Neste capítulo será abordado o embasamento teórico das principais áreas envolvidas
que compõem esta tese. Primeiramente, será visto o conceito de NFV, juntamente com os seus
benefícios e desafios. Em seguida, com uma visão mais global da topologia de rede, serão vistos
o conceito de SFC, os impactos causados pela implantação do NFV e as formas de aumentar
a confiabilidade dos serviços. Posteriormente, com uma visão focada em apenas um ponto da
topologia de rede, será visto o conceito de computação paralela em GPU, além de IDS, uma
função de rede escolhida como estudo de caso para aumentar o desempenho de uma VNF com
GPU. Por fim, serão apresentadas as principais métricas de avaliação de desempenho utilizadas
nos experimentos realizados nesta tese.

2.2 Virtualização de Funções de Rede

Tradicionalmente, as redes de Internet são compostas por diversos middleboxes, aplica-
ções de rede de hardware proprietário como, por exemplo, firewall, NAT e IDS. Desta forma,
o lançamento de um novo serviço na rede é realizado através da instalação de uma variedade
de middleboxes, o que torna mais dificultosa a acomodação de novas aplicações de rede. Um
exemplo desta dificuldade é o procedimento para substituição do IPv4 para IPv6 que vem sendo
realizado por mais de dez anos, porém o IPv4 ainda tem sido amplamente utilizado. Esta di-
ficuldade é devido à complexidade de atualizar os protocolos de hardwares proprietários que
estão em operação (YI et al., 2018).

A proposta de NFV é a separação da aplicação de rede ou função de rede do hardware,
ou seja, a função de rede seria implementada via software e executada em um hardware genérico
de propósitos gerais, utilizando tecnologias de virtualização, transformando, assim, a maneira
em que as redes são criadas e operadas. A Figura 1 mostra a forma como as aplicações de rede
serão utilizadas em NFV.

As aplicações de rede tradicional são fragmentadas em equipamentos físicos construí-
dos especificamente para a aplicação que será executada. O NFV propõe a transição das aplica-
ções para software e virtualizadas de forma que sejam gerenciadas remotamente e possam ser
executadas um hardware genérico, um servidor ou switch.

2.2.1 Arquitetura proposta pela European Telecommunications Standards Institute

Uma visão de alto nível da arquitetura de NFV proposta pela European Telecommunica-
tions Standards Institute (ETSI) é composta por três camadas principais, as virtualized network
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Figura 1 – Proposta do NFV

Fonte: (YI et al., 2018)

functions (VNFs), o network function virtualization infrastructure (NFVI) e oManagement and
Orchestration (MANO) pode ser observada na Figura 2.

Figura 2 – Arquitetura da NFV

Fonte: (YI et al., 2018)

O NFVI é a camada correspondente ao plano de dados onde se encontram os recursos
de hardware físicos e virtualizados que serão utilizados pelas aplicações de rede. Outra camada
é o MANO que corresponde ao plano de controle, responsável por construir as conexões entre
as aplicações de redes virtualizadas e orquestrar os recursos disponíveis pelo NFVI. Por fim,
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a camada VNFs corresponde a do plano de aplicações, a qual hospeda uma variedade de VNF
que podem ser consideradas como aplicações.

2.2.2 Benefícios

Adicionar um novo serviço no modelo de rede tradicional é um processo extremamente
complexo e fatigante. Devido às propriedades dos dispositivos de hardware existentes (funções
físicas e fixas), a agilidade de implantação de novos serviços e a escalabilidade são questões
relevantes. Sendo assim, custos altos de operação e manutenção são comumente esperados,
tornando a configuração de serviços de rede cada vez mais difícil e trabalhosa, especialmente
quando o tamanho da rede aumenta.

Tem sido amplamente reconhecido pela literatura que as novas tecnologias de rede,
como NFV e Software Defined Networking (SDN), trazem muitas vantagens, como a redução
do custo de investimento em hardware, a otimização do consumo de recursos, a melhoria da
eficiência operacional e da qualidade da implantação de serviços. Portanto, os problemas men-
cionados no modelo de rede tradicional podem ser potencialmente superados. Pattaranantakul
et al. (2018) listam os principais benefícios do NFV:

a) Redução de capital expenditure (CAPEX) e Operational Expenditure (OPEX): Uma das
principais vantagens do NFV é reduzir o CAPEX e o OPEX, desacoplando funções de
rede (por exemplo, firewall, balanceamento de carga, IDS) dos dispositivos de hardware
proprietários para serviços de rede virtualizados. Como tal, as funções de rede não estão
mais vinculadas a uma plataforma de hardware específica, permitindo que sejam contro-
ladas de forma centralizada e implantadas dinamicamente sob demanda. Consequente-
mente, contribui significativamente para a operação simplificada e automatizada, levando
eventualmente a redução dos custos de investimento de capital e melhor utilização da
capacidade de recursos disponíveis.

b) Encurtamento do tempo para o mercado: Tempo para lançar um serviço no ambiente
de produção é outro aspecto fundamental fornecido pelo NFV. Permite implantar novos
serviços de forma mais rápida e fácil (ou seja, de meses a minutos), proporcionando
criação de serviços mais escaláveis, testes e prototipagem rápida, atualização de software
remota e automatizada, design de rede flexível e adaptável para necessidades específicas
de negócios. Essas propriedades de NFV reduzem o tempo necessário para configuração
e implantação de novos serviços.

c) Complexidade reduzida de implantação e gerenciamento: Graças ao gerenciamento e or-
questração do NFV, as operadoras de rede podem configurar remotamente, fornecer au-
tomaticamente e facilmente atualizar as regras de políticas dos serviços de rede implanta-
dos em tempo real. Além disso, o NFV oferece uma aplicação simplificada de políticas,
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eliminando a necessidade de planejar manualmente o posicionamento do dispositivo ou
pré-configurar a rota para aplicar as políticas

d) Escalabilidade dinâmica e elástica de serviços: O NFV traz vantagens significativas que
permitem que os provedores de serviços aumentem / diminuam a capacidade do serviço
de rede sob demanda. Por exemplo, o NFV pode dimensionar recursos adicionais para de-
terminada instância de serviço quando o número de usuários aumenta, e essa instância de
serviço será removida se não for mais usada. Consequentemente, o tempo de resposta da
solicitação de serviço pode ser significativamente melhorado, e a configuração do serviço
e as atualizações podem ser tratadas de maneira mais rápida.

Como pôde-se observar, pelos principais benefícios do NFV, essa nova infraestrutura
tem o potencial de amenizar ou até mesmo solucionar vários problemas da infraestrutura de rede
tradicional. Contudo, ainda existem alguns desafios para viabilizar a implementação do NFV.
Na próxima seção, serão apresentados alguns desafios e pesquisas do NFV, em andamento.

2.2.3 Desafios e pesquisas em andamento

O NFV evoluiu da prova de conceito para a prática. Durante a evolução, muitas expe-
riências e lições foram adquiridas, as quais podem ser usadas para evitar problemáticas ainda
maiores. Apesar disso, ainda há muitos desafios a serem enfrentados antes do crescimento do
NFV. Yi et al. (2018) apresentaram os desafios e experiências encontradas durante a evolução
do NFV:

a) Design de hardware: Commercial off-the-shelf (COTS) são hardwares genéricos que po-
dem adaptar-se para satisfazer às necessidades do cliente. Contudo, algumas aplicações
de redes são baseadas em uma arquitetura diferente de x86, o que representa um desafio
implementar essas aplicações via software. Além disso, o hardware COTS é relativamente
fraco em termos de oferecer alto desempenho em throughput e confiabilidade.

b) Implantação de VNF: Determinar o número de VNFs e a localização de onde posicioná-
las continua sendo um desafio em NFV, apesar de que nessa infraestrutura as funções
não serão fixas, tendo uma maior flexibilidade de configuração e reconfiguração da rede,
ainda se espera que a implantação da VNF seja na melhor localidade. É difícil encontrar
a melhor solução, especialmente em cenários com topologia de rede em larga escala.

c) Controle do ciclo de vida de VNF: A ETSI definiu um design abstrato do ciclo de vida
de uma VNF, entretanto, tal abstração não é suficiente para reais implementações, fa-
zendo com que companhias adicionem novos estados de ciclo de vida, como por exem-
plo, monitor e heal responsáveis por monitorar a utilização de recursos e providenciar
uma recuperação em caso de falha, respectivamente.
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d) Encadeamento de serviços: Este problema inclui não só colocar dinamicamente o VNF
em locais adequados, mas também direcionar o tráfego através dessas funções posiciona-
das. Além disso, esse problema irá contribuir para a integração de tecnologias. O custo
da migração de tecnologias é muito elevado para que seja feito de uma vez, por isso é
realizado em partes; sendo assim, em um determinado momento, haverá um ambiente
heterogêneo (VNFs e middleboxes coexistindo) e o encadeamento de serviços contribuirá
para a integração dessas tecnologias.

e) Avaliação de desempenho: Gargalos no plano de dados podem ser gerados devido à exe-
cução de múltiplas VNFs em um mesmo hardware. Além disso, recursos alocados para
VNFs podem ser super provisionados, já que o desempenho de uma VNF é difícil de
ser predito. Por isso, muitos pesquisadores têm focado seus trabalhos em construir um
modelo de predição de desempenho para VNF.

f) Aplicação de políticas: Políticas podem ser aplicadas para reforçar regras de negócios
ou especificar limitações de recursos no ambiente de NFV. O NFV possui diferentes ca-
madas em sua arquitetura, então diferentes políticas em vários domínios administrativos
têm diferentes configurações e parâmetros. Diante disso, um mecanismo de detecção de
conflito de políticas e as soluções correspondentes ainda são um desafio para o NFV.

g) Eficiência energética: NFV demonstra um potencial na redução do consumo de energia,
visto que as VNFs podem ser escaladas de acordo com a demanda ou até mesmo de-
sativada em caso de não utilização, de forma que o consumo de energia seja reduzido.
Contudo, a melhoria da eficiência energética pode levar à degradação do desempenho da
rede, e o trade-off entre eles deve ser cuidadosamente considerado.

h) Confiabilidade: Representa a capacidade de recuperar um sistema contra situações hostis
ou inesperadas. Um desafio óbvio é garantir que as VNFs sejam mais confiáveis ou, pelo
menos, iguais às funções proprietárias baseadas em hardware. Entretanto, o hardware
COTS e a virtualização são altamente associados à confiabilidade das VNFs.

i) Segurança: A segurança é sempre um foco importante, seja no modelo de rede tradicio-
nal ou nos cenários de rede suportados pelo NFV. Como as tecnologias de virtualização
usadas na computação em nuvem também são aplicadas no NFV para fornecer um am-
biente virtualizado, os desafios causados por essas tecnologias de virtualização também
são enfrentados pelo NFV. O ETSI estabeleceu um Security Expert Group (SEG) para se
concentrar particularmente na identificação e resolução dos problemas de segurança no
NFV.
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2.3 Encadeamento de Serviços

Um serviço de rede é uma funcionalidade ponta-a-ponta oferecida aos usuários pelas
operadoras de rede. Geralmente consiste em várias funções de rede encadeadas em uma ordem
específica. Por exemplo, um serviço web pode ser representado pela seguinte cadeia de funções:
NAT, FW, TM e IDS. O encadeamento de serviços, muito conhecido pelo termo service function
chaining (SFC), é o mecanismo de construção de cadeias de funções para um serviço.

O SFC é composto por 4 etapas: 1) Descrição, 2) Composição, 3) Mapeamento e 4)
Agendamento. A Figura 3 demonstra o processo de SFC para um serviço web.

Figura 3 – Encadeamento de serviços
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Fonte: Próprio Autor

Na primeira etapa é feito apenas o levantamento das funções necessárias para a execu-
ção do serviço requisitado. Em seguida, na etapa de composição, será feito o arranjo das funções
e determinado o fluxo de execução. A terceira etapa irá realizar o mapeamento da cadeia para a
infraestrutura da topologia de rede, definindo os pontos e conexões necessárias para o provisi-
onamento e roteamento do serviço. Por fim, na última etapa, é definido o instante de tempo em
que o serviço será provisionado na infraestrutura de rede.

Na infraestrutura de rede tradicional, a estratégia utilizada para reduzir os custos era
implantar alguns dispositivos em locais estratégicos da topologia. Um novo serviço que fosse
utilizar esta função em específico deveria ter seu tráfego roteado para o dispositivo com recursos
disponíveis mais próximos. Em uma infraestrutura com NFV, a implantação das funções é mais
dinâmica, podendo ser implantada uma nova função para o novo serviço ao longo do caminho
com apenas os recursos necessários para este serviço.

Portanto, no mapeamento do SFC em infraestrutura de redes tradicionais geralmente

1

2
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5
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torna-se apenas um problema de roteamento, enquanto em infraestrutura com NFV, é necessário
realizar o posicionamento e o roteamento das funções, aumentando não só a complexidade do
mapeamento, mas também a demanda para solucionar o problema mais rapidamente, visto que
na infraestrutura de rede com NFV as funções são implantadas de forma online, com a rede em
operação.

2.4 Provendo Confiabilidade para Cadeias de Serviços

Confiabilidade é a capacidade de recuperar um sistema contra situações hostis ou ines-
peradas. Para isso, há três abordagens para aumentar a confiabilidade de um sistema: 1) Preven-
ção, 2) Proteção e 3) Recuperação (ETSI, 2015).

A Prevenção visa atuar antes que uma falha no sistema ocorra; para esse fim, são feitos
constantes monitoramento e manutenção dos sistemas, a fim de prever uma possível falha que
possa ocorrer. A Proteção visa atuar após a ocorrência de uma falha no sistema. Durante o
provisionamento de um serviço, recursos da infraestrutura são adicionalmente reservados a fim
de que, caso haja uma falha nos recursos principais, os recursos reservados entram em operação
e restabelecem o serviço. A Recuperação é similar à proteção, atuando após a ocorrência de uma
falha, porém não realiza o provisionamento de recursos de reserva. Somente após a ocorrência
da falha, busca-se recursos disponíveis para o restabelecimento do serviço. Essa abordagem
diminui a quantidade de recursos utilizados, porém não há uma garantia de que haverá recursos
disponíveis para restabelecer o serviço em caso de falha única no sistema.

Disponibilidade (A) é uma métrica utilizada para mensurar a confiabilidade de um sis-
tema, seu cálculo é obtido através da Equação 1 (FAN; GUAN et al., 2017), a qual utiliza o
tempo de operação (Uptime) sobre um período (Uptime + Downtime). O tempo de operação
(Uptime) também é conhecido por Período Médio entre Falhas, Mean Time Between Failures
(MTBF), enquanto o tempo de inatividade (Downtime) também é conhecido por Tempo Médio
para Reparo, Mean Time To Repair (MTTR).

