1

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Marcio Cavalcante de Souza

Algoritmo para Reescalonamento Dinâmico de Recursos de
Infraestrutura em Redes Virtualizadas

São Paulo
2018

2

Marcio Cavalcante de Souza

Algoritmo para Reescalonamento Dinâmico de Recursos de
Infraestrutura em Redes Virtualizadas

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo - IPT, como parte dos requisitos
para a obtenção do título de Mestre em
Engenharia de Computação.
Data da aprovação _____/_____/________
___________________________________
Orientador: Prof. Dr. Alexandre José Barbieri
de Sousa
Mestrado Engenharia de Computação

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Alexandre José Barbieri de Sousa (Orientador)
Mestrado Engenharia de Computação
Prof. Dr. Antonio Luiz Rigo
Mestrado Engenharia de Computação
Prof. Dr. Fernando Teubl
UFABC – Universidade Federal do ABC

3

Marcio Cavalcante de Souza

Algoritmo para Reescalonamento Dinâmico de Recursos de
Infraestrutura em Redes Virtualizadas

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo - IPT, como parte dos requisitos
para a obtenção do título de Mestre em
Engenharia de Computação.
Área
de
Concentração:
Computacional - IC

Infraestrutura

Orientador: Prof. Dr. Alexandre José Barbieri
de Sousa

São Paulo
Março/2018

4

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT

S729a

Souza, Marcio Cavalcante de
Algoritmo para reescalonamento dinâmico de recursos de infraestrutura em
redes virtualizadas. / Marcio Cavalcante de Souza. São Paulo, 2018.
142p.
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Computação) - Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração:
Infraestrutura
Computacional.
Orientador: Prof. Dr. Alexandre José Barbieri de Sousa
1. Algoritmo 2. Reescalonamento vertical on-line 3. NFV Network Function
Virtualization 4. Realocação dinâmica de recursos 5. Rede virtual 6. Tese I.
Souza, Alexandre José Barbieri de, orient. II. IPT. Coordenadoria de Ensino
Tecnológico III.
Título

18-44

CDU

004.021(043)

Bibliotecário responsável: Maria Darci Cornellas Narciso – CRB 8/3569

5

RESUMO
Algoritmo para Reescalonamento Dinâmico de Recursos de Infraestrutura em
Redes Virtualizadas
Um dos principais requisitos que viabilizam o conceito de NFV (Network
Function Virtualization) é o de realocação dinâmica de recursos, como por exemplo:
processamento, memória, links de dados e armazenamento que trazem a
possibilidade de se balancear a oferta de recursos de infraestrutura de rede com
base na demanda dos usuários. Segmentos de redes com intensa demanda de
serviço em determinados momentos, podem se beneficiar de funcionalidades que
permitem a redistribuição on-line de recursos em desuso por outros segmentos
evitando-se, com isso, o impacto na qualidade do serviço. No entanto, este ponto
não é completamente definido pelo ETSI (European Telecommunications Standards
Institute) em seus requisitos para NFV, ocasionando, nesse contexto, a preocupação
de que fabricantes acabem difundindo soluções proprietárias que firam outro de
seus principais viabilizadores: a interoperabilidade. Este trabalho tem como objetivo
propor um mecanismo simples para reescalonamento vertical on-line de recursos de
processamento e memória RAM para funções de rede, com base em um mecanismo
proposto por Han et al. (2012), que tem essa mesma finalidade, mas voltado para
aplicações em nuvem. Este trabalho, além de adequar o mecanismo desses autores
para uso em redes baseadas no conceito de NFV, acrescenta a possibilidade de
tomada decisão com base no tempo que os limiares de utilização de recursos
permanecem violados, evitando-se com isso muitas realocações em curtos períodos
de tempo. Possibilita também o remanejamento dinâmico de uma função virtual para
outra máquina física com mais recursos disponíveis, caso a atual não tenha recursos
suficientes para fazer o reescalonamento. No experimento realizado, utilizando-se
um ambiente controlado, com servidores reais, verificou-se que o mecanismo
funciona de acordo com o esperado, gerenciando os recursos computacionais do
ambiente de forma a proporcionar elasticidade e escalabilidade da rede, como
requerido no conceito de NFV.
Palavras-chave: NFV; escalonamento vertical de recursos; alocação dinâmica de
recursos; escalonamento on-line de função de rede virtualizada.
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ABSTRACT
Algorithm for Dynamic Rescaling of Infrastructure Resources in Virtualized
Networks
One of the main requirements of the NFV (Network Function Virtualization)
concept is the dynamic reallocation of resources, such as processing, memory, data
links and storage, which brings the possibility of balancing the supply of network
infrastructure resources based on user demand. Segments of networks with an
intense service demand, at certain times, can benefit from functionalities that allow
on-line redistribution of resources in disuse by other segments, avoiding with this the
impact on the quality of the service. However, this point is not completely defined by
the ETSI (European Telecommunications Standards Institute) in its requirements for
NFV, and there is a concern that manufacturers end up spreading proprietary
solutions in this context that hurts another one of its main enablers: the
interoperability. This work aims to propose a simple mechanism for on-line vertical
rescaling of memory and processing resources for network functions, based on a
mechanism proposed by Han et al. (2012), which has this same purpose, but aimed
at cloud applications. This work, in addition to adapting the mechanism of these
authors for use in networks based on the concept of NFV, adds the possibility of
decision making based on the time that the resource utilization thresholds remain
violated, thus avoiding too many relocations in short periods of time. It also allows the
dynamic relocation of a virtual function to another physical machine with more
resources available, if the current one does not have enough resources to rescale. In
the experiment performed, using an controlled environment, with real servers, it was
verified that the mechanism works as expected, managing the computational
resources of the environment in such a way as to provide elasticity and scalability of
the network, as required in the NFV concept.
Key words: NFV; Vertical Resource Rescalation; Dynamic Resource Allocation; Online Virtual Network Function Scaling.
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1 INTRODUÇÃO

A dissociação dos planos de controle e de encaminhamento de dados das
redes baseadas no conceito de NFV (Network Function Virtualization) tem como um
de seus objetivos permitir a escalabilidade dos serviços de rede, de forma dinâmica
e com menor custo, quando comparado ao de uma rede tradicional não baseada em
NFV. Isso porque, ao contrário das redes tradicionais, que têm seus dispositivos
dedicados às funções, originalmente, implementadas na rede, uma arquitetura de
rede virtualizada toma vantagem de mecanismos que permitem a realocação de
recursos de hardware como memória, armazenamento, link de dados e
processamento a fim de aumentar ou diminuir a capacidade de comutação de
tráfego na rede, sem prejuízo da qualidade do serviço para o usuário (MIJUMBI et
al., 2015).
Em 2012 (AT&T et al., 2012) foi formado o Grupo de Especificação da
Indústria

(ISG – Industry Specification Group), contando com colaboradores de

treze das maiores operadoras de telecomunicações do mundo, sob coordenação do
ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Esse grupo teve como
objetivo fomentar o avanço do conceito de NFV e, desde então, trouxe muitos
progressos nas iniciativas de definição do problema, de casos de uso, de referência
de arquitetura e no que toca a parte de gerenciamento e orquestração, denominada
MANO (Management and Orchestration).
No entanto, pelo menos até a conclusão pesquisa, ainda se encontravam em
aberto questionamentos sobre pontos chaves que tornam o conceito de NFV algo
viável e aplicável. Um desses pontos (MIJUMBI et al., 2015, p. 3) é o gerenciamento
dinâmico dos recursos da NFVI (Network Functions Virtualization Infrastructure),
infraestrutura à qual são alocadas as funções de rede como, por exemplo,, DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol), NAT (Network Address Translation), Firewall
etc., também referenciadas como VNFs (Virtual Network Functions).
Conforme Mijumbi et al. (2015, 2016), apesar das tecnologias atuais de
virtualização permitirem a redução e o aumento dinâmicos dos recursos alocados
para suas máquinas virtuais, dentro do conceito de NFV, quando se trata de
escalonamento vertical, ou seja, para aumento ou diminuição de recursos tais como
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CPU e memória, ainda há a dependência de ação por parte dos administradores, ou
dos proprietários dos recursos de rede, para que isso aconteça. Essas ações dizem
respeito à análise da utilização dos recursos computacionais pelas funções de rede
virtuais e à execução de procedimentos manuais para se disparar a redistribuição
desses recursos com a finalidade de otimizar o desempenho da rede. Conforme os
autores esse é um ponto crítico para o sucesso do conceito de NFV.
Este trabalho tem como objetivo explorar essa lacuna nos requisitos do ETSI,
trazendo a proposta de um algoritmo simples de escalonamento dinâmico vertical de
processamento e memória em redes virtualizadas, com base na métrica do tempo de
violação da utilização desses recursos.
Está prevista também, no algoritmo proposto, uma funcionalidade que permite
a migração de funções virtuais entre nós físicos da infraestrutura, proporcionando
maior

escalabilidade

do

ambiente

em

casos

de

escassez

de

recursos

computacionais na NFVI. O que é muito útil caso haja a necessidade de escalonar
um recurso em uma função virtual cuja máquina física que a hospeda já não tenha
mais recursos livres para atender o escalonamento.

1.1 Motivação

Constam na literatura diversos trabalhos sobre o tema de realocação
dinâmica de recursos para infraestruturas em nuvem (ASHRAF et al., 2012;
FISCHER et al., 2013; HAIDER et al., 2009; HAN et al., 2012; KEENEY et al., 2014;
MIJUMBI et al., 2014), porém, para infraestrutura de NFV, grande parte dos
trabalhos propõe mecanismos de escalonamento horizontal, que realizam a
otimização de recursos computacionais com base na criação e eliminação de
instâncias de redes virtuais (FISCHER, 2013). Também são encontradas propostas
de mecanismos que proporcionam mais ou menos prioridade para determinados
tipos de tráfego (RIERA, 2014a e 2014b), com base na identificação de seus
processos em nível de sistema operacional.
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Uma outra abordagem que se tem observado em artigos sobre realocação
dinâmica de recursos tem como base a migração de funções virtuais entre diferentes
nós físicos da infraestrutura em função do volume de recursos disponíveis nesses
equipamentos. Em um estudo de Cerroni e Callegati (2014), por exemplo, a decisão
para a migração leva em conta o tempo de indisponibilidade do serviço e o tempo de
transferência da função entre os nós. No entanto, esse método não é adequado para
casos em que a qualidade do serviço é afetada por limitações de recursos na MV
(máquina virtual) e não no nó físico. Isso quer dizer que esse tipo de mecanismo não
atuará quando a máquina virtual estiver sobrecarregada, culminando em impacto na
qualidade do serviço.
Han et al. (2012) em trabalho voltado para aplicações em nuvem, propuseram
uma solução para um problema análogo ao estudado nesse trabalho, com base em
um mecanismo simples de reescalonamento dinâmico de máquinas virtuais e em
função do tempo de resposta da aplicação nela hospedada. Por meio de
experimento prático realizado pelos autores, notou-se que o método proposto por
eles, que dispara o reescalonamento dos recursos virtuais para mais ou para menos
quando o tempo de resposta da aplicação fica acima ou abaixo de limiares
preestabelecidos, funciona de forma estável no ambiente utilizado, onde as
variações na demanda do serviço são mais suaves e lineares. Mas, percebe-se que
em ambientes em que a utilização de recursos varia com maior frequência e
intensidade, os eventos de reescalonamento devem aumentar significantemente.
Devido à simplicidade e leveza do mecanismo Han et al. (2012), foi
encontrado no trabalho desses autores a oportunidade de se aplicar um algoritmo
similar para redes baseadas em NFV, mas acrescentando-se, à sua funcionalidade,
a possibilidade de tomada de decisão de reescalonamento com base no tempo que
os limiares permanecem violados evitando-se, assim,que sejam realizadas
excessivas intervenções nas funções virtuais em curtos períodos de tempo como,
por exemplo em momentos em que a demanda pelo serviço varia com maior
intensidade e frequência.
Esses mesmos autores (HAN et al., 2012) ainda sugerem, como trabalho
futuro sobre reescalonamento de recursos computacionais, uma abordagem em que
seja permitida a migração de uma máquina virtual de um nó físico, que está com
escassez de recursos, para outro nó físico que tenha recursos computacionais
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suficientes para atender à demanda de reescalonamento da máquina virtual afetada.
O algoritmo aqui proposto também tem como objetivo a continuação do trabalho
desses autores, implementando a funcionalidade sugerida por eles.
Com o aumento irreversível do tráfego da Internet, gerado, principalmente,
por usuários de aplicações baseadas em vídeo, troca de arquivos e similares e a
impossibilidade de se repassar para os clientes os custos provenientes dos
investimentos para suportar essa demanda crescente, uma solução deve ser
definida para esse problema, antes que o conceito de NFV seja transformado pela
indústria em tecnologias proprietárias deficientes e não interoperáveis.

1.2 Objetivo

O objetivo é propor um algoritmo para escalonamento vertical dinâmico de
recursos computacionais de processamento e memória em redes baseadas no
conceito de NFV. Este algoritmo visa atender a um requisito do mercado de
telecomunicações para o desenvolvimento de tecnologias que proporcionem
elasticidade da capacidade da NFVI em redes virtualizadas.