= =
+ +

(1)

A disponibilidade de um serviço é a composição de todos os elementos que englobam
o serviço (Disponibilidade da conexão, da VNF, do ponto de conexão); para isso, são utilizadas
duas fórmulas para se obter o resultado dependendo da disposição dos elementos. A Figura 4
mostra as duas disposições em que os elementos podem estar conectados: série ou paralelo. A
Equação 2 demonstra a formulação para o cálculo da disponibilidade de um serviço ( )
utilizando a disponibilidade duas VNFs ( 1 e 1 ) conectadas em série (Figura 4(a)),
enquanto a Equação 3 demonstra o cálculo do mesmo serviço caso as VNFs estejam conectadas
de forma paralela (Figura 4(b)).
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VNF 1VNF 1

VNF 1

VNF 1

Figura 4 – Composição de sistema em série/ paralelo disponibilidade

a) VNFs conectadas em série b) VNFs conectadas em paralelo

Fonte: Próprio Autor

= 1
×

1
(2)

= 1 − ((1 − 1 ) × (1 − 1 )) (3)

A disponibilidade é uma importante métrica para a confiabilidade e está presente nos
Acordos de Nível de Serviço ou Service Level Agreement (SLA). Quando é realizado contrato
de um serviço online, por exemplo oGoogle Worksapce, as empresas se comprometem a manter
o serviço funcionando com uma certa disponibilidade e caso não seja cumprido, elas terão que
ressarcir o cliente de alguma forma. A Tabela 1 mostra como a disponibilidade é utilizada no
SLA do Google Workspace, caso a disponibilidade do serviço em ummês seja inferior a 99,9%
(mais de 43,2 minutos de tempo de inatividade), a empresa começa a gerar créditos para o
cliente equivalente ao valor de dias. Os créditos podem chegar até 15 dias (metade do valor
contratual), caso os serviços fiquem com a disponibilidade mensal inferior a 95%, o equivalente
a mais 36 horas de inatividade.

Tabela 1 – Acordos de Nível de Serviço do Google Workspace atualizado em 12/07/2021.

Disponibilidade Mensal Dias sem cobrança para o cliente

<99.9% - >= 99.0% 3
<99.0% - >= 95.0% 7

<95.0% 15
Fonte: https://workspace.google.com/terms/sla.html

2.5 GPU

A filosofia de design das GPUs foi moldada pelo rápido crescimento das indústrias de
jogos eletrônicos que exerceram uma grande pressão econômica pela capacidade de realizar
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massivos cálculos de números de ponto flutuante, por frames de vídeo nos jogos mais avança-
dos. Esta demanda motivou as fabricantes de placas gráficas a aumentarem seus esforços para
criar uma arquitetura do hardware, reduzindo o consumo de energia e maximizando a área dos
chips para cálculos de pontos flutuantes, dessa forma otimizando a taxa de transferência em
execução de grandes quantidades de threads (KIRK; HWU, 2013).

Por outro lado, as CPUs foram projetadas para diminuir a latência de uma única thread,
com uma grande área do chip voltada para memória cache que armazena os dados mais frequen-
tes a fim de reduzir o tempo de acesso a essa informação. A Figura 5 ilustra uma representação
das duas arquiteturas.

(a) CPU
Figura 5 – Arquitetura da CPU e da GPU.

(b) GPU

ALU ALU

ALU ALU

SM
SM
SM

DRAM

Fonte: (HERTEN, 2015)

Pode-se observar na Figura 5 que a CPU possui uma sofisticada unidade de controle
(Control) e de arithmetic logic unit (ALU), além de reservar boa parte de seu chip para memória
cache. Enquanto a GPU diminui as ALUs, tornando-as mais simples e reduz o tamanho da
unidade de controle e memória cache, com a finalidade de aumentar o número de ALUs.

As GPUs com suporte a CUDA, plataforma de computação paralela em GPU da NVI-
DIA, são compostas por um conjunto de streaming multiprocessors (SMs), onde cada SM
possui um conjunto de processadores (ALU) chamados de núcleos CUDA. Esse modelo de
hardware baseado em SM e núcleos CUDA contribui para uma escalabilidade automática da
plataforma, permitindo que uma aplicação desta plataforma seja executada em diferentes placas
de vídeo.

Outra característica da plataforma CUDA é o CUDA stream que se refere a uma sequên-
cia de operações CUDA assíncronas que são executadas em um GPU em ordem de chamadas
pela CPU. Um stream encapsula essas operações, mantém sua ordem, permite que as ope-
rações sejam colocadas em fila e permite consultar o status de operações enfileiradas. Essas
operações podem incluir transferência de dados, execução de processamento e a maioria dos
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outros comandos que são emitidos pela CPU. A execução de uma operação em um stream é
sempre assíncrona em relação à CPU. Como todas as operações enfileiradas em um CUDA
stream são assíncronas, é possível sobrepor execução com outras operações no sistema, como
um processamento em CPU ou em GPU em um diferente stream. Isso permite ocultar o custo
de inicialização de execução dessas operações, executando outro trabalho útil ao mesmo tempo.

A Figura 6 demonstra um exemplo de processamento paralelo com a abordagem de
apenas um CUDA stream e com a execução de múltiplos CUDA streams.

Figura 6 – Aplicação CUDA usando a abordagem com (a) única e (b) múltiplas stream(s).

Single Stream Multi Stream

CPU
Stream 0

a)

CPU
Stream 0
Stream 1

b)

Data Transfer Packet Processing
Fonte: (ARAUJO; NATALINO; CARDOSO, 2021)

Na Figura 6, podemos observar três operações: processamento em CPU que poderia
ser a captura e acúmulo de pacotes trafegados na rede (em azul), a comunicação entre a CPU-
GPU, que poderia ser a transferência de um lote de pacotes para serem processados em GPU
(em amarelo), e por fim, o processamento em GPU que poderia ser uma inspeção profunda
do pacote a fim de detectar uma tentativa de ataque à rede (em verde). Na abordagem com
uma única CUDA stream, apesar de que em um lote de pacotes, os pacotes estarem sendo
processados em paralelo na GPU, as execuções de diferentes lotes de pacotes são executadas
de forma sequencial; enquanto, na abordagem com múltiplos CUDA stream, há uma execução
simultânea entre CPU-GPU e entre GPU-GPU.

Em muitos casos, mais tempo é gasto no processamento do que na transferência de
dados. Nestas situações, é possível esconder completamente a latência de comunicação CPU-
GPU, direcionando o processamento e a transferência de dados em streams separados, essas
operações podem ser sobrepostas e o tempo total decorrido do programa pode ser encurtado.
As funções na plataforma CUDA geralmente podem ser classificadas como síncronas ou as-
síncronas. Funções com comportamento síncrono bloqueiam a thread da CPU até que sejam
concluídas as operações na GPU. Funções com comportamento assíncrono retornam o controle
à CPU imediatamente após ser chamado. Funções assíncronas e streams são os dois pilares
básicos nos quais se pode construir a simultaneidade no processamento paralelo em CUDA
(CHENG; GROSSMAN; MCKERCHER, 2014), utilizados na construção de um framework
para processamento de pacotes em GPU nesta tese, que será apresentado no Capítulo 5.
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Com a migração de hardwares específicos para propósitos gerais no ambiente de NFV,
possibilita-se a utilização de outros hardwares que também vêm sendo utilizados para propósi-
tos gerais, como as GPUs. A ideia de integrar a GPU à arquitetura de NFV, proposta pela ETSI
, de um ponto de vista simplificado, seria a instalação do hardware físico na camada NFVI, a
VNF teria que ser implementada de forma que tivesse suporte ao processamento em GPU e,
por fim, o MANO iria realizar o controle de quando realizar o processamento por GPU e por
CPU, visto que os benefícios de utilização de GPU dependem da quantidade de dados a serem
processados (caso a rede esteja com um tráfego baixo, pode ser mais desvantajosa a utilização
de GPU do que a CPU). Mais detalhes sobre o desempenho da utilização de GPU serão vistos
no Capítulo 5, onde serão apresentados o framework proposto e os experimentos realizados.

2.6 IDS

Detecção de intrusão refere-se ao ato de identificar uma invasão não autorizada por um
computador em uma rede. Esse acesso não autorizado ou invasão é uma tentativa de compro-
meter ou prejudicar outros dispositivos de rede (BAKER; ESLER, 2007). O IDS baseia-se em
duas abordagens fundamentais: a detecção de comportamento anômalo à medida que se desvia
do comportamento normal e a detecção de uso indevido, monitorando essas "assinaturas"dos
ataques mal-intencionados conhecidos e de vulnerabilidades do sistema.

O IDS produz alertas, mensagens ou relatórios para administradores. Sua principal ori-
entação é identificar e registrar informações sobre possíveis eventos e relatar essas tentativas
simultaneamente (VOKOROKOS, Liberios et al., 2014). A Figura 7 demonstra a arquitetura de
um IDS, neste caso, estamos exibindo a arquitetura do Snort, um IDS open-source, atualmente
mantido pela Cisco Systems, Inc.

Figura 7 – Arquitetura do Snort, um IDS open-source

Fonte: (BAKER; ESLER, 2007)

O Snort é dividido em módulos ou plugins, primeiramente é realizada a captura do
pacote no tráfego da rede, em sniffer. O preprocessor realiza a decodificação do pacote, por
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exemplo, identifica qual o protocolo dele. ADetection Engine é a responsável pela classificação
do pacote em análise como malicioso ou não, com a ajuda de um rulesets que possui os padrões
de ataques conhecidos. Por fim, são gerados os Alert / Logging dos pacotes classificados como
malicioso e armazenadas as informações em Log Files / Database.

O IDS tem uma característica de uso intenso de CPU, o mecanismo de detecção de IDS
utiliza boa parte dos recursos do sistema e em alguns casos pode ocupar até 75% dos recursos
disponíveis. A principal tarefa do Detection Engine é a comparação dos pacotes trafegado com
um conjunto de padrões de ataques conhecidos. Essa comparação de pacotes com padrões é uma
operação de string-matching que é uma tarefa intensa para a CPU. Além disso, há um cresci-
mento do tráfego de internet juntamente com a quantidade de padrões de ataques conhecidos, o
que acaba exigindo mais poder de processamento da CPU.

Arquiteturas com alta capacidade de processamento, como as GPUs, tornam-se atrativas
para a execução desse tipo de aplicação que fazem o uso intesivo de CPU. O uso de múltiplas
CPUs pode melhorar o desempenho, porém há limitações físicas e monetárias para o acréscimo
de mais CPUs. A GPU poderia ser utilizada na tarefa do Detection Engine para aumetnar o
desempenho do IDS, dessa maneria estaria sendo utilizado um recurso ocioso e reduzir a carga
da CPU. Em uma infraestrutura de NFV onde mais de uma função será executada em um mesmo
hardware, o processamento em GPU irá liberar recursos da CPU para que outras VNFs façam
uso.

A Detection Engine do Snort utiliza alguns algoritmos para realizar o string-matching,
como o Wu-Mamber e o Aho-Corasick. Dentre esses algoritmos, o mais utilizado é o AhoCo-
rasick e suas variações, devido apresentar um melhor desempenho.

Uma das principais vantagens do algoritmo Aho-Corasick é a sua característica de re-
alizar multi string-matching em uma única passagem pelo texto, ou seja, em uma única leitura
do texto é possível identificar várias palavras presentes no conjunto de regras. EmIDS, o con-
junto de padrões de ataques não são dinâmicos durante a operação da rede, o que permite que
a máquina de estado seja realizada apenas uma vez em modo offline da rede e realizar o pro-
cessamento dos pacotes trafegados com a máquina de estado pronta quando a rede entrar em
operação, no modo online.

2.7 PrincipaisMétricas de Avaliação

Funções de rede são usadas para realizar diversas tarefas nas redes de computadores.
Como tal, avaliar o desempenho dessas funções pode envolver um grande número de métricas.
Muitas vezes, um equilíbrio (ou tradeoff entre o desempenho de várias métricas) precisa ser
estabelecido.
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2.7.1 Latência

A latência é o tempo que um pacote ou uma massagem leva para chegar ao destino,
a partir de um ponto de origem. Há 4 fatores principais que influenciam no tempo final da
latência: atraso de propagação, atraso de roteamento, atraso de processamento e atraso de fila
(GUO et al., 2015).

O atraso de propagação é o tempo necessário para que o pacote trafegue do emissor
para o receptor. Utilizando a fibra ótica como meio de comunicação, podemos considerar que
a velocidade da luz na fibra é de 2 × 108 m/s, então um pacote teria um atraso de propagação
de aproximadamente 21 µs para trafegar em cabo de fibra ótica com 4,148 km de distância. O
atraso de roteamento é o tempo necessário para que em um ponto de conexão da rede o pacote
seja roteado de uma fibra para um outra. O atraso de processamento é o tempo necessário para
que o pacote seja processado por uma determinada função de rede. Esse tempo vai depender da
quantidade de dados a serem processados e da função que realizará o processamento. Por fim,
o atraso de fila ocorre quando há um tráfego maior que a demanda suportada da rede, fazendo
com que pacotes fiquem em fila de espera aguardando serem processados ou roteados.

A Equação 4 demonstra a fórmula utilizada para avaliar a latência de um serviço, uma
das condições para realizar ou não o provisionamento deste serviço na rota mapeada pela heu-
rística desenvolvida nesta tese, onde representa o comprimento do link , representa o atraso de
comutação de pacotes do roteador no nó , e representa o atraso de processa- mento adicionado
pela VNF .

=
∑ (

2 × 108 × )
+

∑
+

∑
(4)

O tempo de atraso de fila foi abstraído e a fórmula compõe apenas 3 fatores: o atraso
de propagação de todos as conexões, levando em consideração o tráfego em uma rede de fi-
bra óptica, o tempo de roteamento necessário para todos os pontos de conexão e o tempo de
processamento para todas as funções do serviço

2.7.2 Probabilidade de Bloqueio de Serviço

Durante a avaliação da heurística para mapeamento de serviços, um simulador foi de-
senvolvido e para comparar o desempenho da heurística com outros algoritmos de banchmarks,
avaliou-se a probabilidade de bloqueio ( ), que basicamente é a razão da quantidade de ser-
viços bloqueados ( ) pela quantidade total de requisições de provisionamento de ser- viços
( ) (SILVA, 2016), mostrado pela Equação 5. Um serviço é bloqueado quando no momento
de sua requisição não havia recursos disponíveis na topologia para o seu provisio-namento.
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= (5)

2.7.3 Speedup

Em arquitetura de computador, o speedup é a métrica de desempenho entre dois siste-
mas que processam o mesmo trabalho, representando o ganho em velocidade de execução de
determinada tarefa em duas arquiteturas similares. O termo speedup foi definido pela lei de
Amdahl, a qual foca particularmente o processamento paralelo (HENNESSY; PATTERSON;
ASANOVIĆ, 2012). Esta métrica pode ser obtida pela Equação 6.

= (6)

O é o tempo de execução da versão sequencial e o é o tempo de execução da
versão paralelizada por n processadores . O resultado varia entre 0 e n, tendo um desempenho
positivo para a versão paralela para valores acime de 1 (um). Caso o resultado seja inferior a
1 (um), o algoritmo paralelo é dito com menor eficiente do que sua versão sequencial, motivo
pelo qual devem ser analisados possíveis gargalos ou má utilização dos recursos disponíveis.

2.7.4 Perda de Pacote

O pacote de rede é uma pequena parte da informação que está sendo transmitida pela
rede e a perda de pacote acontece quando não há mais espaço para armazenar um novo pacote no
buffer de um dispositivo, sendo ele descartado. Os dispositivos de rede possuem uma memória,
chamada de buffer, que funciona como uma fila de espera. Um novo pacote ao chegar em um
dispositivo de rede, por exemplo um roteador, é armazenado no buffer até que seja processado.
O buffer possui um limite físico de capacidade de armazenamento; caso a demanda de pacotes
recebidos seja maior que a capacidade de processamento do dispositivo, o buffer ficará sem
espaço livre e, por consequência, descartará os novos pacotes que chegarem (COUTO, 2010).

Durante a avaliação do framework para processamento de pacotes em GPU, uma das
métricas avaliadas é a perda de pacotes. A Equação 7 demonstra o cálculo utilizado para analisar
essa perda que, basicamente, é a razão entre o total de pacotes descartados sobre o total de
pacotes transmitidos na rede.

2.8 Considerações finais

= (7)

Neste capítulo vimos os benefícios do NFV em relação à infraestrutura de rede tradi-
cional, os impactos que essa transição causa ao SFC e como aumentar a confiabilidade de um
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serviço. Além disso, vimos as diferenças entre CPU e GPU, algumas particularidades da plata-
forma de processamento paralelo da NVIDA, CUDA, e o funcionamento de uma aplicação de
rede, o IDS, escolhida como estudo de caso para o desenvolvimento do framework para proces-
samento de pacotes em GPU. Por fim, vimos as métricas de avaliação latência e probabilidade
de bloqueio de serviço que serão utilizadas na heurística para mapeamento de serviços, e as
métricas speedup e perda de pacote, que serão utilizadas no framework para processamento de
pacotes em GPU.
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3 TRABALHOSCORRELATOS

3.1 Considerações iniciais

Este capítulo apresentará os trabalhos correlatos à proposta desta tese e será dividido em
duas partes. Tendo uma visão mais global da topologia de rede, a primeira seção dos trabalhos
correlatos abordará o encadeamento de serviços em ambientes de NFV respeitando os critérios
de disponibilidade, enquanto que a segunda seção será focada em um único ponto da topologia
de rede, a qual abordará a utilização de computação paralela para o processamento de pacotes,
aumentando o desempenho de uma VNF.

3.2 Encadeamento de serviços

Os trabalhos encontrados na literatura relacionados ao encadeamento de serviços com
NFV foram divididos em três categorias. Na primeira categoria estão os trabalhos que conside-
raram uma proteção apenas da VNF, enquanto na segunda categoria aqueles que evidenciaram
a proteção de um ou mais nós da rede. Por fim, na terceira categoria, estão os trabalhos que
consideram uma proteção ponta-a-ponta do serviço.

3.2.1 Proteção contra falhas de VNF

Fan, Jiang e Qiao (2017) propuseram uma heurística para o problema de mapeamento
de SFC com restrições de disponibilidade mínima. Primeiramente era definido o número neces-
sário de backup para cada VNF, de modo a atingir o requisito de disponibilidade. Em seguida,
realizava o provisionamento de SFC, utilizando uma heurística para compartilhar os recursos
de backup, reduzindo assim a quantidade de recursos ociosos. Simulações realizadas mostraram
que sua heurística reduzia em cerca de 9% a utilização de recursos ociosos, por isso aumentava
cerca de 13% a quantidade de SFC provisionadas.

Qu, Khabbaz e Assi (2018) apresentaram um framework matemático, nomeado de RE-
ACH, que solucionava o problema de alocação de VNF e roteamento, com restrições, dispo-
nibilidade e compartilhamento de recursos de backup. Através da modelagem de um integer
linear programming (ILP) com o uso do software CPLEX, o framework reduziu a utilização de
largura de banda e a utilização de CPU em 15.8% e 14.7%, respectivamente, contra modelos
que não realizavam o compartilhamento. Adicionalmente, implementaram uma heurística para
obter resultados aproximados do framework em uma quantidade de tempo menor, 6 segundos
comparados a 1850 segundos necessários para achar a solução no framework, em uma topologia
de rede com 10 nós.

Li et al. (2019) propuseram um algoritmo, nomeado de JDBS, para o problema de alo-
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cação de VNF em data centers (DCs). Os autores definiram uma quantidade de recursos básicos
para manter a VNF implantada e uma quantidade de recursos necessários para a operação da
VNF. Os recursos necessários para operação das VNFs de backup eram compartilhados, dessa
forma, é possível manter os recursos de backup em modo de standby-active e reduzir a quanti-
dade de recursos ociosos. O intuito dos autores era usar os benefícios de escalabilidade do NFV
e redimensionar a VNF de backup quando fosse utilizada, assim reduziria o tempo de restaura-
ção de um serviço em caso de falha, pois as VNFs de backup já haviam sido implantadas em
modo de standby-active. Resultados de simulações mostraram que o algoritmo proposto pelos
autores pode poupar cerca de 40% de recursos em comparação com os algoritmos de banchmark
utilizados.

Os trabalhos apresentados nesta categoria consideravam apenas proteção de NFV; eles
não consideraram falha em um nó ou em uma conexão da rede. Os recursos de backup eram
onsite ou offsite com o mesmo caminho, ou seja, compartilhando recursos entre NFVs vizinhos
e, no final, usando as mesmas conexões. Essas abordagens não garantem a sobrevivência do
serviço, caso a proteção da conexão seja considerada reativa (após uma falha na conexão, ele
calcula um novo caminho para restabelecer o serviço), impactará o aumento do tempo de res-
tauração do serviço, se for possível restaurar aquele serviço naquele momento. A proposta que
será apresentada nesta tese usa o backup offsite com um caminho de nós disjuntos dos recursos
primários. Dessa forma, podemos garantir a sobrevivência do serviço em um cenário de uma
única falha. A proteção da conexão é proativa (calcula o caminho de backup no momento do
provisionamento), portanto, não aumentará o tempo de restauração quando ocorrer uma falha.

3.2.2 Proteção contra falhas em um ou mais nós da rede

Zhang et al. (2019) realizaram um estudo da alocação de recursos de backup, otimi-
zando os recursos utilizados em dois cenários, proteção dedicada e compartilhada. Os autores
provaram que esse problema é NP-Difícil e propuseram duas heurísticas baseadas em evolução
diferencial e algoritmo guloso. Resultados de simulações mostraram que os algoritmos propos-
tos podem reduzir o consumo de recursos em 15% e 35%, respectivamente.

Ghazizadeh, Akbari e Tajiki (2019) formularam uma mixed-integer linear program-
ming (MILP) para o problema de proteção compartilhada de SFC. A solução teve uma maior
complexidade computacional do que outras heurísticas testadas pelos autores (proteção dedi-
cada, sem proteção e alocação aleatória), porém utilizou 33% de recursos computacionais e
22,5% de recursos de largura de banda a menos do que a proteção dedicada. Para resolver o
problema da complexidade computacional, propuseram uma heurística baseada em algoritmo
genético, solucionando o problema em 0,639 segundos comparados a 238,922 segundos do
MILP em uma topologia de rede com 8 nós. O algoritmo genético apresentou resultados próxi-
mos do MILP com uma diferença de cerca de 9% para largura de banda e 9,3% para recursos
computacionais.
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Os trabalhos apresentados nesta categoria consideram proteção offsite e o compartilha-
mento apenas de recursos computacionais. A proteção offsite com outro caminho incide em um
aumento de recursos de conectividade ociosos comparados com a proteção onsite. A proposta
que será apresentada nesta tese faz o compartilhamento de recursos de conectividade de modo
a reduzir o uso ocioso de recursos.

3.2.3 Proteção contra falha no caminho

Han et al. (2019) propuseram uma heurística com proteção de backup offsite compar-
tilhando recursos de backup de conectividade e processamento. Os recursos têm um limite de
compartilhamento porque a heurística não garante que mais de um serviço solicitará simultane-
amente os mesmos recursos. Eles não fazem a alocação de VNF, assumindo que todos os nós já
possuem VNFs implantado, como middleboxes. A estratégia que será proposta nesta tese consi-
dera a alocação dinâmica de serviços com a implantação dinâmica de VNF. Consideramos um
caminho de backup de nós disjunto do caminho primário para garantir que mais de um serviço
não solicitará o mesmo recurso de backup simultaneamente, portanto, a estratégia proposta não
limita o compartilhamento de recursos.

Ruiz et al. (2020) propuseram um algoritmo genético que resolve conjuntamente os pro-
blemas de alocação e encadeamento de VNF. Eles consideram a proteção externa de recursos
dedicados e compartilhados com o compartilhamento de processamento e conectividade. Sua
heurística é executada offline, com o conhecimento de todos os serviços que serão solicitados.
Os autores mostram que o compartilhamento de VNFs e de recursos de conectividade é quase
obrigatório para alcançar uma melhoria significativa no desempenho da rede. A estratégia pro-
posta é executada em operação (online), onde não temos conhecimento de solicitações futuras.

3.2.4 Sumarização

Tabela 2 – Sumarização dos trabalhos correlatos.

Autores Proteção Localização Execução Alocação Compart.

FAN; JIANG; QIAO, 2017 VNF Onsite Online Dinâmica ProcQU;
KHABBAZ; ASSI, 2018 VNF Offsite Online Dinâmica Proc
LI et al., 2019 VNF Offsite Online Dinâmica Proc
ZHANG et al., 2019 Nó Offsite Online Dinâmica Proc
GHAZIZADEH et al, 2019 Nó Offsite Online Dinâmica Proc
HAN et al., 2019 Caminho Offsite Online Estática Proc & Con
RUIZ et al., 2020 Caminho Offsite Offline Dinâmica Proc & Con
Proposta da Tese Caminho Offsite Online Dinâmica Proc & Con

Fonte: Próprio Autor.

A Tabela 2 apresenta todos os trabalhos discutidos nesta seção e os principais pontos
avaliados em cada trabalho. Foi avaliada a categoria de proteção considerada pelo trabalho
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(proteção de VNF, proteção de Nó ou proteção Ponta-a-Ponta (P2P)), a localização da proteção
em relação à função primária (onsite e offsite), a execução do algoritmo proposto com relação
ao estado de operação da rede (online e offline), a alocação de VNF com relação à implantação
da função, e o compartilhamento de recursos ociosos reservado pela proteção (Processamento
e Conectividade).

3.3 GPUs aplicadas ao processamento de pacotes

Os trabalhos encontrados na literatura relacionados ao desempenho de VNFs foram
divididos em três categorias. A primeira categoria são os trabalhos que abordam o desempenho
de IDS, a função de rede utilizada como estudo de caso nesta tese. Na segunda categoria são
trabalhos que utilizaram o processamento paralelo em GPU para aumentar o desempenho de
funções de rede. Por fim, a terceira categoria é dos trabalhos que consideram o processamento
paralelo em GPU em ambiente de NFV.

3.3.1 Sistema de Detecção de Intrusão

Bul’ajoul, James e Pannu (2015) constataram um aumento na quantidade de ataques
reportados em rede. Diante disso, realizaram um experimento com um IDS open-source e mos-
traram que devido ao crescimento da complexidade da inspeção profunda de pacotes desses
sistemas com o aumento de padrões de ataques na rede, manter um alto desempenho é crítico,
principalmente em redes de alto tráfego. Em seus experimentos, concluíram que a utilização
de Quality of Service e tecnologias de paralelização podem aumentar o desempenho de IDS
quando implantados em redes com alto tráfego.

Identificando que o desempenho de IDS é definido diretamente pelo hardware utilizado,
Bul’ajoul, James e Shaikh (2019) propuseram uma nova arquitetura de Quality of Service para
IDS. Recorreram a um switch multi-layer para organizar os tráfegos de pacotes, além de téc-
nicas de paralelização para aumentar a velocidade de processamento de pacotes. Os resultados
dos experimentos mostraram que a arquitetura conseguiu atender a um tráfego de 8 Gbps com 0
pacotes descartados, o que sem a utilização da arquitetura proposta estava tendo uma taxa maior
que 94% de pacotes descartados. A técnica de paralelização utilizada foi uma divisão de carga
originada de duas placas de rede de 1 Gbps para quatro nós de IDS. Cada IDS ficava respon-
sável por um protocolo (user datagram protocol (UDP), transmission control protocol (TCP)
e internet control message protocol (ICMP)), dividindo assim os padrões de ataques a serem
analisados em cada nó.

Outras tecnologias também foram usadas para melhorar o desempenho de IDS como
Jiang et al. (2013) que propuseram um design paralelo para IDS em um processador TILE-
RAGX36 de muitos núcleos. Eles exploraram o paralelismo de dados e otimizaram a arquite-
tura, explorando os recursos existentes do TILERAGX36 para eliminar os gargalos no design
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paralelo. Os autores projetaram um sistema para processamento paralelo de tráfego de rede
implementando um IDS no TILERAGX36, que tem um processador de 36 núcleos.

O sistema foi projetado de acordo com duas estratégias: primeiro foi utilizada uma ar-
quitetura paralela híbrida, combinando dados e paralelismo de pipeline e, em segundo lugar,
foi utilizado um esquema híbrido de balanceamento de carga. Eles aproveitaram o paralelismo
oferecido pela combinação de dados, paralelismo de pipeline e vários núcleos, usando o partici-
onamento de conjunto de regras (padrões de ataques). Os resultados apresentados mostram que
as velocidades de processamento podem alcançar até 13,5 Gbps para pacotes com tamanho de
512 bytes.

Os trabalhos apresentados nesta categoria mostram haver uma necessidade em obter um
melhor desempenho da aplicação de IDS, o que é crucial para um ambiente de NFV, visto que
os recursos de hardware serão compartilhados entre diferentes categorias de VNFs. As GPUs
também têm sido exploradas para aumentar o desempenho do IDS, dada a popularidade da
utilização de GPU para atividades de propósito gerais, como machine learning. A presença de
GPU na infraestrutura de alguns data centers faz com que para usar GPU para IDS não seja
necessária a aquisição de um equipamento específico como um TILERAGX36 ou um switch
multi-layer, além do conhecimento específico para fazer a configuração dos métodos deQuality
of Service. Na próxima seção, serão apresentados trabalhos sobre processamento de pacotes em
GPU com uma ênfase em IDS.

3.3.2 Processamento de Pacotes em GPU

Em telecomunicações, alguns trabalhos recorreram a GPUs para aumentar o desempe-
nho, como o de Kim et al. (2015) que implementaram um framework de balanceamento de
carga adaptativo, o qual toma a decisão de onde realizar o processamento, em CPU ou em GPU,
com base na quantidade de pacotes processados. O algoritmo foi testado com 4 aplicações de
rede: um roteador internet protocol version 4 (IPv4), roteador internet protocol version 6 (IPv6),
internet protocol security (IPsec) e IDS. Os autores mostraram que apenas fazendo o balancea-
mento de carga em qual hardware, conseguiram atingir cerca de 80 Gbps para o roteador IPv4
e IPv6, além de acima de 30 Gbps de desempenho para o IDS e IPsec.