1.2.1 Objetivos Específicos

 Adequar o algoritmo de Han et al. (2012), desenvolvido, originalmente, para
aplicações em nuvem, para que seja tomado como diretriz na utilização de
recursos das VNFs, ao invés de se basear no tempo de resposta da aplicação;
 estender o algoritmo desses autores, trazendo a possibilidade de
parametrizá-lo, para que ele somente reaja caso os limiares de utilização de
recursos das VNFs fiquem violados por um tempo mínimo dentro de um período,
mesmo que, dentro desse intervalo, haja momentos que os limiares de utilização
deixem de ser violados;
 implementar, nesse algoritmo, um mecanismo que dispare a migração da
VNF para outro nó físico que possua recursos suficientes que permitam o
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reescalonamento dessas VNFs, caso o nó físico atual não disponha de recursos
suficientes para atendê-lo;
 implementar o algoritmo de tal forma que não haja qualquer interrupção de
tráfego nos momentos de reescalonamento, ou durante a migração da função
virtual para outro nó físico;
 realizar experimento visando avaliar se o mecanismo atende aos requisitos
estabelecidos nesse trabalho. Para isso, é utilizado um laboratório com
equipamentos físicos reais, o qual também é referenciado como protótipo nesse
trabalho.

1.3 Contribuições

Há menções na literatura sobre empresas (BROADCOM, 2016; HPE, 2016;
NOKIA, 2016) que têm trabalhado no desenvolvimento de soluções para NFV, com
base nos requisitos estabelecidos pelo ETSI. Pelo fato de o requisito de
escalonamento vertical de recursos ser um ponto em aberto nos documentos de
padronização do ETSI e alguns fabricantes estarem implementando essa
funcionalidade de forma proprietária, a preocupação de alguns autores (ETSI, 2017;
SHIRAN, 2017; MIJUMBI et al., 2015, p. 3) é de que essas soluções acabem se
difundindo no mercado ferindo outros requisitos do conceito de NFV como, por
exemplo, a interoperabilidade entre soluções de diferentes fabricantes. Isso é
considerado um ponto crítico, já que a independência de fornecedores e a
heterogeneidade das tecnologias são fatores primordiais para viabilidade desse
conceito.
O algoritmo aqui proposto, além de ser baseado em pesquisas voltadas para
soluções abertas, traz três contribuições para o campo de NFV: as propostas de um
mecanismo para escalonamento vertical; da utilização de métricas baseadas no
tempo de violação de limiares de utilização de recursos; e o resultado de um
experimento realizado em um protótipo que pode servir como insumo e aprendizado
para a produção de requisitos sobre auto escalonamento vertical pelo ETSI.
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Além disso esse algoritmo traz a possibilidade de atuação no nível da
infraestrutura da rede virtualizada e não somente na própria máquina física em que a
função virtual está hospedada. Com isso, é possível fazer com que uma função de
rede possa ser migrada de um nó físico para outro em uma mesma infraestrutura de
NFV, aumentando a sua escalabilidade.
O ganho mais relevante desse algoritmo está no fato de se poder realocar
recursos em desuso por determinados segmentos de rede para outros segmentos,
na mesma infraestrutura, sem impacto na qualidade do serviço e evitando
demasiados reescalonamentos nas máquinas virtuais em curtos espaços de tempo.

1.4 Etapas do Trabalho

O desenvolvimento do trabalho está divido basicamente em quatro etapas,
conforme resumo na Tabela 1.

Tabela 1 – Resumo das Etapas do Trabalho

ETAPA 1 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
I) Pesquisar e revisar bibliografia sobre os desafios do gerenciamento e orquestração de
recursos em NFV;
II) estudar documentação sobre OpenStack e OSM (Open Source MANO; ESTI, 2017).

ETAPA 2 – PREPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O EXPERIMENTO
I) Elaborar planejamento da infraestrutura do protótipo;
II) instalar e configurar a infraestrutura com base no planejamento realizado na atividade
anterior;
III) implementar redes virtualizadas de acordo com planejamento realizado na Atividade I.

ETAPA 3 – DESENVOLVIMENTO DO ALGORITMO
I) Elaborar fluxograma do algoritmo com base no trabalho dos autores Han et al. (2012);
II) desenvolver e implementar script com base na atividade anterior.

ETAPA 4 – EXPERIMENTO, ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONCLUSÃO
I) Criar plano de testes para avaliação do algoritmo desenvolvido na Etapa 3;
II) executar o plano de testes e gerar relatório detalhado da execução;
III) avaliar os resultados dos testes emitir as considerações finais e sugerir propostas para
trabalhos futuros.
Fonte: Elaborado pelo autor
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A seguir, mais detalhes das etapas da Tabela 1.

Etapa 1 – Revisão Bibliográfica.
I) Bibliografia: o início deste trabalho abrange a busca por literaturas
relacionadas à evolução do conceito de NFV na indústria, com base nos
requisitos estabelecidos pelo ETSI (2018) e nas ações em andamento
para fomento do conceito. A pesquisa é, então, direcionada para a área de
gerenciamento

de

recursos

especificamente

sobre

o

computacionais

reescalonamento

na

dinâmico

NFVI,
de

mais

recursos

computacionais, um dos pontos chaves para a viabilização da NFV;
II) documentação das plataformas de softwares: a pesquisa segue com a
busca e estudo de documentação sobre como configurar e implantar a
plataforma de softwares Openstack, responsável pelo gerenciamento dos
recursos computacionais da infraestrutura de NFV. Na documentação do
ESTI esse é um componente da pilha MANO e é também referenciado
como VIM (Virtualized Infrastruture Manager). Nesse passo, o estudo se
volta também para a implementação do OSM (ESTI, 2017), uma solução
que atua como orquestradora na entidade MANO de NFV do padrão ETSI,
sendo que essa é hospedada na controladora OSM da topologia.

Etapa 2 – Preparação de Infraestrutura para o Experimento.
I) Planejamento da infraestrutura: esse passo tem como finalidade
especificar as topologias física e lógica da infraestrutura do protótipo. São
definidos, nesse ponto, o número de servidores, tanto os que fazem parte
da plataforma de NFV, como os que representam os sites remotos, seus
endereços IP (Internet Protocol), hostnames, VLANs (Virtual Local Area
Network) de gerenciamento, controle e serviço, conexões físicas de rede e
como é feita a alocação global de recursos computacionais na camada de
virtualização da NFVI, tais como: memória, CPUs, interfaces de rede
físicas e espaço de armazenamento em disco. São definidas também,
nesse passo, as configurações a serem implementadas nos switches de
rede e as redes virtuais de gerência, de controle e de serviço, sendo essa
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última para escoamento do tráfego de usuário entre as VNFs e os sites
remotos;
II) instalação da infraestrutura: com base nas especificações do passo
anterior, são realizadas as instalações física e lógica da infraestrutura.
Aqui são realizadas as conexões físicas entre os equipamentos instalados,
os sistemas operacionais nos servidores, os pacotes do KVM (Kernelbased Virtual Machine; 2017), os pacotes do OpenStack e OSM e suas
dependências;
III) criação das redes e funções virtuais: nesse ponto são criadas as VNFs
dos sites 1, 2 e 3 e conectadas a três redes cada: Site_X, sendo X o
número do site, redes de gerência e de saída. Nesse passo é também
feita a validação das conectividades físicas e lógicas de todo o ambiente.

Etapa 3 – Desenvolvimento de Algoritmo.
I) Elaboração do fluxograma: o trabalho aqui proposto tem uma certa
influência do mecanismo de Han et al. (2012), que propõem um algoritmo
simples para o reescalonamento dinâmico de recursos computacionais em
máquinas virtuais, com base no desempenho de uma aplicação voltada
para comércio eletrônico. Nessa etapa do trabalho é desenvolvido o
fluxograma do algoritmo proposto, que tem como objetivo prover um
mecanismo para escalonamento vertical dinâmico de recursos em
infraestruturas de NFV baseadas em OpenStack e Open Source MANO.
Quando se fala em escalonamento vertical de recursos, o funcionamento
se dá pela inclusão ou remoção de recursos computacionais, tais como
CPU e Memória em uma função virtual. Busca-se atender aqui, de forma
geral, três requisitos:
a) permitir que o usuário parametrize o tempo e/ou a frequência
mínimos que um limiar de utilização de recurso tem que ser atingido
para que o reescalonamento seja disparado. Por exemplo, o usuário
pode parametrizar o algoritmo para que o reescalonamento somente
seja disparado caso a utilização de CPU permaneça acima de 80 %
durante dez minutos, ou que esse mesmo limiar permaneça violado
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por

pelo

menos

50

%

desse

tempo,

ou

cinco

minutos,

independentemente, de ter sofrido oscilações para abaixo do limiar
nesse período;
b) permitir a migração da VNF para uma outra máquina física na
NFVI

que

tenha

condições

de

atender

à

demanda

de

reescalonamento, caso a máquina física atual não tenha recursos
disponíveis. Antes de disparar o reescalonamento, o algoritmo deve
verificar se já não há migração em andamento para a máquina
virtual em questão e aguardar a conclusão, caso haja;
c) ao invés de se basear no desempenho da aplicação, o
mecanismo proposto se apoia nas medições de utilização de CPU e
memória. O escalonamento ocorrerá caso essas medições violem os
limiares definidos pelo administrador da rede;
II) Desenvolvimento: consiste no desenvolvimento e implantação do script,
na linguagem shell, com base no fluxograma elaborado no passo anterior.
O script é instalado na controladora OpenStack, que deve ter
conectividade com os nós computacionais da camada de virtualização e
permitir a alocação e remoção de recursos para as VNFs.

Fase 4 – Experimento, Análise dos Resultados e Conclusão.
I) Elaboração do plano de testes: o plano de testes contempla a criação do
roteiro para o experimento, a definição dos limiares de utilização de
recursos de CPU e memória, a definição das métricas e pontos de
medição na infraestrutura de NFV, além do modelo de relatório a ser
gerado para a análise no passo seguinte. O roteiro para execução dos
testes prevê basicamente os seguintes passos:
a) geração do tráfego nas VNFs, com o fim de provocar,
controladamente, o atingimento dos limiares de utilização dos
recursos de CPU e memória nas máquinas virtuais. Para a CPU a
forma de se atingir esse objetivo é gerando, gradualmente, tráfego
com iPerf, que passe através da VNF, que terá um Proxy baseado
em SSH (Secure Shell) configurado. O motivo de se utilizar um
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serviço de Proxy SSH é que o tráfego gerado deve ser de um tipo
que seja, necessariamente, tratado pela CPU da máquina virtual da
VNF. Em relação à memória, são estabelecidas sessões de BGP
(Border Gateway Protocol) entre os três sites remotos, onde são
injetadas rotas de forma controlada, até que os limiares de utilização
de memória RAM sejam atingidos;
b) observar o momento que o reescalonamento de CPU e memória
são executados e registrar os valores obtidos nos pontos de
medição definidos nesse passo;
II) execução dos testes: com base no plano definido na atividade anterior,
os testes devem ser conduzidos e um relatório gerado de acordo com o
modelo elaborado. Deve ser observado se o comportamento do algoritmo
ocorreu de acordo com o planejado. Eventuais ajustes no script são
conduzidos nessa fase, se necessário;
III) análise dos resultados e conclusão: os resultados obtidos na atividade
anterior são analisados, as conclusões finais são emitidas e novas
abordagens para trabalhos futuros são sugeridas. Deve ser averiguado
nesse passo, com base nas métricas estabelecidas:
a) se o reescalonamento de CPU e memória foi realizado de acordo
com critérios definidos;
b) se houver, registrar os tempos de interrupção da conectividade e
as variações de tráfego, quando for realizado o reescalonamento,
seguido, ou não, de migração de máquina física.

O tipo de análise aqui tratado é qualitativo, pois foca na avaliação de como o
algoritmo responde às variações na demanda do serviço que causam aumento ou
redução no consumo de memória e CPU nas VNFs. O resultado esperado é que não
haja qualquer interrupção de tráfego nos momentos em que as máquinas virtuais
são reescalonadas, momentos precedidos, ou não, de migração das VNFs para
outra máquina física da NFVI.
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Em relação ao comportamento do cenário, apesar de o protótipo utilizado
nesse experimento contemplar somente dois nós físicos, não há limitação formal da
quantidade nós físicos suportados pelo algoritmo. Quando o algoritmo detecta a
necessidade de migrar uma função de rede para outro nó físico, o critério de escolha
da máquina física de destino é a quantidade de recursos computacionais disponíveis
nela, no instante da migração.
O plano de testes definido na Etapa 4.I contempla o teste de uma condição
que provoca escassez de recursos em um dos nós físicos, culminando na migração
de uma das VNFs para outro nó físico que tenha recursos computacionais
suficientes para permitir o escalonamento da função virtual sobrecarregada. Após
isso, a demanda do serviço é direcionada de tal forma que a mesma VNF retorne
para o nó físico de onde ela saiu.
Em relação à funcionalidade que leva em conta o tempo de violação dos
limiares de utilização de recursos para tomada de decisão de reescalonamento,
sendo essa uma melhoria em relação ao algoritmo proposto por Han et al. (2012)
espera-se maior previsibilidade e controle desses episódios. Isso porque em
ambientes onde o tráfego de rede varia com muita intensidade e frequência, a
excessiva quantidade de reescalonamentos pode causar efeitos inesperados no
ambiente. De acordo com o ETSI (2015, p.62), os riscos de se escalonar uma
máquina virtual estão relacionados a impactos no serviço durante sua expansão e
contração e de indisponibilidade, em caso de falha durante o escalonamento.
Reescalonamentos frequentes podem potencializar esses riscos.

1.5 Organização do Trabalho

O Capítulo 2, Revisão Bibliográfica, traz uma breve introdução da evolução do
conceito de NFV estabelecido no padrão do ETSI e da importância do requisito de
alocação dinâmica de recursos de infraestrutura para esse conceito. Descreve
também como o tema vem sendo abordado na literatura e até onde o ETSI vem
trabalhando na definição desse requisito, já que há pontos em aberto no contexto.
Nesse capítulo explica-se, brevemente, sobre o trabalho de Han et al., que
influenciou o desenvolvimento do algoritmo proposto.
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O Capítulo 3, Preparação do Protótipo, descreve como foi preparado o
protótipo utilizado para experimento do algoritmo proposto. Nesse capítulo, fala-se
do esquema de endereçamento IP utilizado, sobre como o OpenStack e OSM foram
implementados, como os sites remotos foram configurados e outras configurações
particulares para realização do experimento.
O Capítulo 4, Planejamento e Desenvolvimento do Algoritmo, aborda os
requisitos de software, os fluxogramas e o esquema de desenvolvimento do
mecanismo. Esse capítulo entra nos detalhes das principais funções internas do
algoritmo e também de outros scripts utilizados para geração de relatórios,
necessários para o experimento. Ao fim desse capítulo, é explicado como o
algoritmo é implementado no protótipo.
O Capítulo 5 Experimento, apresenta o planejamento do roteiro de testes,
com detalhes sobre os resultados esperados e obtidos em cada passo e uma
análise geral do comportamento do algoritmo. Fala-se também de fatores que
influenciaram nos resultados dos testes, mas que não foram previstos quando do
planejamento do experimento.
O Capítulo 6, Conclusão, traz as considerações finais do trabalho,
destacando, de forma resumida, os resultados obtidos, os ganhos e os percalços
não previstos durante o planejamento. Faz-se aqui, também, sugestões de linhas
para continuidade da pesquisa sobre assunto.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A iniciativa para definição do conceito de NFV começou em 2012 (AT&T et al.,
2012), quando um Grupo de Especificação da Indústria, formado por membros de
treze das maiores operadoras de telecomunicações do mundo, se reuniu com o
objetivo de esboçar os benefícios, os pontos viabilizadores e os desafios para o
fomento desse conceito. A intenção foi chamar a atenção de outras operadoras,
fabricantes e interessados no setor de telecomunicações, ao redor do mundo, para
um trabalho colaborativo no sentido de acelerar o desenvolvimento e implementação
de soluções interoperáveis para NFV, baseadas em servidores padrões de indústria.
O resultado desse trabalho foi publicado em um congresso mundial sobre
SDN (Software Defined Network), ainda em 2012 (AT&T et al., 2012), o que
impulsionou a publicação de mais de 60 documentos sobre requisitos para NFV, ao
longo de cinco anos, pelo ETSI. Atualmente, mais de 300 empresas, incluindo 38
das maiores operadoras de telecomunicações do mundo (ETSI, 2018) estão
envolvidas nos trabalhos de desenvolvimento de padrões para NFV e no
compartilhamento de suas experiências de implementação e testes de soluções no
tema.
Um ano depois, foi publicada uma atualização (ETSI, 2013a) daquele
documento gerado no primeiro encontro, com uma expansão dos requisitos para
NFV. Mais outros quatro documentos foram lançados (ETSI,2018) junto com essa
publicação, abordando casos de uso, requisitos de virtualização, framework de
arquitetura, terminologias e provas de conceito.
Um

dos

principais

requisitos

entre

esses

documentos,

relacionado

diretamente com a proposta deste trabalho, foi quanto à necessidade de que as
soluções para NFV dispusessem de mecanismos que proporcionassem elasticidade
da capacidade de comutação de tráfego de rede, o que é tratado e referenciado na
literatura como parte da funcionalidade de alocação dinâmica de recursos de rede.
No decorrer deste capítulo, é passada uma visão geral sobre NFV, o ETSI e a
forma de atuação do Grupo de Especificação da Indústria do ETSI, que vem
trabalhando fortemente na produção de requisitos e na padronização do conceito de
NFV.
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2.1 NFV

De acordo com o ETSI (2014a), o conceito de virtualização de funções de
rede, ou NFV, traz uma série de mudanças para o mercado sobre a forma de se
implementar e gerenciar redes em relação às práticas não virtualizadas aplicadas a
elas. As principais mudanças estão relacionadas à dissociação das camadas de
software e hardware, anteriormente, dependentes uma da outra no modelo de rede
não virtualizado.
Com isso, é possível se escalonar e progredir a parte de software, também
referenciada como camada de controle da rede, de forma independente do hardware
e do plano de encaminhamento de dados. Além disso, esse modelo propicia a
realocação e o compartilhamento de recursos de infraestrutura computacional entre
diferentes funções de rede em um mesmo domínio operacional.
Um conjunto de recursos físicos é instalado e disponibilizado para uso como
um pool de recursos. Com isso, ao se instanciar funções de rede, pode-se utilizar
dos pools de recursos de forma dinâmica, de acordo com a demanda pelo serviço,
por exemplo. Isso faz com que as redes se tornem cada vez mais flexíveis,
automáticas e escaláveis, permitindo um ajuste fino e automático da capacidade de
comutação de tráfego em todo o seu tempo de vida.
A ideia do conceito de NFV ETSI (2014a) é que se possa fazer a
implementação de funções de rede como entidades baseadas, unicamente, em
software, podendo ser executadas na infraestrutura de NFV sobre servidores físicos
nos padrões da indústria. De acordo com o diagrama da Figura 1, três principais
domínios fazem parte do conceito de NFV:
 função de rede virtualizada: também chamada de VNF é uma função de rede
implementada por software em uma ou mais máquinas virtuais executadas
sobre a NFVI. Um conjunto de VNFs e suas relações entre si, podem ainda
compor um Serviço de Rede (NS – Network Service);
 NFVI: infraestrutura na qual são implementadas as funções virtuais de rede.
É um conjunto de recursos computacionais, disponíveis em servidores físicos
que podem ser de diferentes fabricantes;
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 gerência e orquestração NFV: também chamada de MANO, gerencia os
recursos de hardware da NFVI por meio da entidade VIM (Virtual
Infrastructure Manager) e orquestra o tempo de vida das funções virtuais de
rede por meio do Orquestrador.

Figura 1 – Arquitetura de alto nível de NFV

Fonte: Traduzido e adaptado do ETSI (2014a)

O detalhamento de cada domínio é apresentado nas próximas seções.

2.2 Padronização do ETSI

O principal objetivo do ETSI (MIJUMBI, 2015) é produzir requisitos e
especificações nos quais os fabricantes e operadoras de telecomunicações possam
se basear para a construção e implementação de equipamentos de rede. Para esse
tipo de finalidade, o ESTI cria Grupos de Especificação da Indústria (ISG – Industry
Specification Groups), que têm como missão atuar em comitês com o propósito de
gerar padrões dentro uma área tecnológica específica.
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Para NFV, o modelo de trabalho do ISG (ESTI, 2018) é baseado em fases ,
aproximadamente, dois anos que se iniciaram em 2012. Os documentos lançados
na primeira fase, que perdurou até 2014, são considerados pré-normativos e visam à
convergência dos requisitos levantados nesse período entre as operadoras e
fabricantes envolvidos no trabalho. Os documentos delineavam, basicamente, um
ecossistema aberto e interoperável, aplicando padrões já existentes na indústria e
desenvolvendo novos requisitos técnicos que estimulassem a inovação nesse setor.
O resultado, no final dessa fase, foi a publicação de 16 documentos com
diretrizes para o desenvolvimento de tecnologias de redes virtualizadas que fossem
simples de operar, portáveis, de alto desempenho, que funcionassem com
tecnologias existentes não virtualizadas, seguras contra ataques e erros de
configuração,

que

proporcionassem

estabilidade

de

serviço

durante

a

implementação e realocação de recursos e que fossem resistentes contra falhas de
hardware e software.
Na segunda fase, também chamada de Release 2 (ESTI, 2018), ocorrida no
período de 2015 a 2016, iniciou-se o planejamento de conteúdo para versões futuras
dos documentos e a elaboração de documentos formais de requisitos, priorizando
um conjunto de capacidades chaves para NFV como, por exemplo, o que tange à
parte de aceleração independente de hardware, aceleração de switch virtual,
interfaces sistêmicas, pontos de referência e modelos de informações e de dados.
Foram definidos, nessa fase, requisitos funcionais e aplicáveis para blocos
tais como VIM (Virtual Infrastrucure Manager), VNFM (VNF Manager) e NFVO (NFV
Orchestrator) e publicada uma série de documentos com requisitos já formalizados.
Essa fase não inclui qualquer mudança de arquitetura para NFV.
Está em andamento atualmente a terceira fase, ou Release 3, que inclui a
atuação em um conjunto de funcionalidades que levaram a 18 novas frentes de
trabalho. Além disso, novos grupos de requisitos incluem áreas como bilhetagem,
gerenciamentos de licenças, de políticas e de serviços multi-site fim-a-fim.
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2.2.1 Casos de Uso para Auto Escalonamento

Em documento sobre casos de uso para NFV, o ETSI faz diversas referências
sobre o problema aqui estudado (ETSI, 2017d). As menções recorrentes são sobre a
necessidade de os recursos alocados para as funções virtuais poderem ser
compartilhados com outras funções e escalonados dinamicamente, para suportarem
maiores tabelas de encaminhamento de dados e, consequentemente, maiores
demandas de serviço.
Em caso de uso sobre virtualização do núcleo de redes móveis e do
Subsistema Multimídia por IP (IMS – IP Multimedia Subsystem), a ETSI (2017d,
p.28) fala sobre a possibilidade de redução da complexidade da rede e das
atividades operacionais ao se aplicar tecnologias de virtualização para consolidar
diferentes tipos de equipamentos em servidores padrões da indústria, como ilustrado
na Figura 2. A elasticidade é um fator que deve ajudar a reduzir o Custo Total de
Propriedade (TCO – Total Cost of Ownership) dessas redes ao permitir a
modificação da capacidade de cada função de rede, de acordo com a demanda pelo
serviço.

Figura 2 – Alvo da Virtualização no Núcleo da Rede Móvel

Fonte: Traduzido de ETSI (2017d)
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Nesse caso de uso, a capacidade da rede móvel é afetada devido ao
aumento das requisições pelos serviços móveis pelos usuários, culminando em
escassez de recursos em certas funções de rede virtuais. As plataformas de
orquestração, ao detectar essa escassez, iniciam a alocação de mais recursos para
essas funções evitando que os usuários percebam qualquer congestionamento na
rede. O caso de uso termina quando boa parte dos usuários deixa de utilizar o
serviço móvel, tornando tais funções do núcleo de rede subutilizadas disparando,
assim, os processos de contração dessas funções.
Em outro caso de uso, também relativo à rede móvel (ETSI, 2017d, p.32),
fala-se da virtualização de funções de Redes de Acesso de Rádio (RAN – Radio
Access Network), como destacado em vermelho na Figura 3, justificada pelo fato
desse tipo de equipamento estar entre os que mais consomem energia nessas
redes. Ao aplicar mecanismos de compartilhamento e alocação dinâmica de
recursos e de balanceamento de tráfego espera-se reduzir o consumo de energia
nessas redes. Essa redução de custo deve ser potencializada com o uso combinado
da virtualização com a centralização dos equipamentos que mais consomem
energia.

Figura 3 – Alvo da Virtualização na Rede de Acesso de RAN

Fonte: Traduzido de ETSI (2017d)

32

Nesse caso, os problemas passam a ocorrer quando maior volume de
recursos é requisitado devido ao aumento do número de dispositivos móveis
anexados às células móveis e/ou maior volume de tráfego na rede. Ao detectar esse
congestionamento, as plataformas de gerenciamento de rede expandem os recursos
computacionais das funções virtuais da RAN evitando que os usuários, sequer,
notem qualquer congestionamento na rede. Uma vez que os usuários começam a se
desconectar da rede, ou gerar menos tráfego, as funções virtuais passam a ficar
subutilizadas, resultando no reescalonamento para menos dessas funções.
Em outro caso de uso (ETSI, 2017d, p.35), fala-se da virtualização de
equipamentos de usuários domésticos, incluindo roteadores residenciais e STBs
(Set-Top Boxes) IP. De acordo com Bronstein e Shraga (2014, p. 903), a questão do
gerenciamento de recursos nesse caso é um desafio ainda maior, pois a NFVI
deverá suportar centenas de milhares de Equipamentos nas Residências dos
Clientes (CPEs – Customer-Premises Equipment), o que traz à tona questões sobre
a melhor forma de se mapear usuários para as funções virtuais.
Na Figura 4, destaca-se em vermelho dois equipamentos, tradicionalmente,
instalados na casa dos clientes, que são, naturalmente, caros devido ao fato desses
hardwares serem dedicados a funcionalidades específicas de software. Usuários
que não utilizam o serviço de forma intensa acabam desperdiçando recursos,
inclusive, de energia que poderiam ser alocados para outros usuários, caso esses
equipamentos fossem virtualizados.
Figura 4 – Equipamentos de uma Rede Doméstica Tradicional

Fonte: Traduzido de ETSI (2017d)
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Na Figura 5, é apresentado um cenário em que essas funções são
transferidas para as dependências de rede da operadora e passam a funcionar de
forma virtualizada nos pontos indicados em vermelho. Na rede do usuário, são
instalados equipamentos de baixo custo, como switches de camada 2 e dongles
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) para decodificar o sinal das tevês, que
operam, inclusive, com menor consumo de energia.