Go et al. (2017) mostram que a utilização de GPU para processamento de pacotes tem
uma melhor métrica de desempenho por dólar. Os experimentos foram realizados com 8 apli-
cações comuns de rede, divididas em dois grupos. O primeiro grupo era de aplicações com
uso intenso de memória (consulta de tabela de encaminhamento de IPv4 e IPv6, multi-string
matching). O segundo era de aplicações de uso intensivo de processamento (cipher stream
ChaCha20-Poly1305, função hash criptográfica secure hash algorithm (SHA)-1 e SHA2, crip-
tografia de chave pública rivest-shamir-adleman (RSA)). Os resultados mostraram que em todas
as aplicações, com exceção do SHA-1, a utilização de GPU integrada teve um melhor desem-
penho por dólar. Contudo, em questão de throughput, obteve resultados similares ao de CPU.



Capítulo 3. Trabalhos Correlatos 40

Já a utilização de GPU dedicada com uma abordagem "sem cópia de memória"desenvolvida
pelos autores obteve o melhor desempenho por dólar em SHA-1 e melhor throughput em todos
os experimentos, além de que seu desempenho por dólar foi melhor em todos os casos, com
relação ao processamento de pacote em CPU.

Sendo um pouco mais específicos para IDS, Liberios Vokorokos et al. (2014) realizaram
um survey de IDS emGPU, apontando alguns problemas enfrentados pelo IDS como o aumento
da velocidade da carga trafegada pela rede e o crescimento da complexidade dos algoritmos de
detecção. Contudo, expõem algumas vantagens teóricas da utilização de GPU em IDS como
um melhor desempenho, largura de banda, capacidade de paralelização, alta escalabilidade, re-
dução de custos e os sistemas podem continuar distribuídos. Os autores demonstram também
que algumas implementações e ferramentas usam GPU em IDS, como o Suricata que atingiu
um throughput de 10 Gbps (VOKOROKOS, L. et al., 2013), o MIDeA com um throughput de
5,2 Gbps para o tráfego de rede e 70 Gbps para o string matching (VASILIADIS; POLYCHRO-
NAKIS; IOANNIDIS, 2011). Não foi mencionado pelos autores, mas vale apena citar o Kargus
que conseguiu atingir um throughput de 33 Gbps para um tráfego de rede normal e de 9 a 10
Gbps para um tráfego todo malicioso (JAMSHED et al., 2012).

Alguns trabalhos focam apenas no algoritmo de detecção do IDS, em vez de implemen-
tar toda a ferramenta, como Lin, Liu et al. (2013) que propuseram um novo algoritmo para-
lelo para string matching em GPU. Os autores apresentam o Parallel Failureless Aho-Corasick
(PFAC), uma modificação do Aho-Corasick clássico, mais adaptado para a plataforma paralela.
Os resultados se mostraram positivos não só para GPU, mas também para multithreading CPU.
A versão GPU atingiu um throughput de 143,16 Gbps, cerca de 14,74 vezes mais rápido que a
versão CPU com o OpenMP. Em um trabalho posterior, Lin, Li et al. (2017) utilizaram o perfect
hashing para reduzir o consumo de memória do algoritmo PFAC. Os resultados mostraram uma
redução do consumo de memória de 99,5%, mantendo praticamente o desempenho da versão
GPU do PFAC original, além de manter o throughput maior do que a versão CPU.

Ainda sobre o algoritmo PFAC, Lai et al. (2019) propuseram a utilização do algoritmo
em duas fases para solucionar o problema de inconsistência de warp. Pelo PFAC não ter estado
de falha, é muito comum que no primeiro byte de entrada essa thread não tenha um estado de
transição, ficando ociosa esperando as outras thread que estão transitando pela máquina de es-
tados terminar. Na primeira fase do algoritmo, será feita a análise dos primeiros dois bytes e só
irão para a segunda fase as threads que possuem estados de transição após duas verificações na
máquina de estado. Dessa forma, irá reduzir a quantidade de threads ociosas e uma melhor efi-
ciência dos recursos disponíveis da GPU. Os resultados mostram um aumento do desempenho
do algoritmo em 50% comparado com a versão original.

Lin, Lee e Chen (2017) implementaram um algoritmo para inspeção profunda de paco-
tes, híbrido CPU e GPU. Esse algoritmo diminui a diversidade dos tamanhos de payload dos
pacotes para obter um melhor desempenho do processamento em GPU, utilizando a CPU como
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um pré-filtro de pacotes para analisar nos pacotes maiores se há ou não uma suspeita de ser
malicioso. Dessa forma, dispensa do processamento em GPU os pacotes grandes que não há
suspeita de intrusão. Essa versão híbrida chegou a atingir quase 14 Gbps de throughput, mais
do que o dobro das versões somente GPU com cerca de 6 Gbps e da versão somente CPU com
troughput próximo de 5 Gbps. Contudo, esse processo a mais do pré-filtro pode ocasionar em
um aumento do delay dos pacotes trafegados na rede, e não foi apresentado pelos autores os
resultados de delay do pacote.

Stylianopoulos et al. (2018) apresentaram o CLort, uma extensão do IDS open-source
Snort, projetado para dispositivos de internet of things (IoT). Os experimentos foram realiza-
dos em base de dados públicas com captura de tráfego real. Usando a GPU embutida na placa
Odroid XU4, aumentou o throughput em 52%, analisou 12% a mais de pacotes devido ao des-
carte de pacote e teve um consumo de 32% a menos de energia comparado com CPU. O critério
de consumo de energia é importante para os dispositivos de IoT, mas também há essa preocu-
pação do consumo de datacenters hoje em dia, além de que é um dos desafios e pesquisas em
andamentos de NFV.

Os trabalhos apresentados nesta categoria, mostram que as GPUs têm sido utilizadas
para diferentes aplicações de rede, além de reduzir os custos e consumir menor energia, possi-
bilitando a utilização em dispositivos com menor poder de processamento, como os de IoT. Das
implementações e ferramentas que recorreram à GPU, a maioria utiliza uma abordagem multi
GPU, onde para ser processado vários lotes de pacotes em simultâneo, seja necessária uma GPU
para cada um deles. Outra abordagem também utilizada por alguns trabalhos é o bloqueio da
thread CPU, forçando entrar em modo ocioso, enquanto espera a finalização do processamento
em GPU. Diante disso, uma abordagem implementada por esta tese é a CUDA Stream Pool que
possibilitará processamento de mais de um lote de pacotes em simultâneo usando apenas uma
GPU, além de não bloquear a thread CPU.Mais detalhes sobre esta abordagem será apresentada
na seção 5.2.

3.3.3 Virtualização de Funções de Rede e GPU

Hong, Spence e Nikolopoulos (2017) apresentaram um survey sobre os métodos de
virtualização de GPU, mostrando que computação híbrida com GPU pode beneficiar a cloud
datacenters, reduzindo os custos operacionais, provendo mais recursos e uma melhor eficiência
energética. Este trabalho mostra que é possível incluir a GPU dentro no NFVI e virtualizar os
seus recursos.

Hu e Li (2018) implementaram um framework (NFCompass), para suporte em tempo
de execução para serviço de função de rede em cadeia de alto desempenho em plataforma de
servidor. O framework trabalha em dois níveis, o primeiro realiza o processamento de pacotes
em GPU para aumentar o throughput do sistema, já o segundo realiza um balanceamento do
processamento entre CPU e GPU. Os resultados dos experimentos mostraram uma melhora de
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60% no throughput do sistema e um speedup de até 9x.

Zheng et al. (2018) propuseram o framework Grus, cujo objetivo é reduzir o impacto
da latência causada pela utilização de GPUs em NFV. Os autores apresentaram um modelo de
predição de latência com base na tarefa que será executada em GPU, além disso, apresentaram
alguns princípios para se obter uma redução da latência gerada, como utilização de um buffer
dinâmico e maximizar a concorrência em GPU. Esses princípios foram base para o desenvolvi-
mento do framework de testes que será apresentado mais à frente, na seção 5.2.

3.3.4 Sumarização

A Tabela 3 destaca os pontos avaliados nos artigos apresentados e a Tabela 4 contém
uma sumarização dos artigos apresentados com os pontos avaliados, e os pontos de contribui-
ções da proposta desta tese.

Tabela 3 – Pontos Avaliados

Código Valor

1 Processamento Paralelo CPU
2 GPU Processamento de Pacotes
3 Processamento Hibrido CPU-GPU
4 Lotes de pacotes processados concorrentemente
5 Thread CPU não bloqueada
6 Ambiente Virtualizado

Fonte: Próprio Autor.

Nesta seção, observou-se a necessidade por aumentar a capacidade de processamento
de pacotes nas aplicações de rede, para acompanhar a crescente demanda de Internet. Pesquisas
mostram os benefícios da utilização de GPU em aplicações de rede e a viabilidade de integração
da tecnologia de aceleração no ambiente de NFV.



Capítulo 3. Trabalhos Correlatos 43

Tabela 4 – Sumarização dos trabalhos correlatos.

Autores 1 2 3 4 5 6
Bul’ajoul,JamesePannu(2015) X
Bul’ajoul, James e Shaikh (2019) X
Jiangetal.(2013) X
Kim et al. (2015) X X X
Go et al. (2017) X X X
Vokorokos et al. (2014) X
Vokorokos et al. (2013) X
Vasiliadis, Polychronakis e Ioannidis (2011) X X X
Jamshed et al. (2012) X X X X
C.H. Lin, Liu et al. (2013) X X
C. H. Lin, J. C. Li et al. (2017) X X
Lai et al. (2019) X X
Y.-S. Lin, Lee e Chen (2017) X X X
Stylianopoulos et al.(2018) X X
Hong, Spence e Nikolopoulos (2017) X
Hu e T. Li (2018) X X X X X
Zhengetal.(2018) X X X
Proposta desta Tese X X X X X X

Fonte: Próprio Autor.
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4 HEURÍSTICAPARAENCADEAMENTODE SERVIÇOS

4.1 Considerações iniciais

Um dos objetivos desta tese é o gerenciamento de recursos no encadeamento de ser-
viços, respeitando os requisitos de confiabilidade. Para isso, neste capítulo será abordado uma
heurística para o mapeamento de SFC como uma solução para está problemática. Primeiramente
será apresentada a definição do problema e as suposições assumidas, logo após será detalhada
a heurística proposta nesta tese, com o algoritmo de compartilhamento de backup, a função
custo e a complexidade do algoritmo da heurística. Por fim, serão apresentadas as simulações
realizadas e os resultados obtidos.

4.2 Metodologia

4.2.1 Definição do Problema

Foi considerado uma topologia de rede representada como um grafo ( , ) com | |
nós e | | links. Cada nó ∈ tem unidades de processamento no total, das quais

estão atualmente disponíveis. Cada link tem unidades de conectividade, e para cadalink ∈
, representa o número de unidades de conectividade atualmente disponíveis.

Uma solicitação de serviço () consiste em: (i) o nó de origem ( ); (ii) o nó de destino ( );
(iii) o número de unidades de conectividade necessárias ( ); (iv) a disponibilidade
ponta a ponta necessária ( ); e (v) a lista de VNFs ( ℎ ). Cada VNF ( ∈ ℎ ) con-
siste em: (i) o número de unidades de processamento necessárias ( ); e (ii) o atraso de
processamento incorrido pela função ( ).

Foi considerado o problema de mapeamento de SFC. Após a chegada de uma solicita-
ção de serviço, a estratégia precisa calcular o roteamento entre a origem e o destino definidos
pela solicitação, e a colocação do VNFs ao longo da rota, de forma que as restrições de conec-
tividade, processamento e atraso sejam atendidas. Para atender à restrição de disponibilidade, a
estratégia pode contar com o caminho de backup e VNFs reservas.

A topologia assumida é uma Optical Transport Network (OTN). Cada link de fibra
possui várias unidades de capacidade de conectividade ( ). Cada nó ótico é um Colorless
Directionless Contentionless - Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer (CDC-ROADM).
Alguns nós têm um data center (DC) com unidades de capacidade de processamento ( ).

Figura 8 ilustra um exemplo de mapeamento de SFC usando 03 estratégias, atendendo
quatro solicitações de serviço com o mesmo nó de origem (1), nó de destino (12) e serviço
(conjunto de VNFs), duas solicitações com requisitos de baixa disponibilidade (SFC1 e SFC3)
e duas com requisitos de alta disponibilidade (SFC2 e SFC4).
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Figura 8 – Três estratégias de mapeamento de SFC. As linhas contínuas representam o caminho principal,
enquanto as linhas tracejadas representam o caminho de backup. Unidades de conectividade por link

=1, disponibilidade de caminho =0, 9701, requisito de disponibilidade de serviço
=0, 95, requisito de disponibilidade do serviço =0, 999, requisito de disponibilidade do

1 2
serviço =0, 95, requisito de disponibilidade do serviço =0, 999.

3 4

a) Always Backup b) Optional Backup c) Optional Backup w/ Sharing

Para maior clareza, neste exemplo, todas as rotas possuem a mesma disponibilidade
(0,9701), passam por um DC, e cada uma pode mapear apenas um SFC.

A Figura 8 a) mostra uma estratégia sem consciência de disponibilidade. Ele sempre
fornece um SFC de backup, sendo assim, não é uma estratégia com uma boa eficiência no
uso de recursos. O SFC1 foi mapeado nos nós 6 e 7 com backup nos nós 4 e 5, sendo que
a disponibilidade da rota com os nós 6 e 7 (0,9701) é suficiente para atender ao requisito de
disponibilidade do SFC1 (0,95), mesmo assim, essa estratégia ainda fornece um backup para
SFC1 nos nós 4 e 5. O SFC2 possui um requisito de alta disponibilidade, por isso, é necessário
fornecer um backup. Portanto, o mapeamento foi a rota com os nós 8 e 9 com backup na rota
com os nós 10 e 11. O SFC3 tem baixa disponibilidade, porém a estratégia sempre fornecerá um
backup e, devido a recursos insuficientes para o backup, a solicitação foi bloqueada. O SFC4
tem um requisito de alta disponibilidade, mas devido ao fornecimento de backup desnecessário
para o SFC1 não há recursos suficientes para o mapeamento do backup do SFC4, e a solicitação
foi bloqueada. No final, essa estratégia tem uma taxa de bloqueio de 0,5 para este exemplo.

A Figura 8 b) mostra uma estratégia com o conhecimento de disponibilidade e com
backup opcional. Faz a provisão de backup apenas quando necessário. O SFC1 foi mapeado nos
nós 6 e 7. O SFC2 possui um requisito de alta disponibilidade, por isso, é necessário fornecer
um backup. Logo, o mapeamento foi a rota com os nós 8 e 9 com backup na rota com os
nós 10 e 11. O SFC3 tem um requisito de baixa disponibilidade, dessa forma, nenhum backup
é necessário e a única rota com os nós 4 e 5 é suficiente. O SFC4 tem um requisito de alta
disponibilidade, mas a solicitação foi bloqueada devido a recursos insuficientes para mapear
um backup. No final, essa estratégia tem uma taxa de bloqueio de 0,25 para este exemplo.