Figura 5 – Rede Doméstica Virtualizada

Fonte: Traduzido de ETSI (2017d)

Nesse caso de uso, os mecanismos de escalonamento de recursos trazem o
benefício de se liberar, automaticamente, recursos da NFVI dos usuários
desativados da rede, por exemplo, por motivo de cancelamento do serviço. Há
também a possibilidade de se realocar os dispositivos virtuais de um nó físico
sobrecarregado na NFVI para outro nó físico com menor demanda de usuários
evitando congestionamentos no serviço.
Foram apresentados aqui três casos de uso relativos ao escalonamento
dinâmico de recursos computacionais, com exemplos da aplicação de NFV em três
pontos estratégicos das redes das operadoras: no núcleo da rede, na rede de
acesso e na rede do usuário final.
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2.2.2 Requisitos de Auto Escalonamento

Os requisitos relativos ao escalonamento de recursos para NFV estão no
escopo de Gerenciamento do Ciclo de Vida da VNF (LCM – Lifecycle Management)
em documento que trata das especificações de requisitos para MANO (ETSI, 2014a;
2017c). Essa funcionalidade toma vantagem de tecnologias de virtualização de
sistemas computacionais que já existiam antes da introdução do conceito de NFV
(MIJUMBI et al., 2015, p. 8) e vêm sendo utilizadas como base para a criação de
mecanismos que atendam ao requisito chave para viabilização do conceito.
Há duas formas de se escalonar uma VNF (ETSI, 2016b): verticalmente e
horizontalmente. No escalonamento vertical, os recursos computacionais como, por
exemplo, CPU, memória e capacidade de armazenamento, são adicionados ou
removidos das MVs das VNFs conforme necessidade. Já no escalonamento
horizontal, o aumento ou a diminuição da capacidade computacional da função de
rede se dá pela adição ou remoção de instâncias de MVs ou de VNFs. Os
escalonamentos para mais e para menos também podem ser tratados como
escalonamentos de expansão e contração da função, respectivamente.
De acordo com o ETSI (2015b, 54), não é aconselhado que se façam
escalonamentos horizontais como primeira opção para ganho de desempenho na
rede. Outras técnicas devem ser avaliadas antes como, por exemplo, a
implementação de funções baseadas em multi-thread ou mudanças na arquitetura
de software da rede. O abuso desse tipo de técnica pode levar o ambiente a
comportamentos imprevisíveis, ao passo que, com o uso correto dos mecanismos,
pode-se esperar um crescimento de rede mais linear.
O algoritmo proposto se enquadra no tipo de escalonamento vertical, já que
foi concebido para atuação somente no nível da MV, para adição e remoção vCPUs
e memória, conforme a demanda por esses recursos aumenta ou diminui. Conforme
o ETSI (2014b, 118), a natureza da VNF e os resultados das medições de utilização
de recursos, são fatores que determinam os tipos de ação de escalonamento na
VNF, podendo ser:
 adição de recursos em MVs existentes, como CPU e memória =
Escalonamento vertical de expansão;
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 adição de uma nova máquina virtual ou VNF = Escalonamento horizontal de
expansão;
 desligamento e remoção de máquinas virtuais da VNF = Escalonamento
horizontal de contração;
 remoção de recursos existentes das MVs, como CPU e memória =
Escalonamento vertical de contração;
 aumento da capacidade de rede.

Além das métricas de utilização de recursos, outros fatores podem ser
levados em conta na tomada de decisão de escalonamento como, por exemplo,
fatores externos relativos ao custo de alocação de recursos de infraestrutura de um
determinado pool, a localização geográfica dos usuários, um tipo determinado de
hardware

requerido

comercialmente,

acordos

de

nível

de

serviço

e

de

disponibilidade de rede e outros que podem contar com o apoio de ferramentas de
inteligência de negócio, ou que calculam a previsibilidade da demanda de rede por
aprendizagem de máquina.
A detecção da necessidade de escalonamento de VNF pode partir de
entidades internas e externas ao domínio de NFV (ETSI, 2014b). Essas entidades
podem ter processos próprios de monitoração, que enviam notificações para o
gerenciador de VNFs, solicitando o escalonamento dos recursos, que por sua vez,
modifica os descritores das funções virtuais incluindo os novos requisitos de
recursos computacionais para escalonar a VNF efetivamente.
Alguns

exemplos

de

entidades

que

originam

escalonamento são:
 instância de VNF;
 o próprio Gerenciador de VNFs (auto escalonamento);
 VIM;
 gerenciador de elementos (EM – Element Manager);

as

solicitações

de
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 sistemas de OSS / BSS (Operations Support System / Business Support
System);
 mudança manual feita pelo operador.

Os eventos de escalonamento que são disparados pelo próprio Gerenciador
de VNFs são referidos como sendo do tipo Auto Escalonamento, pois nesse caso
essa entidade é a origem e o destino da própria solicitação. As solicitações que
partem dos EMs, ou das instâncias de VNF, são referidas como solicitações sob
demanda. As demais solicitações, originadas de plataformas externas ao domínio de
NFV, são recebidas pelo Gerenciador de VNFs via Orquestrador de NFV, cujo o
fluxo da solicitação é apresentado na Figura 6.
Conforme o ETSI (2015, p. 15), os mecanismos de escalonamento para NFV
não devem substituir os mecanismos tradicionais voltados para controle de
sobrecarga na rede, pois devem atuar quando o crescimento da demanda de
infraestrutura for lento e de forma previsível. Variações intensas de demanda com
intervalos de segundos, ou mesmo minuto, devem ser tratadas por funcionalidades
próprias para isso. Em resumo, esses dois tipos de mecanismos devem ser usados
de forma complementar na rede, pois atuam de forma completamente independente.
Em outro documento (ESTI, 2017c, p.21 e 23), o ESTI aborda os requisitos de
escalonamento de VNF e Serviço de Rede (NS – Network Service) de forma sucinta.
Este documento diz que o Orquestrador de NFV deve suportar escalonamento
vertical e horizontal de serviços e funções virtuais de rede, tanto para expansão
como para contração dessas entidades. Mas não contempla os possíveis métodos
para detecção da necessidade de escalonamento, sendo esse um dos objetivos do
algoritmo aqui proposto.

2.2.3 Fluxos de Mensagens dos Processos de Escalonamento

Conforme explicado nas seções anteriores, o processo de escalonamento de
VNF pode ser disparado por entidades internas ou externas ao domínio de NFV,
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como por exemplo: o Orquestrador NFV, o Gerenciador de VNFs, o VIM, o EM, as
próprias VNFs e sistemas externos de OSS/BSS.
Entre a medição de desempenho e a efetivação de escalonamento de uma
VNF, ou de um serviço de rede essas entidades trocam uma série de mensagens de
controle (ETSI, 2014b) entre si, com diversos objetivos, como para solicitar,
explicitamente, um escalonamento ou para, simplesmente, notificar o resultado das
medições de desempenho de VNF, para que uma outra entidade tome a decisão de
escalonamento. Nesse processo, também são trocadas mensagens para informar
disponibilidade de recursos de infraestrutura, verificar restrições comerciais e
técnicas etc. Nessa seção, são explicados os principais fluxos de mensagens de
escalonamento.
Na Figura 6, é possível verificar o fluxo de solicitação de escalonamento
partindo de entidades externas ao domínio de NFV e chegando ao Gerenciador de
VNFs via Orquestrador.

Figura 6 – Fluxo de Mensagens de Escalonamento de Instância de VNF

Fonte: Traduzido de ETSI (2014b)
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Esse fluxo se inicia com o Orquestrador NFV recebendo uma solicitação de
escalonamento, de uma entidade externa à NFVI, via interface de gerenciamento do
tempo de vida da VNF. No passo 3, o Orquestrador procura o Gerenciador de VNFs
responsável pela VNF que se deseja escalonar. Antes de efetivar o escalonamento,
opcionalmente, é feita verificação da viabilidade da solicitação de escalonamento da
VNF por meio de um processo que cuida da reserva de recursos computacionais, no
passo 4.
No passo 5, o Orquestrador de NFV envia a solicitação de escalonamento
para o Gerenciador de VNFs. Caso o passo 4 tenha sido executado e tenham sido
reservados recursos para a VNF com sucesso, o Orquestrador de NFV envia
também as informações relativas à reserva de recursos para o gerenciador de VNFs.
Caso contrário, o passo 6, mais adiante, é ignorado.
No passo 6, o Gerenciador de VNFs faz a preparação para o escalonamento,
por meio da validação da solicitação e dos parâmetros de escalonamento recebidos
e da inclusão de dados adicionais relativos às restrições específicas do tempo de
vida da VNF.
No passo 8, o Orquestrador solicita ao VIM a efetivação da alocação dos
recursos reservados na camada de virtualização. Essas mudanças dizem respeito à
criação e à inicialização das novas MVs, bem como às configurações de rede para
tais instâncias criadas.
Ao finalizar a instanciação da VNF, uma notificação de conclusão desse
processo é enviada para o Orquestrador, no passo 11, que também notifica o
Gerenciador de VNFs, no passo 12.
O Gerenciador de VNFs faz configurações específicas na VNF escalonada,
de acordo com as necessidades e notifica o Orquestrador sobre a conclusão da
configuração, no passo 13. Por fim, no passo 14, o Orquestrador informa ao
solicitante sobre a conclusão do escalonamento da VNF.
Ainda sobre a Figura 6, quando a solicitação de escalonamento parte do
Gerenciador de VNFs, os passos 1, 2, 3, 5 e 6 e algumas consistências intrínsecas
ao passo 4, relativas à verificação de viabilidade do escalonamento, são ignoradas.
Nas figuras 7 e 8, o fluxo das mensagens é um pouco diferente. A ordem de
expansão da VNF parte do Gerenciador de VNFs, depois que esse recebe uma
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notificação informando os resultados das medições de desempenho de uma
determinada VNF. Nessas figuras, as notificações partem da própria VNF e do EM,
respectivamente.

Figura 7 – Fluxo de Expansão Automática de VNF por Medição de Desempenho na
Instância de VNF

Fonte: Traduzido de ETSI (2014b)

Na Figura 7, o fluxo de mensagens para expansão da VNF atende tanto ao
escalonamentos do tipo horizontal como vertical e pode ser disparado por um
processo automático ou manual.
Os passos para a expansão da VNF se iniciam com a coleta de medições da
VNF pelo Gerenciador de VNFs. Essa coleta pode ser feita por meio de operações
dos tipos Get ou Notify da interface de gerenciamento de desempenho da VNF. O
Gerenciador de VNFs, por sua vez, no passo 2, constata que há a necessidade de
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expansão de recursos da VNF e solicita ao Orquestrador de NFV, no passo 3,
concessão para expansão da VNF com base nas especificações listadas nos
descritores da VNF.
Nesses descritores, constam informações como a quantidade de vCPUs,
memória, armazenamento, quantidades de instâncias etc., para alocação na VNF.
No passo 4, o Orquestrador tem a responsabilidade de tomar a decisão de
escalonamento

com

base

na

verificação

da

disponibilidade

de

recursos.

Opcionalmente, nos passos 5 e 6, pode ser feita reserva dos recursos solicitados
para o VIM.
No passo 7, o Orquestrador concede a permissão de escalonamento da VNF
para o Gerenciador de VNFs e envia, junto com a concessão, as informações
necessárias para o processo de escalonamento. Nos passos 8 e 9, são feitas a
solicitação e efetivação da alocação de recursos na VNF. Nesse ponto, caso seja
um escalonamento horizontal estão incluídas a criação de instâncias de MVs e a
configuração dessas instâncias nas devidas redes.
A VNF é então configurada com parâmetros específicos, no passo 10, pelo
Gerenciador de VNFs, que na sequência notifica ao EM que essa VNF foi
escalonada. Essa notificação é feita por meio da interface de notificação de
mudança do ciclo de vida da VNF. O EM, por sua vez, configura a VNF com
parâmetros específicos de aplicação no passo 13.
Por fim, no passo 14, o Gerenciador de VNFs notifica ao Orquestrador que a
VNF foi escalonada. O Orquestrador faz um mapeamento da VNF para o VIM e para
o pool de recursos utilizado em sua base de dados.
Caso seja constatada a necessidade de contração da VNF, indicada no passo
2 da Figura 7, o fluxo é um pouco mais simples do que o fluxo de expansão.
Primeiramente, não há necessidade dos passos 5 e 6, já que a remoção de recursos
da VNF obviamente não exige reserva de recursos. Nos passos 8 e 9, ao invés da
solicitação de alocação de recursos, é feita a solicitação de remoção dos recursos
em processo de contração. Os passos 10 e 13 também são ignorados, pois nesse
caso estamos tratando da eliminação de instâncias e não há o que ser configurado
em instâncias removidas.
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Na Figura 8 é apresentado o fluxo de mensagens trocadas quando a
expansão da VNF é disparada pelo EM.

Figura 8 – Fluxo de Expansão Iniciada pelo EM

Fonte: Traduzido de ETSI (2014b)

Esse fluxo de mensagem se inicia com a solicitação automática ou manual
para se expandir a capacidade da VNF que é enviada para o Gerenciador de VNFs
no passo 2. O Gerenciador de VNFs solicita concessão de expansão da VNF para o
Orquestrador, que verifica, no passo 4, em sua base de dados, se há disponibilidade
dos recursos solicitados.
O Orquestrador pode, opcionalmente, nos passos 5 e 6, reservar os recursos
solicitados para o VIM via interface de gerenciamento de recursos virtualizados. No
passo 7, o Orquestrador concede autorização para escalonar a VNF para o
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Gerenciador de VNFs e envia, juntamente com a concessão, as informações
necessárias para a operação de escalonamento.
No passo 8, o Gerenciador de VNFs envia solicitação de criação e
inicialização das MVs para o VIM, que responde, no passo 9, dizendo que a
operação foi concluída. Nesses dois últimos passos, as instâncias iniciadas são
também configuradas nas redes em que a VNF tem conectividade.
O Gerenciador de VNFs configura então, no passo 10, parâmetros específicos
nas instâncias da VNF e notifica o EM que o escalonamento da VNF foi concluído. O
EM atualiza, no passo 12, as informações da VNF e configura parâmetros
específicos de aplicação na VNF.
No passo 14, o Gerenciador de VNFs sinaliza para o Orquestrador que a VNF
foi expandida com sucesso. Por fim, no passo 15, o Orquestrador mapeia a VNF
para o VIM e para o pool de recursos em que essa função virtual está alocada em
sua base de dados.
Caso seja detectada a necessidade de contração da VNF no passo 1 da
Figura 8, o fluxo se torna um pouco mais simples. Nesse caso, os passos 5 e 6 são
ignorados, já que não há a necessidade de alocação de recursos no VIM. Nos
passos 8 e 9, ao invés de ser solicitada alocação de recursos para o VIM, é
solicitada a remoção de recursos ou de MVs, da VNF. Os passos 10 e 13 também
são ignorados, pois, uma vez que as instâncias estão sendo removidas, não há o
que se configurar nelas.

2.3 Comparação de Redes Virtualizadas com Não Virtualizadas

As VNFs são funções de rede que, basicamente, já existiam no modelo
tradicional não baseado em virtualização, desempenhando atividades tais como de
DHCP, NAT, Proxy, Firewall, Inspeção Profunda de Pacote (DPI – Deep Packet
Inspection), balanceamento de carga, etc.
Essas funções atuam na camada de controle de uma rede, ao passo que o
encaminhamento dos dados é realizado pela camada de dados, mais relacionada à
camada 2 do modelo OSI da ISO (International Organization for Standardization).
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Em uma rede tradicional não baseada em NFV, as funções dessas duas camadas,
ou seja, de controle e de encaminhamento de dados, são geralmente
desempenhadas por um mesmo equipamento dedicado.
No conceito de NFV essas camadas foram desagregadas (ETSI, 2017e) para
se propiciar uma melhor utilização e otimização de recursos computacionais, de
energia, operacionais e a redução de custos com equipamentos.
Tomando como exemplo o cenário da Figura 9, os sites A, B e C são
baseados em NFV e servidos por uma mesma infraestrutura de um PoP, com o
nome de NFVI-PoP em que todas as suas funções de rede, como DHCP, NAT,
balanceamento de carga etc., são processadas. Esses sites possuem equipamentos
de rede de baixo custo, com a função de, basicamente, comutar quadros de rede.
Já no site D, que tem seu modelo de rede baseado em arquiteturas
tradicionais, ou seja, não virtualizadas está sendo utilizado um equipamento
dedicado à função originalmente implementada nessa rede. Isso torna seu custo
mais alto em relação aos equipamentos dos outros sites, pois não permite o
compartilhamento de seus recursos em momentos de baixa utilização de rede pelos
usuários do site.

Figura 9 – Exemplo da Localização das Entidades

Fonte: Adaptado de ETSI (2013b, p. 17)
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2.4 Gerenciamento e Orquestração – MANO

Conforme diagrama da Figura 1, uma arquitetura baseada em NFV é
composta por três domínios: MANO, NFVI e VNF. No domínio MANO, conforme
Figura 10, são encontradas as seguintes entidades (ETSI, 2017e):

Figura 10 – Arquitetura MANO Detalhada

Fonte: Traduzido de ETSI (2017e)

 Orquestrador NFV, ou NFVO: dentre suas responsabilidades estão incluídos
o gerenciamento do tempo de vida dos NSs, a validação e a autorização para
o VNFM alocar recursos da NFVI, a coleta de medições de desempenho e
resiliência dos NSs, o gerenciamento da topologia e automação das
instâncias de NS, o gerenciamento e aplicação de políticas, por exemplo, de
otimização do desempenho da função virtual com base na localização
geográfica e também a coleta de informações sobre a utilização de recursos
da NFVI;
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 gerenciador de VNFs, ou VNFM: Controla as VNFs e suas MVs por meio de
descritores de metadados, chamados de VNFD (VNF Descriptors), utilizados
para definir as características da função virtual de rede como um todo. Esses
descritores também trazem as características que devem ter as instâncias da
VNF, também chamadas de VNFC (VNF Components). Estão incluídas nas
responsabilidades do VNFM a instanciação, configuração, atualização,
upgrade de software escalonamento, detecção e medição de resistência e
desempenho, tratamento de falhas, medições relativas à segurança e à
finalização das VNFs;
 gerenciador de Infraestrutura virtualizada, ou VIM: controla os recursos de
infraestrutura

da

NFVI,

atuando,

principalmente,

nos

hypervisors

e

controladoras de rede. Essa entidade é responsável pela alocação de
recursos computacionais para as VNFs, associação de recursos virtualizados
nos nós físicos da NFVI, pela criação e manutenção de enlaces e redes
virtuais, pela atribuição de políticas de segurança, pela coleta de informações
de desempenho, falhas de hardware e softwares e recursos virtualizados,
além do gerenciamento das imagens de softwares utilizadas para instanciar
as funções de rede;
 gerenciador de elementos, ou EM: é uma entidade situada fora do domínio
de MANO, responsável pelo gerenciamento de falhas, desempenho,
configuração, bilhetagem e segurança das VNFs. Essa entidade já é utilizada
atualmente em redes legadas, ou não virtualizadas, para as mesmas funções
aqui descritas.

Na Figura 10 encontram-se também quatro repositórios que têm como
finalidade catalogar as VNFs e NSs, controlar as instâncias de VNF e controlar os
recursos da NFVI. Nos catálogos de VNFs e NSs, são guardadas informações sobre
esses dois tipos de elementos implementados na rede, incluindo os descritores das
funções virtuais e dos seus enlaces de rede.
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Em relação aos repositórios de instâncias de VNF, são guardados registros
sobre as atualizações dessas instâncias ao longo de seus ciclos de vida. Já o
repositório de recursos da NFVI, armazena dados sobre os recursos alocados,
disponíveis e reservados para as funções no VIM.

2.4.1 Serviço de Rede

Como mencionado anteriormente em NFV, serviços de rede (NS- Network
Service) geralmente são desempenhados por um conjunto de VNFs aninhadas
(ETSI, 2014a) e os enlaces de rede que as interconectam e podem ser operados por
um ou mais provedores de rede. Na Figura 11 é apresentado um diagrama
demonstrando um serviço de rede fim a fim.

Figura 11 – Representação Gráfica de um Serviço de Rede Fim a Fim

Fonte: Adaptado de ETSI (2017e)

Alguns exemplos desses serviços de redes são serviços móveis, redes sem
fio, firewalls, balanceadores de carga, serviços de CDN (Content Distribution
Network), VPNs (Virtual Private Network) e outros.
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2.4.2 Descritores

As características dos componentes que formam um NS ou uma VNF são
relacionadas em templates chamados descritores, que são utilizados no momento
da implementação do serviço de rede para informar ao NFVI os tipos e quantidades
de recursos em implementação (ETSI, 2014b). Até cinco tipos de descritores são
definidos para a composição do serviço:
 NSD (Network Service Descriptor): é utilizado pelo NFVO para instanciar
serviços de rede, que podem ser compostos por VNFs, VNF Forwarding
Graphs, PNFs e enlaces virtuais;
 VNFD (VNF Descriptor): descreve como a função virtual de rede deve ser
implementada em termos de recursos de CPU, memória, armazenamento
enlaces de rede e qual imagem de sistema operacional deve ser usada.
Informa também por qual meio a VNF deverá ser gerenciada. Esse descritor é
também utilizado pelo NFVO para gerenciar os recursos virtualizados e
orquestrar o NS. Um NS pode conter um ou mais VNFDs;
 PNFD (Physical Network Function Descriptor): descreve os requisitos de
conectividade, de Interface e de métricas, para uma função de rede física.
Esse descritor é necessário caso um dispositivo físico seja incorporado em
um NS para viabilizar a evolução da rede;
 VLD (Virtual Link Descriptor): descreve os recursos necessários relativos aos
enlaces que interconectam as VNFs, funções físicas de rede e as pontas
finais do NS;
 VNFFGD (VNF Forwarding Graph Descriptor): descreve a topologia interna
ao NS no que se refere à conectividade entre VNFs, funções físicas de rede e
os enlaces que os interconectam.

48

2.5 Soluções MANO Abertas

A ideia de utilizar o OSM (Open Source MANO) no papel de MANO no
protótipo deste experimento deveu-se ao fato dessa plataforma ter sido concebida e
desenvolvida pelo ESTI (2017) como uma referência MANO para os fabricantes e
operadoras de telecomunicações no mercado.
No entanto, durante a implementação do OSM no protótipo, foi notado que o
seu plugin, OpenVIM, responsável pela entidade VIM no domínio MANO, não estava
se comportando como esperado, impossibilitando sua instalação pelos meios
convencionais. Por isso, foi utilizado como alternativa o OpenStack em substituição
ao OpenVIM, mas mantendo o OSM como plataforma de Orquestração.
Nas próximas seções, serão apresentados mais detalhes sobre cada
plataforma.

2.5.1 Open Source MANO (OSM)

O OSM (ETSI, 2017) é um projeto da ETSI voltado para o desenvolvimento da
camada de gerenciamento e orquestração, também chamada de MANO em redes
baseadas em NFV. Um projeto precursor, denominado simplesmente de
OpenMANO (TID, 2018) e desenvolvido pela operadora Telefónica, já tinha esse
mesmo foco, porém com uma qualidade de software não adequada para
implementação em redes de produção. Até então, nessa versão, sua utilização se
dava, basicamente, em laboratório ou para experimentos.
Em dezembro de 2016, o projeto OpenMANO foi descontinuado com esse
nome e todos os esforços se voltaram para o Open Source MANO da própria ETSI.
Pode-se dizer que o OSM é a materialização do conjunto de requisitos estabelecidos
pelo ETSI e uma referência da arquitetura em padronização por essa entidade.
Conforme Figura 12, o OSM pode desempenhar três papeis na entidade
MANO da arquitetura de referência de NFV definida pelo ETSI: orquestrador NFV,
gerenciador de VNFs e VIM (Gerenciador de Infraestrutura Virtualizada). Porém, no
lugar dessa última entidade, foi utilizado o OpenStack.
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Figura 12 – Arquitetura de Referência para NFV do ETSI

Fonte: Traduzido e adaptado de ETSI (2014a)

Ocorre que o papel do VIM pode ser desempenhado por um componente de
software que faz parte do próprio OSM, denominado OpenVIM. Também são
suportados para esse papel o OpenStack, o VMware vCloud Director e o AWS
(Amazon Web Services). Devido às dificuldades encontradas na implementação do
OpenVIM, para os fins deste trabalho, foi definido o OpenStack em seu lugar, que é
descrito com mais detalhes nas próximas seções.