A Figura 8 c) mostra uma estratégia com o conhecimento de disponibilidade, com bac-
kup opcional e compartilhamento de recursos de backup. O SFC1, SFC2 e SFC3 têm o mesmo
mapeamento da estratégia anterior sem o compartilhamento. O SFC4 não foi bloqueado porque
tem recursos primários suficientes na rota com os nós 2 e 3. O backup necessário para cum-
prir os requisitos de disponibilidade foi compartilhado (conectividade e processamento) com o
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backup do SFC2. No final, essa estratégia tem uma taxa de bloqueio de 0 para este exemplo.

4.2.2 Optional Backup with Sharing Path and Sharing Function (OBSPSF)

Nesta tese é proposta uma estratégia de mapeamento SFC chamada Optional Backup
with Sharing Path and Sharing Function (OBSPSF). A estratégia visa reduzir a sobrecarga do
recurso de backup com restrição de disponibilidade e latência por: (i) Mapeamento de recursos
de backup apenas quando um único SFC não pode satisfazer os requisitos de disponibilidade.
(ii) Compartilhamento de conectividade e processamento de recursos de backup entre backup
SFCs que têm seus recursos primários disjuntos.

A estratégia usa proteção offsite combinada com uma restrição de compartilhamento de
recursos de backup entre SFC.. O compartilhamento dos recursos de backup só pode ocorrer
caso os recursos primários sejam disjuntos, assim pode-se garantir a sobrevivência do serviço
em um cenário de falha única. Os backups do VNF estão em modo espera ativo para reduzir o
tempo de restauração devido ao backup offsite.

Foi assumido que cada VNF é dedicado ao serviço (ou seja, será usado apenas por um
SFC). Foi priorizada a colocação de VNFs no local mais próximo possível entre eles ao longo
do caminho, para reduzir o atraso de transmissão entre VNFs (FAN; JIANG; QIAO, 2017). Esta
abordagem permite que um único DC acomode todos os VNFs de um SFC. Contudo, se um DC
não for suficiente e o caminho possuir mais de um DC, o VNFs pode ser dividido entre DCs,
mantendo a ordem de restrição das funções. Esta abordagem só é possível devido à flexibilidade
e escalabilidade do NFV.

Após a chegada de uma solicitação de serviço, a estratégia encontrará o mapeamento
SFC que satisfaça a conectividade, processamento, disponibilidade e latência. Se várias solu-
ções podem satisfazer todos os requisitos, o OBSPSF seleciona aquela com o menor custo (o
consumo de custo será discutido em detalhes na Seção 4.2.4). Se nenhuma solução usando um
único SFC pode satisfazer o requisito de disponibilidade da solicitação SFC, a estratégia tenta
um par de nós-disjunto SFCs para servir como primário e backup. Ao mapear os recursos de
backup apenas quando o SFC primário é insuficiente para atender ao requisito de disponibili-
dade do SFC, a estratégia pode melhorar a eficiência do uso de recursos. Quando os recursos
de backup são necessários, o OBSPSF incentiva o compartilhamento de recursos, encontrando
pares SFC de backup primário que permitem que os recursos sejam compartilhados.

A heurística assume a existência de uma lista ( , ) calculada previamente com
k-caminhos mais curtos entre a fonte ( ) e o destino ( ) da solicitação de serviço . A

heurística assume a existência de uma lista ( ) com caminho nós-disjuntos do caminho
para cada de ( , ). Todo o caminho tem pelo menos um DC entre os nós de origem e

destino, ou seja, um nó com capacidade de processamento ( ) maior que 0 onde não é
ou .
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̸

∈ ℎ

∑

Algoritmo 1: Heurística para mapeamento de SFC - OBSPSF
Dados: Topologia de rede ( ( , )), a solicitação de serviço () e um conjunto de caminhos

( , )
Resultado: Recursos primários e de backup mapeados para a solicitação.

1 = () ;
2 = = ∅;
3 = {∅} ;
4 para ∈ , faça
5 se ( ∀ ∈ ) ≥ ∧
6 ∑

∈ ≥ ∑
∈ ℎ ∧

7 + ≤ então
8 = ∪ {};
9 se ≥ ∧ > (, ,∅) então10
11

12

13

14 fim
fim

fim

= ;
= (, ,∅);

15 se = ∅ então
16 return , ∅;
17 fim
18 para ∈ , ∀ ∈ faça
19 se 1 − (1 − )(1 − ) ≥ ∧
20 +

∑ ≤ então
∧

21
22
23
24

25

26

27

28 fim
fim

se ℎ (, , )> (, , ) então
= ;
= ;
= (, , );

fim

29 retorna , ;

Dado o estado atual da topologia de rede ( , ), a solicitação de serviço e a lista
de caminhos , a OBSPSF retorna os recursos de mapeamento para o primário e, se

necessário, os recursos de backup. O Algoritmo 1 funciona da seguinte maneira: As linhas 1-3
inicializam as variáveis de suporte para a heurística. Para cada caminho em , (linha

4) verifica se tem recursos disponíveis para conectividade (linha 5) e processamento (linha 6)
com atraso de ponta a ponta satisfeito, ou seja, atraso de processamento e transmissão (linha
7). Os caminhos com esses requisitos atendidos são adicionados ao conjunto (linha 8) e
verificados se atenderam a disponibilidade da solicitação SFC e se é o caminho de menor
custo encontrado até aquele momento (linha 9). O conjunto salvará todos os caminhos com recursos
disponíveis e atraso satisfatório para evitar verificar novamente o caminho se

∈ ℎ
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um SFC de backup for necessário. Se todos os requisitos forem satisfeitos, o salva a solução e o o
custo (linhas 10-11). Como não é possível compartilhar o SFC primário,assumimos as alocações
de recursos para processamento e conectividade, o algoritmo first-fit, ou seja, para o caminho
selecionado , é alocado o primeiro DC com recursos disponíveis de

para todos os ℎ e atribuir a primeira unidade de conectividade disponível em cada
link de . Depois que todos os caminhos de , são verificados, se uma solução sem

backup for encontrada (linha 15), a heurística retorna como resultado em um conjunto vazio,
significa não haver backup mapeado. Caso contrário, o OBSPSF mapeia um SFC de backup
com compartilhamento de recursos (linhas 18-28).

4.2.3 Compartilhamento de Backup

Para cada caminho de uma lista de caminhos nós-disjuntos de ( ) onde é um caminho
com recursos disponíveis do conjunto (linha 18), é verificado se os pares decaminhos satisfazem
a disponibilidade (linha 20) e o custo mínimo encontrado até agora (linha 21). A
disponibilidade é calculada com os sistemas compostos em série e paralelo apresentados por
(FAN; JIANG; QIAO, 2017) onde é a disponibilidade de links e nós do caminho . O
ℎ verifica se o caminho possui recursos suficientes (livre + comparti- lhado) para mapear a
solicitação de serviço usando como principal recurso o caminho (linha 21), no caso de atender a
todos os requisitos e ser o par de caminhos com menor custo encon- trado até o momento
(linha 22), a solução encontrada é salva nas variáveis auxiliares (linhas 23-25). Por fim, na
linha 29, retorna seu resultado a melhor solução encontrada, caso nenhuma solução seja
encontrada, retorna o valor vazio das variáveis auxiliares inicializadas.

O Algoritmo 2 mostra a etapa principal para as verificações dos recursos de backup,
dada a solicitação de serviço , o caminho principal e o caminho de backup . A ideia é tentar
compartilhar o máximo possível de recursos seguindo as restrições: i) nós primários disjuntos
entre os serviços que compartilham o mesmo backup, ii) O compartilhamento de funções com o
mesmo tipo e requisitos, e iii) Respeite a ordem das funções de uma SFC. A primeira restrição
garantirá que o recurso de backup será solicitado apenas por um serviço no caso de uma única
falha. Portanto, é possível usar o modelo de disponibilidade serial e paralelo e não limitar o
número de compartilhamentos como foi feito em (HAN et al., 2019). A segunda restrição ga-
rantirá o compartilhamento das funções (no modo de espera-ativo) e não dos recursos que serão
necessários para fazer a implantação após a ocorrência de uma falha, aumentando o tempo de
restauração. Finalmente, a última restrição seguirá as restrições do SFC que as VNFs têm que
seguir uma ordem de execução.

Para cada link do caminho (linha 1), um contador de compartilhamento é inicializado
com 0 (linha 2). Além disso, para cada unidade de conectividade usada como backup do link
(linha 3), o algoritmo verifica se o caminho principal é um nó disjunto do caminho principal de
todos os serviços que usam a unidade de conectividade como backup (linha 4). Em caminhos
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com nós disjuntos, a unidade de conectividade é compartilhada e atualiza o contador (linha 6).
Ao final de todas as unidades de conectividade usadas como backup, é verificado se a quantidade
de recursos livres | | é menor que o número de recursos de conectividade exigidos pelo
serviço menos o contador de compartilhamento (linha 8). No caso de uma afirmação
verdadeira, significa que o caminho b não possui recursos suficientes para alocar o serviço ,
portanto o Algoritmo 2 retorna false (linha 9).

Na linha 12, inicialize um conjunto vazio ( ) usado para manter a ordem das funções de
uma SFC (terceira restrição). Para cada função do SFC (linha 13), e para cada nó do caminho
que não está em (linha 14), inicialize a variável ℎ com false (linha 15 )Para cada função ,

usada como backup no nó e tem o mesmo tipo e requisitos de (linha 16), semelhante ao
compartilhamento de conectividade, é verificado se o caminho principal são nós disjuntos do
caminho principal de todos os serviços que usam como backup
ℎ (linha 17). Em caminhos com nós disjuntos, as funções são compartilhadas e a variável
ℎ é atualizada para true (linhas 18-19). Após verificar todas as funções utilizadas como backup,
é verificado se a função foi compartilhada ou possui recursos suficientes para alocar uma
nova função (linha 22). No caso de uma função compartilhada ou recursos suficientes, as
verificações dos nós restantes com capacidade de processamento são interrompidas. Caso
contrário, o nó é adicionado ao conjunto , o que significa que este nó não possui recursos
suficientes, e para manter a ordem das funções, este nó não é mais permitido compartilhar outra
função do SFC. Após verificar todos os nós, e todos os nós do caminho b estão no conjunto , ele
retorna false, significa que o caminho não tem recursos suficientes para alocar o serviço .

Depois que todas as funções do SFC são mapeadas, o valor true é retornado e significa
que o caminho possui recursos suficientes para mapear o serviço usando como o caminho
principal.

4.2.4 Função de Custo

A seleção da solução de mapeamento SFC é baseada na função de custo. Foi formulada
uma métrica que quantifica o custo de um SFC, mostrado na Equação (8). O custo unitário
de uma SFC se baseia no número de recursos (processamento e conectividade). O custo dos
recursos compartilhados é dividido igualmente entre todos os SFCs que compartilham esse
recurso no instante do mapeamento.

O custo final de mapeamento de uma SFC são os recursos principais e de backup SFC
mapeados, Equação (9). O SFC primário não tem compartilhamento, de modo que a métrica
computará todos os recursos usados. No entanto, o backup pode ser compartilhado seguindo o
Algoritmo 2. A combinação de ambos os custos (primário e backup) no mapeamento permi-
tirá que o OBSPSF, Algoritmo 1, evita o comportamento de algoritmos gulosos que sempre
encontram a melhor SFC primário e então encontram o backup.
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Algoritmo 2: hasBackupResources
Dados: Uma solicitação de serviço (), um caminho primário () e um caminho de backup

( )
Resultado: Retorna ou representando se é ou não possível acomodar oserviço no par de

caminho primário / backup.
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4.3 Experimentos

Foram comparadas três estratégias: (i) Sem o conhecimento de disponibilidade que for-
nece backup para todas as solicitações, Always Backup (AB), (ii)Recursos de backup sem com-
partilhamento que fornecem backup apenas quando estritamente necessário, sem recursos de
backup compartilhados, Optional Backup (OB), iii) A estratégia apresentada nesta tese, Optio-
nal Backup with Sharing Path and Sharing Function (OBSPSF). Além disso, avaliamos quatro
métricas: i) probabilidade de bloqueio, ii) distribuição dos bloqueios, iii) utilização de recursos,
iv) probabilidade de rejeição sobre o requisito de disponibilidade de um serviço.

4.3.1 Topologia

A topologia usada nas simulações (Figura 9) é a rede da topologia germany50 com 50
nós e 88 links (ORLOWSKI et al., 2007). Essa topologia possui um grau de conectividade mé-
dio acima de 3,5 por nó, o que faz dessa topologia apresentar bons resultados em termos de
disponibilidade com diferentes esquemas de proteção (SEGOVIA et al., 2008). A disponibili-
dade de cada nó é 0,9999 e cada link é 0,99. A capacidade do link ( ) é de 640 unidades;cada
um é equivalente a 1,25 Gbps (ODU0 de OTN) (ITU-T, 2019). Foi assumido três con- juntos
de DCs: i) 4 DCs posicionado nos nós 22, 28, 31 e 49; ii) 5 DCs posicionado nos nós 22, 25,
28, 31 e 49; iii) 6 DCs posicionado nos nós 4, 10, 19, 28, 32 e 49. Cada capacidade de
processamento de DC ( ) é dimensionada com base no número de links conectados ( ),
a capacidade do link ( ) e um fator de dimensionamento ( ) Equação (10). Foi avaliadodois
valores de dimensionamento DC ( ): i) 300 representam o caso em que os recursos de pro-
cessamento são subdimensionados (o processamento é o gargalo); ii) 600 representam o caso
em que os recursos de processamento são superdimensionados (a conectividade é o gargalo).
Existem 20 caminhos mais curtos calculados para cada par de nós, ou seja, | , | = 20. Cada
caminho mais curto tem até 10 caminhos de backup de nós disjuntos, ou seja, ⃒ ⃒ = 10.

= × × (10)

4.3.2 Serviços

A Tabela 5 mostra os serviços usados nas simulações. O serviço tem uma cadeia de
cinco VNFs, e cada um tem um uso de núcleos de CPU e atraso de processamento com base
na quantidade de tráfego de dados. Os núcleos da CPU e os valores de atraso são proporci-
onais aos valores apresentados nos trabalhos (SAVI; TORNATORE; VERTICALE, 2019) e
(DORIGUZZI-CORIN et al., 2019) respectivamente, assumindo um processador com 2,7 GHz.
Cada serviço tem um atraso necessário com base no serviço (SAVI; TORNATORE; VERTI-
CALE, 2019) e no número de usuários que um serviço atende. Cada um tem um requisito de
taxa de bits com base nos valores de 1,25-40 Gbps (ODU0-ODU3 de OTN) (ITU-T, 2019).
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Figura 9 – Topologia Germany50 com 50 nós e 88 links (ORLOWSKI et al., 2007).

Cada serviço tem uma probabilidade de chegada fazendo com que o tráfego seja uma mistura
de elephant flow e mice flow, onde o serviço com menor requisito de largura de banda tem alta
frequência, mas a maioria do tráfego da rede é originado por serviços com maiores requisitos
de largura de banda. Os requisitos das VNFs são heterogêneos, onde diferentes serviços usam
o mesmo tipo de função, porém não com os mesmos requisitos de unidade de processamento.

O tempo de espera de cada solicitação de serviço é distribuído exponencialmente com
um valor médio de 60 unidades de tempo. A taxa de chegadas segue uma distribuição de Pois-
son, onde o tempo médio entre chegadas varia de acordo com o valor da carga (DA SILVA et al.,
2016). O requisito de disponibilidade de cada solicitação de serviço é uma distribuição uniforme
entre 0,9 e 0,99. Cada simulação tem 300.000 solicitações. As simulações foram realizadas com
uma carga entre 100 e 1500 Earlangs, onde a probabilidade de bloqueio está entre 0 % e 10 %.
Cada carga foi executada repetidamente com diferentes sementes geradoras de numero aleató-
rio para obter um valor de confiança não superior a 5 % de probabilidade de bloqueio para um
nível de confiança de 95 %. O número mínimo de execuções foi cinco e o máximo foi 580 na
carga 300.

4.4 Resultados

Os resultados numéricos são divididos em três seções referentes ao dimensionamento
e posicionamento dos DCs: (i) DCs Superdimensionados, onde ℎ = 600, representando o caso
onde o gargalo da rede se encontra nos recursos de conectividade; (ii) DCs Subdimensio-



Tabela 5 – Lista de requisitos dos serviços

Serviço [VNF(CPUs [
Cadeia

(WS)

(VoIP)

(VC)

(CG)

(AR)

WOC(0.226, 81.447)-IDPS(0.453, 81.447)

FW(0.252, 17.747)-NAT(0.252, 18.102)

VOC(20.647, 14.320)-IDPS(41.361, 14.297)

WOC(1.815, 10.181)-IDPS(3.630, 10.181)

WOC(30.857, 2.396)-VOC(30.857, 2.396)
Network Address Translator (NAT), Firewall (FW), Traffic Monitor (TM), WAN Optimization Controller (WOC),
Intrusion Detection Prevention System (IDPS) and Video Optimization Controller (VOS)
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53

Atraso Bit Rate Usuários Probabilidade
], atraso de proc. [ms])] [ms] [Gbps] [%]

Web Service NAT(0.105, 86.889)-FW(0.105, 85.185)-TM(0.554, 82.632)- 500 2.5 80,000 16.67

Voice over IP NAT(0.252, 18.102)-FW(0.252, 17.747)-TM(1.386, 16.526)- 100 1.25 400,000 50.00

Video Conference NAT(10.168, 14.362)-FW(9.945, 14.395)-TM(51.025,14.371)- 80 40 10,000 4.16

Cloud Gaming NAT(0.882, 10.344)-FW(0.861, 10.388)–VOC(1.815, 10.181)- 60 2.5 80,000 16.67

Argument Reality NAT(15.252, 2.394)-FW(14.936, 2.396)-TM(76.537, 2.395)- 20 10 40,000 12.50
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Figura 10 – Probabilidade de bloqueio pela a carga para AB, OB e OBSPSF com 5 DCs superdimensionado.
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nados, onde ℎ = 300, representando o acso onde o gargalo da rede se encontra nos recursos de
processamento; (iii) Posicionamento de DCs, onde são executadas simulações com diferen-tes
números de DCs em diferentes locais (nós de rede). As simulações com diferentes DCs têm
resultados semelhantes, os resultados das duas primeiras seções serão apenas com cinco DCs, e
a última apresentará os resultados com diferentes DCs.

4.4.1 DCs Superdimensionado

A Figura 10 mostra a probabilidade de bloqueio. O OBSPSF tem cerca de duas ordens
de magnitude menor que AB com carga menor e igual a 400, onde AB atinge 1% de bloqueio.
O OBSPSF tem em torno de uma ordem de magnitude menor que OB com carga menor e igual
a 600, onde OB atinge 1% de bloqueio. O OBSPSF alcança 1% de bloqueio na carga 800, 200
carrega mais que OB onde alcança 1% e 400 carrega mais que AB onde alcança 1%. O OBSPSF
não atinge 10% de bloqueio em 1500 de carga, enquanto OB atinge 10% em 1400 e AB atinge
10% em 900.

A Figura 11a mostra a distribuição do bloqueio por recursos, atraso e disponibilidade.
O principal motivo de bloqueio é pela falta de recursos para todas as estratégias em todas as
cargas que tiveram bloqueio, exceto por OBSPSF na carga 300 tem menos de 50% de bloqueio
por recursos. Em carga menor e igual a 800 onde OBSPSF atinge 1% de probabilidade de
bloqueio, a diferença no bloqueio por recursos entre OBSPSF e OB é cerca de 10% a 25%
devido ao compartilhamento de recursos de backup.

A Figura 11b mostra a distribuição do bloqueio por recursos primários e de backup.
O principal motivo do bloqueio de recursos é por recursos de backup. O AB atinge 100% de
bloqueio por recursos de backup, e para todas as cargas, o backup é o principal motivo. O OB
reduz o bloqueio por backup cerca de 95% para 42% enquanto aumenta a carga. O OBSPSF
reduz o bloqueio por backup de 95% para 13% enquanto aumenta a carga. Este resultado mostra
que OBSPSF usa recursos mais efetivamente usando mais recursos SFC primários (ativos SFC).

A Figura 12a mostra o uso dos recursos de conectividade das três estratégias pela carga.
O uso máximo de recursos primários de OBSPSF é 29% cerca de 4% mais que OB e 15% mais
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Figura 11 – A distribuição do motivo do bloqueio pela carga para AB, OB e OBSPSF com 5 DCs
superdimensionado.
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que AB. O uso máximo de recursos de backup de OBSPSF é 9% cerca de 4% menor que OB e
15% menor que AB, e é por isso que OBSPSF pode reduzir o motivo do bloqueio de recursos
de backup para 13%, conforme mostrado em 11b.

Os recursos de backup de AB utiliza 1,4x mais recursos do que os primários porque os
caminhos de backup são mais longos do que os caminhos primários. Quando OBSPSF atinge
1% de probabilidade de bloqueio na carga 800, o uso total dos recursos de conectividade é de
cerca de 32% (24% para primário e 8% para backup). Quando OB atinge 1% de probabilidade
de bloqueio na carga 600, o uso total dos recursos de conectividade é de cerca de 23% (12%
para primário e 11% para backup).

O OB usa apenas metade dos recursos de conectividade primário em comparação com
OBSPSF. O OB, no total usa 9% há menos que OBSPSF com o mesmo valor de probabilidade
de bloqueio. 9% do recurso de conectividade é igual a 7,92 link de fibra que OBSPSF usa de
forma mais eficaz. O uso de mais recursos pelo OBSPSF do que OB nomesmo probabilidade de
bloqueio significa que nossa estratégia aceita mais solicitações de serviços com altos requisitos
de conectividade.
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Figura 12 – Utilização de recursos pela carga para AB, OB e OBSPSF com 5 DCs superdimensionado.
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A Figura 12b mostra o uso dos recursos de processamento das três estratégias pela carga.
O uso máximo de recursos primários do OBSPSF é de 71%, e é cerca de 13% a mais que OB e
32% a mais que AB. Enquanto que o uso máximo de recursos de backup do OBSPSF é de 15%,
cerca de 7% a menos que OB e 25% a menos que AB.

O uso de recursos de processamento de AB começa a diminuir na carga 800. Em con-
traste, o uso de conectividade ainda aumenta, o que significa que a estratégia aceita mais servi-
ços com menos requisitos de processamento e confirma que o gargalo com ℎ igual a 600 é a
conectividade.

O uso de backup de processamento de OB começa a diminuir na carga 1100. No entanto,
o uso primário começa a diminuir apenas na carga 1300. Isto induz que o OB aceita mais
serviços que não necessitam de um caminho de backup quado a carga varia entre 1100 e 1300.

Quando OBSPSF atinge 1% de probabilidade de bloqueio na carga 800, o uso total
dos recursos de processamento é de cerca de 65% (55% para primário e 10% para backup).
Enquanto que quando o OB atinge 1% de probabilidade de bloqueio na carga 600, o uso total
de recursos de processamento é de cerca de 60% (42% para primário e 18% para backup), 5%
menos que OBSPSF no mesmo valor de probabilidade de bloqueio o que corresponde a um
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Figura 13 – Função Densidade de Probabilidade de rejeição pelo requisito de disponibilidade do AB, OB e
OBSPSF com 5 DCs superdimensionado.
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quarto de um DC inteiro que OBSPSF usa de forma mais eficaz.

A figura 13 mostra a rejeição de serviços pelos requisitos de disponibilidade. A Figura
13a mostra a função densidade de probabilidade onde as estratégias têm cerca de 0,1% de pro-
babilidade de bloqueio e a Figura 13b tem perto de 1% de probabilidade de bloqueio. O AB
é uma estratégia sem o conhecimento de disponibilidade e é por isso que a função densidade
de probabilidade parece uma distribuição uniforme com distribuição de rejeição similar entre
os requisitos de disponibilidade. O OB rejeita menos serviços com requisitos de baixa dispo-
nibilidade (inferior a 0,95) em comparação com AB. No entanto, rejeite muitos mais serviços
com requisitos de alta disponibilidade do que AB. O OBSPSF também não se parece com uma
distribuição uniforme. No entanto, parece que tem uma rejeição mais justa sobre os requisi-
tos de disponibilidade de serviços do que OB e suporta uma carga maior para atingir 1% de
probabilidade de bloqueio do que AB.

4.4.2 DCs Subdimensionado

A Figura 14 mostra a probabilidade de bloqueio com o datacenter subdimensionado
onde o processamento é o gargalo. O OBSPSF tem cerca de duas ordens de magnitude menor
que AB na carga 300, onde AB atinge 1% de bloqueio. O OBSPSF tem cerca de uma ordem de
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Figura 14 – Probabilidade de bloqueio pela a carga para AB, OB e OBSPSF com 5 DCs subdimensionado.
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magnitude menor que OB na carga 400, onde OB atinge 1% de bloqueio. O OBSPSF alcança
1% de bloqueio na carga 500, 100 carrega mais que OB onde alcança 1% e 200 carrega mais
que AB onde alcança 1%. Quando o processamento é o gargalo, a estratégia apresentada nesta
tese ainda obtém benefícios; no entanto, menos do que em comparação com o gargalo de conec-
tividade. O compartilhamento de processamento tem uma restrição adicional em comparação
com o compartilhamento de conectividade. É a restrição de ordem da função SFC. É por isso
que o OBSPSF não tem a mesma quantidade de benefícios quando o processamento é o gargalo
em comparação com quando a conectividade é o gargalo.

A Figura 15a mostra o uso dos recursos de conectividade das três estratégias pela carga.
O uso máximo de recursos primários do OBSPSF é 24%, cerca de 2% a mais do que o OB e 8%
a mais que AB. O uso máximo de recursos de backup do OBSPSF é 7%, cerca de 4% menor
que o OB e 15% menor que o AB. Quando o OBSPSF atinge 1% de probabilidade de bloqueio
na carga 500, o uso total dos recursos de conectividade é de cerca de 20% (15% para primário
e 5% para backup). Quando o OB atinge 1% de probabilidade de bloqueio na carga 400, o uso
total de recursos de conectividade é de cerca de 20% (12% para primário e 8% para backup), o
mesmo uso de OBSPSF. No entanto, OBSPSF conseguiu usar 3% mais para recursos primários
em vez de ocioso nos recursos de backup. Os 3% das unidades de conectividade é igual a 2,5
links de fibra usados eficazmente.

A Figura 15b mostra o uso dos recursos de processamento das três estratégias pela carga.
O uso máximo de recursos primários de OBSPSF é 79%, e é cerca de 8% mais que OB e 30%
mais que AB. O uso máximo de recursos de backup de OBSPSF é 18%, cerca de 5% menos que
OB e 28% menos que AB. Quando OBSPSF atinge 1% de probabilidade de bloqueio na carga
500, o uso total de recursos de processamento é de aproximadamente 85% (69% para primário
e 16% para backup). Quando OB atinge 1% de probabilidade de bloqueio na carga 400, o uso
total de recursos de processamento é de aproximadamente 95% (67% para primário e 28% para
backup), 10% mais que OBSPSF; no entanto, 2% menos para recursos ativos e 12% mais para
recursos ociosos.

A figura 16 mostra a rejeição de serviços pelo requisito de disponibilidade. A Figura
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Figura 15 – Utilização de recursos pela carga para AB, OB e OBSPSF com 5 DCs subdimensionado.
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16a mostra a função densidade de probabilidade das estratégias com 0,1% de probabilidade de
bloqueio e a Figura 16b com 1% de probabilidade de bloqueio. Os resultados são semelhantes
onde o DCs está superdimensionado. O AB parece uma distribuição uniforme. O OB aceita
mais serviços com requisitos de baixa disponibilidade. No entanto, ele rejeita mais serviços
com requisitos de alta disponibilidade. O OBSPSF tem uma probabilidade razoável de rejeição
sobre os requisitos de disponibilidade em comparação com OB, e suporta muito mais carga
para atingir 1% de probabilidade de bloqueio em comparação com ao AB. O OBSPSF tem
uma rejeição mais justa de serviço sobre o requisito de disponibilidade em ambos os cenários
(gargalo de processamento e conectividade).

4.4.3 Posicionamento de DCs

A Tabela 6 mostra o ganho relativo de probabilidade de bloqueio para o OBSPSF sobre
o OB em três ordens de magnitude de probabilidade de bloqueio. O OBSPSF bloqueia 98,66%
menos serviços do que o OB quando ambas as estratégias têm 0,1% de probabilidade de blo-
queio para a topologia com 4 DCs, 81,2% em 1% de probabilidade de bloqueio e 41,25% em
10% de probabilidade de bloqueio quando a conectividade é o gargalo. O OBSPSF bloqueia
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Figura 16 – Função Densidade de Probabilidade de rejeição pelo requisito de disponibilidade do AB, OB e
OBSPSF com 5 DCs subdimensionado.
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87,28% menos serviços do que OB quando ambas as estratégias têm 0,1% de probabilidade de
bloqueio para a topologia com 6 DCs, 75,95% em 1% de probabilidade de bloqueio e apenas
16,94% em 10% de probabilidade de bloqueio quando o processamento é o gargalo. O resultado
confirma que o OBSPSF tem mais benefícios quando a conectividade é o gargalo (DCs super-
dimensionado), principalmente em alta carga (10% de probabilidade de bloqueio). O OBSPSF
ainda bloqueia menos da metade dos serviços rejeitados por OB nas cargas baixas (0,1% de
probabilidade de bloqueio) e médias (1% de probabilidade de bloqueio) quando o processa-
mento é o gargalo. Devido ao OBSPSF compartilhar os recursos de backup de conectividade
e processamento, o ganho em relação ao OB aumenta dependendo do número de DCs e do
gargalo. Quando o processamento é o gargalo (DCs subdimensionado), aumentar o número de
DCs aumenta o ganho do OBSPSF. Porque provavelmente compartilhará mais os recursos de
processamento, que é o gargalo. Quando a conectividade é o gargalo (DCs superdimensionado),
aumentar o número de DCs reduz o ganho de OBSPSF. Como a topologia com menos DCs terá
caminhos mais longos e provavelmente compartilhará os recursos de conectividade, esse é o
gargalo.
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Tabela 6 – Ganho relativo da probabilidade de bloqueio do OBSPSF sobre o OB com a probabilidade de bloqueio
aproximada de 0,1%, 1% e 10%.