2.5.2 OpenStack

De acordo com a OpenStack (OPENSTACK CONTRIBUTORS, 2017), seu
conjunto de funções é considerado um sistema operacional para nuvem, que tem
como objetivo controlar, de forma automática, grandes quantidades de recursos de
hardware e software em um datacenter. Tudo pode ser controlado por um
dashboard, que dá aos administradores uma visão total de sua fazenda de máquinas
enquanto possibilita aos seus clientes o auto provisionamento de recursos via uma
página web, por exemplo.
No protótipo deste trabalho, o OpenStack atua como VIM, ou seja, é
responsável pelo gerenciamento da infraestrutura virtualizada, como apresentado na
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Figura 12, controlando os recursos computacionais das MFs máquina-fisica-1 e
máquina-fisica-2, mostradas na Figura 18.
Apesar do OpenStack possuir módulo próprio de Orquestração, chamado de
Heat, buscou-se utilizar o Orquestrador OSM nesse trabalho para trazer para o
experimento uma referência de Orquestração mais próxima possível dos padrões do
ETSI. Tanto o OpenStack (SHIRAN, 2017) como o OSM (ETSI, 2017b) possuem
mecanismos de escalonamento horizontal de VNFs, porém ainda não dispõem de
ferramentas para escalonamento vertical.
No que diz respeito a parte de redes virtuais, o OpenStack é responsável pela
atuação tanto nas máquinas físicas como nas virtuais. Isso abrange a criação de
bridges no sistema operacional, a associação das portas virtuais das MVs com suas
respectivas redes físicas, a designação das VLANs nessas portas e a alocação de
interfaces virtuais, desmembradas do SR-IOV (PCI-SIG, 2018) para as MVs.
O gerenciamento das VNFs é feito pelo OSM, que interage com o OpenStack
na criação das MVs. Na Tabela 2 estão destacados os módulos do OpenStack
utilizados nesse experimento.
Tabela 2 – Módulos do OpenStack Utilizados no Protótipo
Módulo

Descrição

Finalidade no experimento

Neutron

Responsável por prover para as MVs as
topologias de rede no que tange à associação
das interfaces físicas com as virtuais, pela criação
e associação de faixas IPs com essas redes
virtuais criadas e pela designação de DHCPs
para essas mesmas redes.

Provê para o protótipo as configurações
mínimas necessárias relativas às redes
de serviço, saída, gerenciamento e
controle, conforme apresentado nas
figuras 19 e 20.

Nova

Responsável
por
provisionar
instâncias
computacionais virtualizadas, também chamadas
de MVs, com base nas imagens de sistemas
operacionais disponibilizadas pelo Glance. Para
instanciar uma MV, se utiliza de templates, ou
flavors, que permitem configurações específicas
para aquela instância, como um determinado
número de vCPUs, memória e espaço de
armazenamento em disco.

Tem
como
responsabilidade
implementar as MVs das VNFs dos sites
1, 2 e 3, conforme apresentado na
Figura 18, antes do início do
experimento.

Glance

É um repositório de imagens de sistemas
operacionais utilizados na instanciação de MVs.

Provê o sistema operacional utilizado
pelas VNFs dos três sites remotos. Para
os três sites, são utilizados o sistema
operacional CentOS.

Fonte: OpenStack (2017)
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2.6 Virtualização

Para o ESTI, as plataformas utilizadas na camada de virtualização de NFV
devem cumprir com alguns requisitos técnicos para que seja facilitada a
interoperabilidade e propiciada a evolução e a escalabilidade da rede de forma
transparente (ETSI, 2013c).
Esses requisitos dizem respeito, por exemplo, ao suporte à portabilidade, que
permite que uma função virtual possa ser migrada para diferentes nós da NFVI, ou
para diferentes NFVIs, sem prejuízos no desempenho e nas funcionalidades das
funções migradas.
Como amplamente abordado neste trabalho, a elasticidade também é um dos
requisitos de NFV que estão ligados diretamente à camada de virtualização. Deve
ser suportado escalonamento on-line e sob demanda, dos recursos alocados para
as VNFs. É necessário também que a solução de virtualização suporte à migração
de instâncias virtuais entre nós físicos, sem interrupção do serviço. Isso pode ser
usado, por exemplo, quando a MF em que a instância está hospedada já não tenha
mais recursos disponíveis para atender uma eventual solicitação de escalonamento
e a MV é migrada para outro nó físico com capacidade para atender tal solicitação.
Os requisitos de Continuidade do Serviço e Resiliência estão intimamente
ligados e dizem respeito à necessidade de as soluções de virtualização possuírem
funcionalidades que permitam o rápido restabelecimento do serviço em caso de
falhas de hardware ou software. Dentre esses mecanismos, é possível destacar a
possibilidade de se recriar uma instância de VNF ao ser detectada a corrupção de
seu sistema operacional. Sobre a Continuidade do Serviço é necessário, por
exemplo, que a plataforma de NFV seja capaz de avaliar o impacto de uma eventual
necessidade de migração de uma instância em função do acordo de nível de serviço
comercial.
É necessário também que a camada de virtualização atenda a requisitos de
segurança que propiciem medições de vulnerabilidades de segurança introduzidas
nessa camada, proteção dos dados compartilhados em sistemas de armazenamento
ou transmitidos via rede, proteção das interfaces sistêmicas, isolação de conjuntos
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distintos de VNFs e a possibilidade de se terceirizar o gerenciamento de segurança
de um subconjunto de VNFs.
Nas próximas seções é dada uma visão geral das características específicas
de virtualização empregadas no protótipo deste experimento.

2.6.1 Funções Específicas de Hardware

Para executar serviços de rede sobre servidores padrões de mercado,
algumas características de hardware e software são recomendadas, ou até mesmo
mandatórias, para a camada de virtualização. Exemplo desses requisitos é a
instalação de interfaces de rede do tipo SR-IOV, para implantação do OSM e de
tecnologias de virtualização de CPU para a camada de virtualização explicadas a
seguir.

2.6.1.1 Intel Virtualization Technology - VT

É um conjunto de funcionalidades que permitem a abstração dos recursos de
hardware, tais como CPU, memória e I/O ou rede, de tal forma que múltiplos
softwares e sistemas operacionais possam ser executados sobre uma mesma
máquina física, com menor prejuízo do desempenho e problemas de compatibilidade
(INTEL, 2017b).
Para seus respectivos sistemas operacionais essas CPUs são apresentadas
como se fossem um recurso de hardware dedicado. No caso dos processadores da
família AMD, a funcionalidade equivalente ao Intel VT é a AMD-V (AMD, 2017).
Em relação à virtualização de memória essas funcionalidades possibilitam a
isolação e a monitoração do recurso por máquina virtual, permitindo, junto com a
virtualização de CPU, a utilização de funcionalidades, tais como, live migration,
acesso direto à memória pelas máquinas virtuais, tolerância à falha e melhoria da
segurança.
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2.6.1.2 Single-Root Input/Output Virtualization - SR-IOV

É um requisito para implantação do OSM (ETSI, 2017). Ao se utilizar
interfaces de rede com suporte para SR-IOV (PCI-SIG, 2018) é possível transferir a
carga de trabalho relativa ao processamento de pacotes para as interfaces de rede,
inclusive as relativas à Entrada/Saída (I/O – Input/Output) de disco. Para isso, é
necessário também que o hardware do servidor tenha suporte para funções Intel VTd ou AMD IOMMU.
De acordo com a PCI-SIG (2018), a funcionalidade SR-IOV também traz a
possibilidade de se particionar uma interface física de I/O em múltiplas funções
virtuais, permitindo a utilização de portas virtuais para se criar múltiplos acessos
isolados para as máquinas virtuais, trazendo um melhor desempenho por meio de
canais dedicados de comunicação das MVs com as MFs.

2.6.2 KVM

KVM (KVM CONTRIBUTORS, 2017) é uma solução de virtualização completa
para Linux, baseada em código aberto, com suporte para Intel VT (INTEL, 2017b) e
AMD-V (AMD, 2017). Com a KVM, é possível executar múltiplas instâncias de MVs,
baseadas em Windows e Linux, utilizando uma mesma imagem como base.
Como apresentado na Figura 18, a KVM é a solução utilizada na camada de
virtualização do protótipo utilizado neste experimento.

2.6.3 Live Migration

É um recurso de virtualização do KVM (KVM CONTRIBUTORS, 2017) que
permite que uma máquina virtual possa ser movida de um servidor físico para outro
sem que a sua execução seja interrompida. Essa é a funcionalidade que
possibilitará, ao algoritmo aqui proposto, a migração das VNFs de um servidor físico
para um outro que tenha possibilidade de expandi-las no contexto de seus recursos
de processamento e memória.
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Para utilização dessa funcionalidade é necessário que as MFs que estarão
envolvidas nas migrações de MVs, seja transferindo ou recebendo instâncias,
compartilhem o mesmo storage, ou diretório, onde as instâncias são implementadas.
Isso porque os KVMs instalados nas MFs deverão carregar exatamente os mesmos
arquivos de imagem das instâncias em suas memórias RAMs, para que, durante a
migração, somente seja necessária a sincronização da memória RAM entre as MFs.
Há algumas formas de se compartilhar diretórios de armazenamento usando
Linux, mas para este experimento foi utilizado o NFS (Network File System; IETF
2010), por ser uma aplicação estável, fácil de instalar e configurar.

2.6.4 Gerenciamento da Camada de Virtualização

O algoritmo apresentado neste trabalho utiliza como base duas ferramentas
para interagir com o KVM na camada de virtualização: o virsh e o Performance CoPilot. Conforme a Figura 30 mostra, elas são utilizadas, via linha de comando shell,
para gerenciar a alocação e utilização de recursos, bem como para realizar o
escalonamento vertical propriamente dito, nas VNFs.

2.6.4.1 Virsh

O virsh é um comando executado via interface shell do sistema operacional
que permite o gerenciamento de instâncias virtuais e de servidores físicos sobre
plataformas de virtualização com suporte à libvirt, que é o caso do KVM (LIBVIRT
CONTRIBUTORS, 2018).
Como apresentado na Figura 25, o algoritmo aqui proposto utiliza esse
comando para gerenciar os recursos de CPU e memória das MVs, bem como para
fazer o reescalonamento. A seguir, um exemplo de execução do comando na MF
máquina-fisica-1, onde se pretende alocar, à quente, 1.028.196 KiB de memória
RAM para a instância instance-0000009c (VNF_Site2):
virsh -c qemu+ssh://root@10.5.0.31/system setmem --live instance-0000009c
1028196
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A seguir, são apresentados alguns dos parâmetros utilizados no algoritmo
com o comando virsh e suas finalidades:
 SETMEM: define a quantidade de memória alocada para a instância virtual.
Se utilizado com o argumento --live essa mudança é executada à quente;
 SETVCPUS: define a quantidade de vCPUs alocadas para a instância virtual.
se utilizado com o argumento --live essa mudança é executada à quente;
 VCPUCOUNT: verifica a quantidade de vCPUs alocadas para a instância
virtual;
 DOMMEMSTAT: verifica a quantidade de memória alocada para a instância
virtual;
 start e shutdown: liga e desliga a instância virtual, respectivamente.

2.6.4.2 Medição de Desempenho com Performance Co-Pilot

O Performance Co-Pilot (RED HAT INC, 2018) é uma ferramenta voltada para
a coleta e análise de informações relativas ao desempenho de equipamentos físicos
e máquinas virtuais.

Figura 13 – Componentes da Ferramenta Performance Co-Pilot

Fonte: Red Hat, Inc. (2017)
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Conforme a Figura 13, essa ferramenta é composta pelos seguintes
componentes:
 PMDA (Performance Metrics Domain Agent), responsável pela leitura de um
conjunto de métricas no ambiente em que foi implantado;
 PMCD (Performance Metrics Collection Daemon), responsável pela recepção
das solicitações de medições recebidas dos clientes e roteamento delas para
os PMDAs;
 PMVAL, um cliente genérico que se conecta ao PMCD para requisitar
medições;
 PMCHART, um cliente para o PMCD, porém gráfico;
 PMLOGGER, um cliente de PMCD que guarda as medições feitas em
arquivos para análise posterior.
No protótipo utilizado para o experimento, o Performance Co-Pilot foi
instalado junto ao KVM, por meio de um plugin do libvirt, com a finalidade de coletar
informações de utilização de CPU e memória nas instâncias das VNFs.
A seguir são apresentados os dois comandos utilizados pelo algoritmo com a
finalidade de coletar a quantidade de memória alocada e não utilizada,
respectivamente, pela instância da VNF:
i) pminfo -dfmtT -h 10.5.0.31 libvirt.domstats.mem.available
ii) pminfo -dfmtT -h 10.5.0.31 libvirt.domstats.mem.unused

2.7 Funções de Rede Para Consumo Controlado de CPU e Memória

Conforme a Figura 19, cada uma das três VNFs implementadas no protótipo
desempenha duas funções de rede: Proxy e BGP. Essas duas funções foram
escolhidas, especificamente, com o objetivo de causar escassez de CPU e memória
nas VNFs, de forma controlada.
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Apesar desse fato essas funções são comumente utilizadas em provedores
de serviços de rede e ambientes computacionais, com finalidades distintas e
independentes. Esses não são cenários simplesmente de laboratório, mas análogos
a situações que ocorrem, de fato, em ambientes de produção.

2.8 iPerf

O iPerf (DUGAN, 2018) é uma ferramenta que tem como propósito gerar
tráfego baseado no protocolo IP, usando como transporte os protocolos TCP, UDP
(User Datagram Protocol) e SCTP (Stream Control Transmission Protocol),
permitindo avaliar a confiabilidade do meio físico e lógico testados. É possível
ajustar parâmetros que determinam o modo de funcionamento da ferramenta como,
por exemplo, o sentido do tráfego, se é de envio ou recebimento, o tempo que a
ferramenta deverá permanecer gerando tráfego, tamanho de buffer de transmissão,
a taxa de bits utilizada etc.
Abaixo, um exemplo de execução do comando iPerf para geração de tráfego
do site remoto da VNF_Site10 para o site remoto da VNF_Site30:
iperf3 -c 10.10.0.13 -p 1031 -b 300M -t 300

No exemplo acima, o parâmetro -p define que o tráfego deve ser gerado na
porta 1031 do servidor remoto. O parâmetro -b informa que a taxa de bits para o
teste é de 300 Mbps e o -t diz respeito ao tempo em segundos, que a ferramenta
deve permanecer gerando tráfego. Caso se deseje aumentar o tráfego gerado,
pode-se executar este comando novamente em outra porta do servidor, sem parar o
primeiro, controlando com o parâmetro -b o valor que se deseja aumentar em bits.
Do lado do servidor deve-se utilizar o seguinte comando para receber o
tráfego gerado com o comando anterior:
iperf3 -s
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2.9 O Algoritmo Simples de Han et al. (2012)

No trabalho de Han et al. (2012), os autores propõem um algoritmo simples
para escalonamento dinâmico de recursos computacionais em infraestruturas que
rodam aplicações em nuvem. Apesar do foco do trabalho desses autores ser
aplicações em nuvem, algumas de suas características serviram de influência para
concepção do algoritmo proposto neste trabalho como, por exemplo, a sua leveza e
simplicidade.
Conforme fluxograma da Figura 14, o algoritmo de Han et al. (2012) leva em
consideração t0 (tempo de resposta da aplicação) para tomada de decisão de
reescalonamento de CPU, memória e Entrada/Saída (IO – Input / Output), sendo
que esse último é relativo à largura de banda de rede. Enquanto o tempo de
resposta da aplicação, medido por meio de consulta via HTTP (Hypertext Transfer
Protocol), estiver fora dos limiares tl (limiar inferior) e tu (limiar superior), previamente
definido pelo administrador, o algoritmo intervem nas MVs e nas MFs até que o
tempo de resposta da aplicação volte ao nível esperado ou que se esgotem os
recursos das MFs.

Figura 14 – Fluxograma Resumido do Algoritmo de Han et al. (2012)

Fonte: Adaptado do pseudocódigo de Han et al. (2012)
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As técnicas de intervenção do algoritmo desses autores na infraestrutura de
servidores são, basicamente, três:
 auto remediação: é feita uma varredura nas MFs a fim de se encontrar
pares de MVs, na mesma MF, com utilização de recursos computacionais,
necessariamente, abaixo e acima dos limiares definidos para tais
recursos. Para cada par de MV encontrado é retirada uma unidade do
recurso subutilizado de uma MV e realocada para a MV com sobrecarga
no mesmo recurso;
 escalonamento (para Mais ou Menos) em nível de recurso: é uma técnica
utilizada para escalonar recursos computacionais como, por exemplo,
CPU, memória ou enlace de dados, para mais ou para menos, utilizandose de recursos de origem da MF. Por exemplo: quando o tempo de
resposta da aplicação (t0) se posiciona acima do limiar superior (tu),
previamente configurado, é feita uma busca nas MFs por MVs com
recursos sobreutilizados. Caso a MF da MV com maior sobreutilização de
recurso tenha recursos disponíveis para realizar um reescalonamento
para mais, unidades do recurso sobreutilizado são alocados da MF para a
MV encontrada. Quando o tempo de resposta da aplicação (t 0) estiver
abaixo do limiar inferior (tl), previamente configurado, é feita uma busca
nas MFs por MVs com recursos subutilizados e, então, removidos
recursos da MV que estiver menos onerada;
 escalonamento (para Mais ou Menos) em nível de MV: essa técnica tem
como base a adição ou remoção de MVs em função da violação dos
limiares superior ou inferior, respectivamente, de utilização de recursos.
Por exemplo, caso o tempo de resposta da aplicação se mantenha alto
após a intervenção com a técnica anterior e a MF da MV sobrecarregada
não tenha mais recursos disponíveis para continuar um reescalonando
para mais, essa intervenção tem como objetivo procurar uma MF para
adicionar uma nova MV que absorva parte da demanda do ambiente.
Essa procura é feita com base em critérios de custo e de disponibilidade
de recursos das MFs. Essa técnica também é utilizada quando o tempo
de resposta da aplicação está abaixo do limiar inferior. Nesse caso, as
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MVs adicionais, que se enquadrem como subutilizadas, são removidas
das MFs.

As intervenções descritas acima dependem da definição prévia de parâmetros
relativos ao custo de execução dos recursos computacionais. O tempo de resposta
da aplicação, baseada em HTTP, é o que dispara os processos responsáveis pelo
escalonamento dos nós virtuais. Segundo os autores, o algoritmo atinge dois
objetivos no geral: 1) permite um escalonamento preciso dos recursos de CPU,
memória e I/O nas MVs; 2) otimiza o uso dos recursos computacionais dos nós
físicos, permitindo a disponibilização de recursos ociosos, até mesmo de menor
granularidade, para as máquinas virtuais com alta carga de trabalho.
Para testar o algoritmo, os autores utilizaram uma aplicação de comércio
eletrônico rodando em cinco servidores virtuais dedicados na nuvem, sendo eles: um
Proxy de alta disponibilidade, um balanceador de carga baseado em Amoeba, um
servidor web Apache, um servidor de aplicação Tomcat e uma base de dados
MySQL. Esses servidores funcionavam de forma integrada no tratamento das
solicitações de seus usuários e, para o experimento, considerou-se que a carga de
trabalho entre eles pode ocorrer de forma desbalanceada, em função do
comportamento dos usuários. Por exemplo, os usuários podem passar mais tempo
navegando pelas páginas do portal, aumentando a carga de trabalho no servidor
web enquanto que o banco de dados permanece praticamente sem carga.
Para gerar carga de trabalho para o experimento do algoritmo, foram
executadas simulações de possíveis comportamentos de usuários, sendo elas:
navegação para busca de produtos no portal de e-commerce e emissão de ordens
que desencadeiam pesquisas mais pesadas na base de dados. A simulação desses
dois tipos de comportamentos de usuários foi realizada por 3600 segundos, divididos
em fases de 600 segundos.
Conforme a Figura 15, cada fase representa uma mudança no padrão de
comportamento do usuário, que se reflete no número de sessões estabelecidas na
aplicação. Por exemplo, nos estágios 2, 4 e 6, o número de sessões aumenta para
300, 400 e 600, respectivamente. Ao término de cada uma dessas fases, o número
de sessões volta para 200.
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Figura 15 – Número de sessões do experimento de Han et al. (2012)

Fonte: Traduzido de Han et al. (2012)

Durante o experimento, os limiares inferior e superior do tempo de resposta
da aplicação foram definidos em 1,8 e 2.0 segundos, respectivamente e os de
utilização de recurso foram ajustados para 0,3 e 0,8 (correspondentes a 30 % e
80 %), respectivamente. Por exemplo, para escalonar um recurso de uma MV para
menos, o tempo de resposta da aplicação deve ficar abaixo de 1,8 segundo e esse
recurso deve estar com a utilização abaixo de 30 %.

Figura 16 – Tempo de resposta fim a fim

Fonte: Traduzido de Han et al. (2012)
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Conforme a Figura 16, o tempo de resposta da aplicação varia de acordo com
a mudança na demanda do serviço (apresentada na Figura 15), sendo que os
limiares inferior e superior são representados, respectivamente, pelas linhas verde e
vermelha. No estágio dois, o tempo de resposta subiu para, aproximadamente 3,5
segundos quando o número de sessões foi aumentado para 300. Alguns segundos
depois, o tempo de resposta da aplicação retornou novamente para abaixo de 1,8
segundos, após a atuação do algoritmo de auto remediação, ilustrado na Figura 17.

Figura 17 – Escalonamentos realizados no experimento de Han et al. (2012)

Fonte: Traduzido de Han et al. (2012)

Entre os estágios dois e três, aos 1200 segundos, com a diminuição do
número de sessões para 200, o tempo de resposta da aplicação caiu para abaixo do
limiar inferior. Isso disparou o algoritmo de escalonamento, que procedeu com a
remoção de recursos de CPU, memória e I/O nos cenários de navegação e de
emissão de ordens, como pode ser visto na Figura 16. Ao aumentar o número de
sessões para 400 no estágio quatro, o limiar superior do tempo de resposta da
aplicação foi violado e disparado o escalonamento em nível de recurso que alocou
CPU, memória e I/O para MVs com origem da MF, tanto no cenário de navegação
como no de emissão de ordem.
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Entre os estágios cinco e seis, com o aumento do número de sessões para
600 e a impossibilidade de se recuperar a qualidade de serviço simplesmente com
as técnicas de auto remediação e de escalonamento em nível de recurso, foi criada
uma nova MV no cenário, disparada pela sobrecarga no recurso de memória,
permitindo que o tempo de resposta da aplicação voltasse novamente para o nível
requerido.
O resultado do experimento mostrou que o algoritmo desses autores atinge os
requisitos de escalonamento vertical definidos pelo ETSI e pode servir como base
para construção do mecanismo proposto neste trabalho.
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3 PREPARAÇÃO DO PROTÓTIPO

Este capítulo tem como objetivo descrever os pontos mais relevantes da
concepção e instalação do protótipo. Isso abrange detalhes como topologia,
esquema de endereçamento IP, as particularidades da instalação do OpenStack e
OSM, a configuração do NFS para dar suporte à funcionalidade do Live Migration, a
preparação da imagem padrão de sistema operacional para ser utilizada na
implementação das três VNFs, a implementação das redes virtuais e VNFs,
propriamente ditas e, sobre como o equipamento host-remoto foi configurado para
se comportar como se fossem três sites remotos distintos.

3.1 Visão Geral da Infraestrutura do Experimento

Na Tabela 3 estão relacionados os equipamentos e suas respectivas
configurações de hardware adquiridos para o experimento. As limitações de
recursos nos nós computacionais, análogas à escassez de recursos em um
ambiente de produção real, são reproduzidas por meio da parametrização do
algoritmo proposto, para que force tais condições.

65

Tabela 3 – Especificações de Hardware

Descrição

Configuração

Finalidade

Servidor Dell
PowerEdge R410

2 CPUs Xeon Quad Core de 2.4GHz,
24 GiB (Gibibyte) de memória RAM, 4
interfaces de rede Ethernet Gigabit,
sendo duas com suporte para SR-IOV
(Single Root Input Output Virtualization;
PCI-SIG, 2018) e Disco Rígido SAS
(Serial Attached SCSI) de 300 GiB.

Atuar como primeiro nó
computacional da NFVI e
hospedar as máquinas
virtuais das controladoras
OpenStack e OSM.

Notebook
Samsung modelo
NP550P5C

Uma CPU Intel I7 de 2.4GHz, 8 GiB de
memória RAM, uma interface de rede
Ethernet Gigabit, um adaptador
Ethernet Gigabit USB (Universal Serial
Bus) 3.0 e um pendrive de 4 GiB para
execução do sistema operacional Linux
Wi-Fi Slax.

Atuar no papel dos sites
remotos Site_1 e Site_2.
Cada interface Ethernet se
conecta à uma VNF para
simular a independência
dos sites.

Notebook Lenovo
modelo T430

Uma CPU Intel I5 de 2.6GHz, 4 GiB de
memória RAM, Disco Rígido SATA3
(Serial AT Attachment) de 4 GiB, uma
interface de rede Ethernet Gigabit
onboard e um adaptador USB 3.0 para
Ethernet Gigabit rodará o sistema
operacional Linux a partir de um
pendrive.

Atuar como segundo nó
computacional da NFVI.

Switch Mikrotik
modelo 951g-2hnd

5 portas Gigabit com suporte ao
protocolo IEEE 802.1Q.

Proporciona conectividade
na camada 2 do modelo
OSI (Open Systems
Interconnection) entre todos
os equipamentos do
experimento.

Switch Mikrotik
modelo 260gs

5 portas Gigabit com suporte ao
protocolo IEEE (Institute of Electrical
and Eletronics Engineers) 802.1Q.

Mesma função do switch
acima, mas com o objetivo
de aumentar a densidade
de portas na topologia do
protótipo.