# subdimensionada superdimensionada
de
DCs

Probabilidade de bloqueio
0,1% 1% 10%

Probabilidade de bloqueio
0,1% 1% 10%

4 82.00 58.39 14.43 98.66 81.20 41.25
5 82.45 60.67 15.83 84.29 74.36 37.68
6 87.28 75.95 16.94 82.65 72.61 35.16

4.5 Considerações finais

Neste capítulo foi investigado o mapeamento de SFC com uma atribuição eficiente de
recursos garantidos os requisitos de disponibilidade e atraso. Foi apresentada uma estratégia
chamada Optional Backup with Sharing Path and Sharing Function (OBSPSF) que fornece re-
cursos de backup apenas quando necessário e compartilha recursos de backup (conectividade
e processamento) quando possível. Os resultados de simulação em diferentes condições (to-
pologia com gargalo de conectividade ou processamento) mostram uma redução de até duas
ordens de magnitude na probabilidade de bloqueio e uma maior aceitação de serviços com altos
requisitos (Conectividade, Processamento). Além disso, um melhor gerenciamento do uso de
recursos, e uma rejeição mais justa de serviços sobre o requisito de disponibilidade.
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5 FRAMEWORKPARAPROCESSAMENTODEPACOTESEMGPU

5.1 Considerações iniciais

Um dos objetivos desta tese é o aumento no desempenho de processamento de paco-
tes através de computação paralela em GPU. Para isso, neste capítulo será apresentado um
framework proposto para o processamento de pacotes em GPU. Primeiramente será abordada
uma visão genérica do framework para processamento de pacotes, em seguida, será apresentada
uma versão específica do framework para a função de rede IDS. Por fim, serão expostos os
experimentos realizados bem como os resultados obtidos.

5.2 Metodologia

A Figura 17 mostra a sequência de etapas que um pacote de rede está sujeito ao ser pro-
cessado por uma implementação do framework proposto neste trabalho. Os pacotes recebidos
por uma interface de rede (1) são enfileirados (2) e aguardam para serem processados por uma
thread CPU ociosa do pool de threads. A fila de pacotes (2) possui um limite físico de armaze-
namento, quando o pool de threads (3) não consegue atender a demanda de pacotes recebidos e
a fila atingiu o limite de armazenamento, os novos pacotes são descartados até que tenha espaço
suficiente na fila para serem armazenados.

Figura 17 – Fluxo de trabalho do framework de processamento de pacotes em GPU.

Network
Interface

Packets
Pkt P ... Pkt 3 Pkt 2 Pkt 1

Fonte: (ARAUJO; NATALINO; CARDOSO, 2021)

Os pacotes da fila são processados por um pool de threads (3). O pool pode ser com-
posto por um ou várias threads, permitindo o processamento de vários pacotes da fila em si-
multâneo. Os pacotes processados por uma thread CPU são primeiro sujeitos a uma etapa de
pré-processamento (4) que pode realizar operações como decodificação de pacotes, identifi-
cação de protocolo, manipulação de bytes não imprimíveis, etc. Após o pré-processamento, o
pacote é incluído em um buffer (5). O buffer é usado para minimizar o número de solicitações
de transferência de memória entre CPU e GPU, permitindo que os pacotes sejam processados
pela GPU em lotes.
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Após adicionar o pacote ao buffer, a thread CPU verifica se algum CUDA stream (pre-
viamente iniciado) finalizou seu processamento (6). Esta etapa é necessária porque nossa abor-
dagem de pool de CUDA stream resulta em um não bloqueio da CPU, isto é, a thread CPU não
espera a finalização do processamento em GPU e sim começa e realizar o preprocessamento
de outro pacote (4) caso tenha algum na fila (2). Como efeito colateral dessa abordagem, pre-
cisamos verificar periodicamente se o CUDA stream finalizou seu processamento ou não, caso
sim, a thread CPU realiza a transferência de dados da GPU de volta para a memória da CPU.
Visto que os dados são transferidos para a memória da CPU, a thread CPU executa ações de
pós-processamento que podem realizar operações como encaminhamento de pacotes, registro,
bloqueio de pacotes, etc.

Finalmente, a thread CPU verifica se deve iniciar o processamento do buffer em um
CUDA stream ocioso (7). Para fazer isso, duas condições devem ser atendidas: (i) o buffer
está cheio ou seu limite de tempo de espera foi excedido; e (ii) há um CUDA stream do pool
que está ocioso no momento. Se essas duas condições forem atendidas, o buffer é transferido
para a memória da GPU e um CUDA stream é atribuído para processar este buffer (8). Dentro
do CUDA stream, cada pacote é processado por um núcleo CUDA, enquanto todos os núcleos
CUDA executam o mesmo conjunto de instruções em todos os pacotes. Este é um aspecto chave,
pois para um VNF todos os pacotes estão sempre sujeitos ao mesmo conjunto de operações.
Como mencionado anteriormente, como nosso framework usa um pool de CUDA streams que
não bloqueiam a CPU, neste ponto a CPU está livre e pode iniciar novamente o processamento
do próximo pacote na fila.

5.3 Estudo de caso e avaliação de desempenho

A estrutura proposta no capítulo 5.2 é validada implementando um IDS e avaliado seu
desempenho. O estudo de caso foi implementado em C++ 1, baseado em um IDS de código
aberto chamado Snort (BAKER; ESLER, 2007). Para avaliar os benefícios do uso do framework
proposto, comparamos o desempenho do framework com um IDS usando apenas CPUs para o
processamento do pacote. A Figura 18 detalha a arquitetura apresentada na Figura 17 para o
estudo de caso IDS em específico, mostrando o fluxo de trabalho do processamento somente
em CPU e auxiliado pela GPU, além da configuração de rede usada para avaliar o desempenho
da estrutura proposta.

O estudo de caso funciona da seguinte maneira. O tráfego de rede é gerado do cliente
(1) para o servidor (2), para isso é utilizado um software gerador de tráfego, o iperf3 (ESNET;
LABORATORY, 2018). Através da uma biblioteca para captura de tráfego de rede nomeada
libpcap (TCPDUMP GROUP, 2018), os pacotes recebidos pelo servidor são copiados (3) e
armazenados em uma fila de espera (4). A fila de espera tem capacidade limitada de armaze-
namento e pode ser totalmente ocupada se o desempenho do processamento do IDS não forem
1 A implementação está publicamente disponível no Github em: https://git.io/fjnIx

https://git.io/fjnIx
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Figura 18 – Arquitetura do IDS implementado e fluxo de execução para processamento somente com CPU e com
auxílio de GPU.

Fonte: (ARAUJO; NATALINO; CARDOSO, 2021)

suficientes para lidar com a intensidade do tráfego. Quando isso acontece, os novos pacotes
recebidos não podem ser acomodados na fila, portanto são descartados.

O IDS usa uma abordagem de multi-threading CPU, onde uma thread é usado especifi-
camente para capturar pacotes da rede, enquanto as outras threads compõem um pool de threads
(5) que executará a inspeção do pacote. Durante a inspeção, a primeira operação é decodificar
o pacote (6), identificando seu protocolo.

Se o IDS for executado no modo de processamento somente com CPU, o fluxo de exe-
cução iniciará o mecanismo de detecção (8). O mecanismo de detecção executa um algoritmo
de string matching, Aho-Corasick, para identificar se o conteúdo dos dados do pacote possui um
padrão de ataque conhecido. O sistema de registro e alerta (9) aciona as medidas apropriadas se
ameaças forem encontradas no pacote.

Se o IDS é executado no modo de processamento com auxílio de GPU, o pacote decodi-
ficado é adicionado a um buffer (7). Em seguida, a thread CPU verifica se algum CUDA stream
(lançado anteriormente) finalizou seu processamento (10). Caso o processamento tenha sido
concluído, o resultado é transferido da GPU para a memória da CPU, e o sistema de registro e
alerta (9) é notificado. Então, a thread CPU verifica se o buffer está cheio ou se o tempo limite
foi atingido e se há algum CUDA stream ocioso (11). Se ambas as condições forem atendidas, a
CPU lança um CUDA stream para executar o mecanismo de detecção (8) no buffer atual. Neste
ponto, esta thread CPU está livre e irá repetir os procedimentos a partir de (6).

5.3.1 Configurações

As simulações foram executados em dois computadores, um cliente e um servidor. O
cliente gera o tráfego usando iperf3 e está equipado com um procesador Intel (R) Core (TM)
i7-6700 CPU @ 3.40 GHz, 16 GB de RAM, Linux CentOS 7 e placa de rede de 1 Gbps. O
servidor recebe o tráfego e executa o IDS desenvolvido, está equipado com um processador
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Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10 GHz, 16 GB de RAM, Linux CentOS 7, placa
de rede de 1 Gbps e um NVIDIA Tesla K20c com 2496 núcleos CUDA e 5 GB de memória
VRAM.

As duas máquinas são conectadas diretamente por um cabo Ethernet gigabit. Avaliamos
o desempenho das implementações do IDS com processamento somente em CPU e com auxílio
de GPU em diferentes intensidades de tráfego e configurações. A Tabela 7 mostra os parâmetros
considerados para as simulações.

Tabela 7 – Parâmetros das simulações do framework IDS

Duração do tráfego 1 hora
Num. Threadsa 4 threads
Limite da fila de espera 128 MB
Tempo limite do buffer 500 ms
Num. CUDA streams 16 streams

Tamanho do buffer 256KB 512KB 1MB 2MB 4MB 8MB
16MB 32MB

Intensidade do tráfego 10Mbps 50Mbps 100Mbps 200Mbps
400Mbps 800Mbps 1Gbps

a Incluindo a thread dedicada para a captura de pacotes.
Fonte: (ARAUJO; NATALINO; CARDOSO, 2021)

Todos as simulações têm tráfego de uma hora, simulando uma máquina com quatro
núcleos, um deles utilizado exclusivamente para a captura de pacotes e 3 para a tarefa a inspeção
do pacote. A fila de espera tem um limite de 128 MB, ou seja, se os pacotes armazenado na fila
de espera ultrapassarem esse limite, novos pacotes recebidos serão descartados. Um lote de
pacotes é processado quando uma das seguintes condições é atendida: (i) o tempo do buffer
atingiu 500 ms; ou (ii) o buffer atingiu seu limite de tamanho. 16 CUDA streams foram usados
para melhor utilizar os recursos GPU, visto que está placa em especifico possui 16 streaming
multiprocessors.

Para avaliar o atraso do pacote incorrido pelo buffer, 8 configurações de tamanho de
buffer foram testadas em sete diferentes intensidades de tráfego de rede. Além disso, para cada
intensidade de tráfego, foi realizada uma execução do IDS com processamento somente com
CPU, resultando em uma combinação de 63 simulações no total. Os resultados desses simula-
ções são relatados a seguir.

5.4 Resultados

Foi Avaliado o desempenho do framework com processamento somente com CPU e com
auxílio de GPU em um conjunto de métricas: (i) perda de pacotes: a porcentagem de pacotes
descartados devido ao limite de armazenamento da fila de espera; (ii) uso da CPU: a porcenta-
gem de CPU usada para executar o IDS; (iii) Uso da GPU: a porcentagem da GPU usada para
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CPU
G-256K
G-512K
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G-2M

G-4M
G-8M
G-16M
G-32M

executar a inspeção pacotes; (iv) speedup: o desempenho relativo do tempo de processamento
de pacotes em GPU em relação ao processamento somente com CPU, incluindo o tempo de
espera na fila e no buffer.

A perda de pacotes ilustra a capacidade do IDS de processar os pacotes recebidos, e
sua análise também pode nos mostrar a taxa de transferência alcançada pelo IDS. O uso do
CPU é outra métrica importante que ilustra a eficiência do IDS, diretamente relacionado ao seu
CAPEX. Além disso, uma VNF com gargalo de CPU pode ter um comportamento inesperado.
O uso da GPU nos permite avaliar o desempenho da abordagem de pool de CUDA stream. O
speedup mostra o quão benéfico é o processamento de pacotes com GPU em relação processa-
mento somente com CPU em termos de atraso incorrido pelo VNF. Por fim, uma tabela com
as configurações recomendadas conforme a intensidade do tráfego e o requisito de atraso da
aplicação.

A Figura 19 mostra a porcentagem de perda de pacotes em diferentes intensidades de
tráfego para processamento somente com CPU e diferentes tamanhos de buffer do IDS com
auxílio de GPU. A implementação somente com CPU começa a descartar pacotes a 100 Mbps,
onde descarta cerca de 40% dos pacotes recebidos. Com tráfego de 1 Gbps, a implementação so-
mente com CPU descarta quase 95% dos pacotes recebidos. O IDS auxiliado por GPU apresenta
resultados substancialmente melhores se o tamanho do buffer estiver configurado corretamente.
Se o tamanho do buffer for 4 MB ou superior, nenhum pacote será descartado. O descarte de
pacotes observadas em tamanhos de buffer menores ocorrem devido a um maior número de
chamadas entre CPU e GPU, degradando o desempenho da implementação auxiliada por GPU
em altas intensidade de tráfego. No entanto, buffers maiores podem levar a longos atrasos em
baixas intensidades de tráfego. Isso indica que nossa estrutura pode se beneficiar de um ajuste
dinâmico de seus parâmetros para melhor corresponder às necessidades de uma determinada
intensidade de tráfego.

Figura 19 – Perda de pacotes do IDS com as processamento em CPU e em GPU para diferentes intensidades de
tráfego. Os resultados da GPU (G) foram testados para diferentes limites de tamanho de buffer.
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A Figura 20 mostra a taxa de transferência das versões somente em CPU e auxiliada por
GPU com tamanhos de buffer diferentes para a intensidade de tráfego de 1 Gbps. A intensidade
de tráfego de 1 Gbps é relevante porque é a taxa de transferência máxima teórica para a placa
de interface de rede usada em nossas simulações. Devido à sobrecarga do protocolo e outros
fatores, 900 Mbps é a taxa máxima que podemos alcançar. O framework atinge a capacidade
de cerca de 900 Mbps para as versões auxiliada por GPU com um buffer maior ou igual a 4
MB. Como pode ser observado na Figura 19, essas são as configurações em que nenhum pacote
é descartado e mostra que nosso framework consegue atingir a máxima capacidade prática de
nosso ambiente experimental. Ao contrário do IDS auxiliado por GPU, o com processamento
somente com CPU atinge apenas uma taxa de transferência de cerca de 50Mbps, o que significa
que a versão auxiliada por GPU melhora a taxa de transferência em cerca de 16 vezes.

Figura 20 – Taxa de transferência do IDS com processamento com CPU e com GPU para a intensidade de tráfego
de 1 Gbps. Os resultados da GPU (G) foram testados para diferentes limites de tamanho de buffer.
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Fonte: (ARAUJO; NATALINO; CARDOSO, 2021)

A Figura 21 mostra o uso de CPU em diferentes configurações do framework para dife-
rentes intensidades de tráfego. O IDS com processamento somente com CPU apresenta um uso
de CPU entre 65% a 78% em todas as intensidades de tráfego testadas. Por outro lado, o IDS
auxiliado por GPU usa apenas 1% a 42% dos recursos CPU, uma redução de pelo menos 26%
no CPU uso em comparação com ao processamento somente com CPU. Outro ponto que vale
a pena mencionar é que mesmo em baixas intensidades de tráfego, ou seja, 10 e 50 Mbps, onde
o IDS com processamento somente com CPU não descartou pacotes, o uso de CPU reduziu de
65% para 1% - 6% no IDS com auxílio de GPU.

A Figura 22 mostra o uso da GPU em diferentes tamanhos de buffer para diferentes
intensidades de tráfego. O tamanho do buffer tem um forte impacto no uso da GPU. Um ta-
manho de buffer menor penaliza o uso da GPU devido à alta frequentes de transferências de
memória CPU-GPU, reduzindo a eficiência da GPU. Nossa abordagem, quando configurada
adequadamente, pode usar cerca de 64% dos recursos da GPU. Este valor representa uma me-
lhoria significativa em relação ao trabalho (ARAÚJO; NATALINO; SANTANA et al., 2018),
o qual não utilizava uma abordagem de pool de CUDA stream, que relata um uso de GPU em
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Figura 21 – Uso de CPU para diferentes intensidades de tráfego do IDS com processamento somente com CPU e
auxiliado porGPU (G) em diferentes tamanhos de buffer.
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Fonte: (ARAUJO; NATALINO; CARDOSO, 2021)

torno de 20% (neste caso, quanto mais usarmos o GPU, melhor). Além disso, com o tráfego
mais alto testado (1 Gbps), o uso da GPU chega perto de 100% para o maior tamanho de buffer.
Essa tendência indica que o framework pode ser potencialmente usada para taxas de bits mais
altas combinadas com GPUs de alto desempenho.

Figura 22 – Uso de GPU em diferentes tamanhos de buffer do IDS auxiliado por GPU para diferentes
intensidades de tráfego de rede.
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Fonte: (ARAUJO; NATALINO; CARDOSO, 2021)

ATabela 8 mostra o speedup do tempo médio de processamento de pacotes (incluindo o
tempo de espera na fila e no buffer) do IDS auxiliado por GPU sobre o IDS com processamento
somente por CPU. Em nosso caso, um número maior que 1 significa que o processamento em
GPU é mais rápido do que por CPU. A tabela mostra que a definição do tamanho do buffer
tem um grande impacto no speedup alcançado. Por exemplo, com 400 Mbps de tráfego, o
IDS auxiliado por GPU pode atingir um processamento de pacotes até 1023 vezes mais rápido
quando um buffer de 1 MB é usado. No entanto, usar metade desse tamanho de buffer (ou seja,
512 KB) produz resultados piores do que a execução apenas da CPU (ou seja, speedup de 0,94).
Esses resultados indicam que GPUs é mais benéfico para cenários de tráfego de alta intensidade,
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mas mesmo com tráfego tão baixo quanto 50 Mbps, benefícios ainda podem ser obtidos.

Tabela 8 – Speedup do Tempo de Processamento de Pacote (incluindo tempo de espera na fila e no buffer) do IDS
auxiliado por GPU em relação ao processamento somente com CPU. Os valores em negrito destacam

os casos em que houveram pacotes descartados.

Tamanho Intensidade do Tráfego (Mbps)
Buffer (B) 10 50 100 200 400 800 1000
256K 0.27 1.29 2.60 0.40 0.39 0.43 0.43
512K 0.14 1.03 551.90 811.14 0.94 1.18 1.09
1M 0.08 0.62 375.37 651.16 1023.40 1.88 2.19
2M 0.08 0.33 208.11 388.74 687.53 6.91 18.11
4M 0.08 0.19 107.66 206.29 380.90 794.35 930.03
8M 0.08 0.20 62.74 105.21 197.24 419.72 494.75
16M 0.08 0.20 62.86 62.16 99.90 214.41 252.58
32M 0.08 0.20 63.23 61.95 60.64 107.92 127.07

Fonte: (ARAUJO; NATALINO; CARDOSO, 2021)

Os resultados mostrados até agora indicam que VNFs auxiliadas por GPU pode alcan-
çar benefícios significativos sobre processamento apenas com CPU. No entanto, aplicativos
diferentes podem ter requisitos de atraso diferentes. A Tabela 9 ilustra como a configuração
recomendada do framework pode mudar dependendo da intensidade do tráfego e dos requisitos
de atraso. Assumimos aplicativos com 50, 100, 250 e 500ms, assumindo que os aplicativos com
menor atraso podem ser atendidos por recursos mais próximos da borda da rede. A configuração
recomendada é baseada na configuração que fornece um atraso menor do que o necessário, ao
mesmo tempo que favorece aqueles com menos pacotes descartados.

Tabela 9 – Configuração recomendada dada a intensidade do tráfego e o requisito de atraso do aplicativo.

Intensidade
do Tráfego

Requisito de Atraso
50 ms 100 ms 250 ms 500 ms

10 Mbps CPU CPU CPU GPU (2MB)
50 Mbps GPU (256KB) GPU (1MB) GPU (2MB) GPU (4MB)
100 Mbps GPU (1MB) GPU (2MB) GPU (4MB) GPU (8MB)
200 Mbps GPU (2MB) GPU (4MB) GPU (8MB) GPU (16MB)
400 Mbps GPU (4MB) GPU (8MB) GPU (16MB) GPU (32MB)
800 Mbps GPU (8MB) GPU (16MB) GPU (32MB) GPU (32MB)
1 Gbps GPU (8MB) GPU (16MB) GPU (32MB) GPU (32MB)

Fonte: (ARAUJO; NATALINO; CARDOSO, 2021)

A Tabela 9 mostra que a configuração auxiliada por GPU obteve melhor desempenho em
quase todos os casos, exceto para a intensidade de tráfego de 10 Mbps com atraso menor que 500
ms. O desempenho inferior do framework auxiliado por GPU em baixas intensidades de tráfego
é devido à sobrecarga de transferência de memória, que supera os benefícios dos recursos de
computação paralela em GPU. Além disso, os aplicativos commaior atraso permitem tamanhos
de buffer maiores, o que se traduz em maiores speedups mostrados na Tabela 8.
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5.5 Considerações finais

Neste capítulo, apresentamos um framework para processamento de pacotes com GPUs
em VNFs. O framework foi validado por um estudo de caso em que modificamos um IDS de
código aberto de última geração para incorporar os recursos do framework proposto.

Os resultados obtidos no estudo de caso mostram os benefícios de usar o framework
proposto em vários indicadores de desempenho diferentes, como taxa de transferência, atraso
e uso de recursos. Finalmente, este capítulo apresentou uma tabela que mostra a configuração
de framework recomendada para diferentes intensidades de tráfego e requisitos de atraso de
aplicação.

Demonstramos que os benefícios de usar GPUs para o processamento de pacotes de rede
dependem da intensidade do tráfego e do tamanho do buffer. Há casos em que a intensidade do
tráfego ou o tamanho do buffer são baixos e o processamento em GPU incorrerá na degradação
do desempenho em comparação com o processamento em CPU.
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6 CONCLUSÃO

6.1 Considerações finais

O NFV apresenta alguns desafios com a migração de um hardware com propósito es-
pecífico para um ambiente de software virtualizado com um hardware genérico. Nesta tese foi
focado em dois desafios (Confiabilidade e Desempenho) a partir de dois pontos de vista dife-
rentes. Primeiro, focou-se em uma visão global de toda a topologia de rede e na garantia de
confiabilidade no mapeamento de serviços compostos por uma cadeia de VNFs. Enquanto no
segundo ponto, focou-se em apenas um ponto da topologia de rede, aumentado o desempenho
do processamento de pacotes de um IDS com o auxílio de computação paralela em GPU.

No capítulo 1 foram definidos dois objetivos principais que tratam dos pontos de pes-
quisa em aberto que pertencem ao escope desta tese. A seguir, os objetivos são discutidos e
apresentadas as soluções obtidas.

Objetivo 1: Focado em uma visãomais geral da topologia, realizar o encadeamento
de serviços como gerenciamento de eficiente dos recursos e respeitando os requisitos de
confiabilidade.

No Capítulo 4 foi apresentado o OBSPSF, uma heurística para encadeamento de servi-
ços respeitando as restrições de atraso e disponibilidade. Visando uma eficiência na utilização
de recursos, o OBSPSF realiza o provisionamento de recursos de backup apenas quando ne-
cessário e compartilhando os recursos de backup (conectividade e processamento) sempre que
possível. De modo a garantir a capacidade de sobrevivência do serviço, foi realizado o backup
de recursos com um novo caminho entre a origem e o destino do serviço. Também para maxi-
mizar o compartilhamento de recursos e garantir que mais de um serviço não utilize o mesmo
recurso de backup compartilhado em simultâneo, o compartilhamento dos recursos de backup
só corre quando os caminhos primários desses serviços são disjuntos.

Simulações realizadas com diferentes condições de topologia de rede (apresentando
gargalo em recursos de conectividade, apresentado gargalo em recursos de processamento e
diferentes posicionamentos de data centers) mostraram que o OBSPSF reduziu a probabilidade
de bloqueio em até duas ordens de magnitude, obteve uma melhor eficiência na utilização de
recursos chegando a fazer um aproveito melhor de até 1/4 de um data center inteiro e de quase
8 links de fibra ótica completos, além de apresentar uma menor rejeição para serviços com
maiores requisitos em comparação com outras heurísticas.

Objetivo 2: Focado em um único ponto da topologia da rede, aumentar o desem-
penho de uma única função de rede, por computação paralela com GPU.

No Capítulo 5 foi apresentado um framework para processamento de pacotes com GPU.
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O framework foi validado a partir da implantação de uma função de rede, um intrusion detection
system (IDS). Para maximizar o desempenho da GPU o processamento de pacotes é realizado
em lotes, dependendo do tamanho do buffer e de forma assíncrona, isto é, a CPU não fica
bloqueada aguardado o processamento em GPU, ma sim, realizando o preprocessamento dos
pacotes. Também foi utilizado uma abordagem de múltiplos CUDA strems, possibilitando que
apenas uma placa de video faça o processamento de múltiplos lotes de pacotes simultaneamente.

Experimentos realizados com diferentes intensidades de tráfegos (de 10Mbps até 1Gbps)
e diferentes tamanhos de buffer (de 256KB até 32MB) mostraram que o framework aumentou a
taxa de transferência do IDS de cerca de 50Mbps para 1Gbps (limite de transferência suportado
pelo ambiente de teste). Além disso, mesmo em um tamanho de buffer pequeno (256KB) onde
a taxa de transferência em GPU foi inferior ao CPU, o framework reduziu da utilização de CPU
em 64%, com um atraso inferior a 50ms em uma intensidade de tráfego de 50Mbps, tornando-se
atrativo a utilização da GPU, pois deixa mais recursos de CPU disponível, principalmente em
um ambiente de NFV que haverá mais de uma VNF implementada na mesma maquina.

6.2 Contribuições

Este trabalho gerou 4 produções, duas em conferências internacionais e duas em pe-
riódicos (sendo uma em estado de preparação ainda). Além disso, o framework para processa-
mento de pacotes em GPU (apresentado no Capítulo 5), encontra-se publicamente disponível1.
A seguir, as produções geradas são listadas em ordem cronológica.

• ARAÚJO, Igor M.; NATALINO, Carlos; SANTANA, Ádamo L. et al. Accelerating VNF-
based Deep Packet Inspection with the use of GPUs. In: 2018 20th International Con-
ference on Transparent Optical Networks (ICTON). 2018. P. 1–4. DOI: 10 . 1109 /

ICTON.2018.8473638

• ARAÚJO, Igor M.; NATALINO, Carlos; MONTI, Paolo; CARDOSO, Diego L. et al.
Availability-Guaranteed Service Function Chain Provisioning with Optional Shared Bac-
kups. In: 2020 16th International Conference on the Design of Reliable Communica-
tion Networks DRCN 2020. 2020. P. 1–6. DOI: 10 . 1109 / DRCN48652 . 2020 .

1570611128

• ARAUJO, Igor; NATALINO, Carlos; CARDOSO, Diego. A GPU-assisted NFV framework
for intrusion detection system. Computer Communications, v. 169, p. 92–98, 2021.
ISSN 0140-3664. DOI: https://doi.org/10.1016/j.comcom.2021.01.
024

1 Repositório no github do framework para processamento de pacotes em GPU: https://git.io/fjnIx

https://doi.org/10.1109/ICTON.2018.8473638
https://doi.org/10.1109/ICTON.2018.8473638
https://doi.org/10.1109/DRCN48652.2020.1570611128
https://doi.org/10.1109/DRCN48652.2020.1570611128
https://git.io/fjnIx
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• ARAÚJO, Igor M.; NATALINO, Carlos; MONTI, Paolo; CARDOSO, Diego L. Availability-
Guaranteed Service Function Chain Mapping with Shared Off-site Backup VNFs, Em
preparação

6.3 Trabalhos Futuros

Como trabalhos futuros dos trabalhos realizados nesta tese, são divididos em duas partes
(Encadeamento de serviços e Processamento de Pacotes) e listados a seguir:

Encadeamento de Serviços: Uma das vantagens da flexibilidade do NFV que não foi
explorada neste trabalho é a capacidade de migração de VNFs. Em vez de bloquear um serviço
caso não tenha recursos disponíveis, uma possível solução seria tentar migrar outros serviços já
implantados de modo a obter recursos disponíveis para o novo serviço. Além disso, outra pos-
sibilidade é há realização de agendamento do SFC e realizar provisionamento do serviço após
um determinado tempo, em vez de bloquear o serviço que não tiver recursos disponíveis para
provisionar o serviço no instante da solicitação. Outra possibilidade, seria a utilização de mo-
delos de aprendizagem profunda (deep learning) ou até mesmo outros modelos de aprendizado
de máquina (machining learning) para o encadeamento do serviço, em vez de uma heurística.

Processamento de Pacotes em GPU: Uma forma de aumentar o desempenho do pro-
cessamento de pacotes em GPU seria através da utilização da tecnologia GPUDirect Remote
Direct Memory Access (RDMA), a qual, seria possível enviar os pacotes da placa de rede direto
para GPU, evitando assim a etapa necessária para de transferência de memória entre CPU e
GPU. Além disso, dado que nos resultados apresentados, a utilização de GPU não é vantajoso
para baixas intensidades de tráfego, uma inteligência artificial poderia ser desenvolvida para
tomar a decisão entre processamento de pacotes CPU ou GPU.
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