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 4 estão relacionados os principais softwares utilizados no
experimento e suas respectivas finalidades. No campo Nome do Host da Tabela 4
estão listados os hosts nos quais tais aplicações e seus respectivos componentes de
software, foram instalados.
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Tabela 4 – Lista de Softwares
Nome
Open Source
MANO Release 2
OpenStack – Serie
Newton

KVM

Performance CoPilot

Linux CentOS 7

Linux Ubuntu 16
Linux Slackware,
distribuição
Wifislax v12
Quagga Software
v1.2.1

iPerf versão 3

Finalidade

Nome do Host (tipo)

Baseado nos padrões da ETSI, provê uma
plataforma de MANO em redes baseadas em
NFV. Para este experimento, é utilizado no
papel de orquestrador e Gerenciador de VNFs.
Plataforma de softwares para gerenciamento da
infraestrutura computacional em datacenters,
que é exatamente o papel que desempenhará
nesse experimento. Os componentes mais
relevantes dessa plataforma, utilizados nesse
experimento, são o Nova e o Neutron.
KVM (KVM CONTRIBUTORS, 2017) é uma
solução completa para virtualização sobre
plataforma Linux, com suporte às extensões de
virtualização Intel VT (Virtualization Technology)
e AMD-V. Atuará nos nós computacionais, como
camada de virtualização para as VNFs. No
servidor máquina-física-1, hospedará também
as controladoras OSM e Openstack.
Uma aplicação (RED HAT, 2018) com diversas
ferramentas para monitoração e gerenciamento
de servidores. Para este experimento, é
utilizado para interagir com o KVM na
monitoração de CPU e memória das VNFs.
Sistema Operacional Linux CentOS versão 7.

controladora-osm (MV).

Aplicação que provê funcionalidades de
roteamento em sistemas operacionais no
padrão Unix, tais como FreeBSD, Linux, Solaris
e NetBSD. Deverá permitir a manipulação da
tabela de rotas entre as VNFs, de forma
controlada, com o fim de se esgotar
controladamente a memória RAM das funções
virtuais.
Aplicação de código aberto para teste de
desempenho em redes IPv4 e IPv6, deverá ser
utilizada para geração de tráfego nas VNFs, de
forma controlada, até que a utilização de suas
respectivas CPUs chegue à 100 %.

VNF_Site1 (MV),
VNF_Site2 (MV) e
VNF_Site3 (MV).

controladora-openstack
(MV), máquina-física-1
(MF) e máquina-física2 (MF).
máquina-física-1 (MF) e
máquina-física-2 (MF).

máquina-física-1 (MF) e
máquina-física-2 (MF).

controladora-openstack
(MV), máquina-física-1
(MF) e máquina-física-2
(MF).
Sistema Operacional Linux Ubuntu versão 16.04 controladora-osm (MV).
Sistema Operacional Linux baseado em host-remoto (MF).
Slackware, com suporte à 64 bits.

Fonte: Elaborado pelo autor

host-remoto (MF).
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Na topologia apresentada na Figura 18 encontram-se as entidades físicas e
virtuais do protótipo utilizado para o experimento. Essas entidades estão separadas
pelas linhas vermelhas tracejadas e agrupadas de acordo com os seus papeis
definidos pela ETSI em uma infraestrutura de um provedor de telecomunicações,
sendo elas: Gerenciamento e Orquestração (MANO), VNFs,

NFVI, Plano de

Encaminhamento e Usuários.

Figura 18 – Topologia do Protótipo

Fonte: Elaborado pelo autor

As entidades nomeadas como “Plano de Encaminhamento” e “Usuários” são
externas à NFVI e desempenham papeis que simulam os elementos de transporte
de uma rede real, que levam o sinal da infraestrutura de uma operadora de
telecomunicações até as dependências dos usuários. Esse protótipo não é
direcionado para um tipo específico de infraestrutura de serviços de rede, mas é
possível afirmar que a sua arquitetura foi concebida tentando trazer características
análogas as de um provedor de banda larga fixa ou móvel, que possuem, por
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exemplo, roteamento baseado em BGP e podem utilizar proxy para o provimento do
serviço Web para o usuário.
A NFVI do protótipo possui dois nós físicos, com hostnames máquina-física-1
e máquina-física-2, para onde qualquer VNF pode ser migrada a qualquer momento,
em função da disponibilidade de recursos nessas máquinas físicas e nas próprias
VNFs.
As MVs preenchidas em azul são as controladoras OSM, responsável pela
parte de orquestração e OpenStack, responsável pelo gerenciamento da
infraestrutura, hospedadas, definitivamente, no servidor máquina-física-1, que foi
dimensionado com memória RAM e CPU suficientes para suportar, além dessas
controladoras, as MVs das VNFs.
A controladora OpenStack é também onde se executa o algoritmo aqui
proposto, pois, além desse servidor ter conectividade com ambos nós físicos da
NFVI e todas as VLANs de serviço e gerenciamento, possui um gerenciador de
bancos de dados MySQL que deve ser compartilhado para uso do algoritmo.
As entidades VNF_Site1, VNF_Site2 e VNF_Site3, representadas pelas
caixas com bordas pretas contínuas, são funções virtuais hospedadas, inicialmente,
nos servidores físicos indicados na topologia. Já as funções virtuais representadas
por caixas com bordas pretas tracejadas denotam o destino das respectivas MVs,
caso essas venham a ser migradas de nó físico. Isso não significa que elas ficarão
definitivamente na máquina física de destino após serem migradas, podendo
retornar para as máquinas de origem a qualquer momento, dependendo da
disponibilidade de recursos onde estiverem hospedadas.
A entidade denominada “Sites Remotos”, apresentada na Figura 18, apesar
do nome, é fisicamente um único computador físico. Ela representa os sites que
terão como papel gerar e receber tráfego de iPerf, com a finalidade de aumentar, de
forma controlada, a utilização de CPU e memória em cada uma das VNFs. Esse
equipamento possui duas interfaces de rede Gigabit, denominadas eth0 e eth1, que
são conectadas às VLANs 10, 20 e 30 e atua como se fossem três sites remotos
distintos, ou seja, Site 1, Site 2 e Site 3, respectivamente.
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Ainda sobre a Figura 18, as linhas verdes, que conectam as interfaces físicas
de rede dos nós físicos da NFVI com algumas máquinas virtuais, sinalizam que
essas interfaces foram alocadas, exclusivamente, para essas máquinas virtuais e
VNFs. Isso é feito dessa forma pelo fato de o Neutron, módulo do OpenStack
responsável

pelo

gerenciamento

de

redes

virtuais,

não

apresentar

bom

comportamento ao se compartilhar interfaces físicas sob sua gerência com outras
máquinas virtuais. A interface p1p1 do servidor máquina-física-1, por exemplo, é
dedicada às redes virtuais das VNFs dos Sites 1, 2 e 3. Já na máquina-física-2, a
interface utilizada para isso é a eth0.
Conforme Figura 19, cada uma dessas VNFs roda dois serviços de rede: o
Proxy de SSH e o Quagga. O primeiro tem como finalidade estabelecer túneis, ou
Proxies de SSH, partindo das VNFs dos Sites 1 e 2 para a VNF do Site 3. Devido à
necessidade de gerar tráfego gradual, para o aumento progressivo da utilização de
CPU nessas VNFs, foram configurados três tuneis entre cada par de sites (entre os
sites 1 e 3 e entre os sites 2 e 3). Dessa forma, é possível aumentar o tráfego aos
poucos entre cada par de VNFs, por meio da execução de três instâncias distintas
de iPerf em cada VNF. Por exemplo, para aumentar o tráfego de 300 em 300 Mbps
(Megabits por segundo) entre as VNFs dos sites 1 e 3, pode-se executar três vezes,
de forma paulatina, o comando iPerf, no equipamento Sites Remotos, utilizando o
parâmetro -b 300M, com origem da interface eth0 para a eth1, até atingir um total
de 900 Mbps. Este é o método utilizado para aumentar o tráfego, gradualmente,
nesse experimento.
Na situação exemplificada anteriormente, caso a VNF_Site3 necessite de
mais vCPUs (Virtual Central Processing Unit) devido ao aumento de demanda por
processamento e o host máquina-física-2 não tenha mais vCPUs disponíveis, caso a
máquina-física-1 o tenha, a VNF_Site3 deve ser migrada para a máquina-física-1,
para que o reescalonamento de CPU seja efetuado.
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A segunda aplicação de rede utilizada nessas VNFs é o Quagga (JAKMA,
2018), um suíte de softwares de roteamento, com suporte a diversos protocolos de
roteamento que, nesse experimento, serve para injeção de rotas de BGP nessas
funções de rede, de tal forma a consumir, controladamente, a memória RAM das
suas MVs. Apesar de essas três funções de rede estabelecerem sessões full mesh
de BGP entre elas, ou seja, de todas para todas as funções, as rotas injetadas em
cada uma delas não são divulgadas para as outras funções, com o intuito de que a
escassez de memória seja causada somente na VNF onde as rotas são injetadas.

Figura 19 – Diagrama de Conectividade Fim a Fim

Fonte: Elaborado pelo autor

De acordo com o diagrama da Figura 20, a conectividade de todo o ambiente
é segmentada por VLANs, que têm, resumidamente, as seguintes finalidades:
gerenciamento de VNFs, controle, serviço e interconexão entre VNFs. A VLAN 40,
com papel de gerenciamento de VNFs, serve para comunicação do Orquestrador
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com as VNFs. A bridge de controle, denominada de “brCtrl” é configurada no
servidor máquina-física-1 e é o meio pelo qual os nós Orquestrador, VIM, máquinafísica-1 e máquina-física-2 se comunicam para criação, deleção e modificação das
funções e redes virtuais. As VLANs 10, 20 e 30 são de serviço e o canal pelo qual os
sites remotos direcionam o tráfego de iPerf para as suas respectivas funções
virtuais.

Figura 20 – Diagrama de VLANs

Fonte: Elaborado pelo autor

O host ‘Sites Remotos’ utiliza uma funcionalidade do Linux, chamada name
spaces (UBUNTU, 2018), para manter separados os três sites. Dessa forma, é
possível gerar tráfego da VLAN 10 para a 30 e da VLAN 20 para a 30, forçando que
o tráfego, obrigatoriamente, saia da interface eth0 desse equipamento e volte pela
interface eth1 do mesmo equipamento, conforme demonstrado na Figura 19.
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Na Tabela 5, constam todas as VLANs e bridge, seus nomes usados
internamente no ambiente, descrições e finalidades.

Tabela 5 – Lista de VLANs

Número

Nome

Descrição

Finalidade

Não

brCtrl

Bridge configurada no

Essa bridge é importada no KVM

servidor máquina-física-

para dentro das controladoras OSM

1 e associada à

e Openstack. Ela serve como canal

interface física em2,

de controle entre essas

para controle da nfvi.

controladoras, a máquina-física-1 e

aplicável

a máquina-física-2.
10
20
30
40
50

Site1
Site2
Site3
Mgmt
Saída

VLAN de serviço para o

Para conectividade de serviço entre

site remoto Site_1.

o site remoto Site1 e a VNF_Site1.

VLAN de serviço para o

Para conectividade de serviço entre

site remoto Site_2.

o site remoto Site2 e a VNF_Site2.

VLAN de serviço para o

Para conectividade de serviço entre

site remoto Site_3.

o site remoto Site3 e a VNF_Site3.

Gerenciamento de

Para conectividade da controladora

VNFs pela MANO.

MANO com as VNFs.

Rede para interconexão

Este é o meio pelo qual os proxies

entre as VNFs.

das funções virtuais se comunicam.

Fonte: Elaborado pelo autor

3.2 Esquema de Endereçamento IP

O esquema de endereçamento IP do protótipo segue a regra de segmentação
por VLAN apresentada na Figura 20 e na Tabela 5. Foram criadas cinco faixas de
endereçamento IP para segmentação das redes de serviço, interconexão,
gerenciamento de VNFs e controle, conforme apresentado na Tabela 6.
Com exceção da bridge brCtrl, todas as redes dessa tabela foram criadas e
são gerenciadas, pelo OpenStack, que utiliza serviços de DHCP independentes em
cada uma das VLANs, para designação de IPs para as VNFs, como apresentado na
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Figura 21. Nessa figura, é possível verificar, na MV controladora-openstack, que os
serviços de DHCP são isolados por VLAN e por meio do uso dos name spaces
qdhcp de 0 a 4.

Tabela 6 – Faixas de Endereçamento IP
Faixa de IPs

VLAN / Bridge

Descrição

10.10.0.0/24

VLAN 10

Rede de serviço Rede para interconexão entre o
do site remoto 1.

Finalidade
site remoto 1 e a VNF que o
atende, a VNF_Site1.

10.20.0.0/24

VLAN 20

Rede de serviço Rede para interconexão entre o
do site remoto 2.

site remoto 2 e a VNF que o
atende, a VNF_Site2.

10.30.0.0/24

VLAN 30

Rede de serviço Rede para interconexão entre o
do site remoto 3.

site remoto 3 e a VNF que o
atende, a VNF_Site3.

10.40.0.0/24

VLAN 40

Rede de gerencia- Utilizada para o Gerenciador de
mento das VNFs.

VNFs do OSM atuar nas funções
virtuais de rede.

10.50.0.0/24

VLAN 50

Rede de Saída das Utilizada para interconexão entre
VNFs.

10.5.0.0/24

brCtrl

as VNFs dos três sites.

Rede de controle Utilizada
do OpenStack.

pelo

OpenStack

para

comunicação com os servidores
controladora-osm, máquina-física1 e máquina-física-2.

Fonte: Elaborado pelo autor

Esses DHCPs são utilizados, exclusivamente, para atribuição dinâmica de IPs
para as funções virtuais VNF_Site1, VNF_Site2 e VNF_Site3 e para as interfaces
eth0.10 eth0.20 eth0.30 eth0.40 e eth0.50 da MV controladora-openstack. É por
essa razão que não há uma aparente lógica na ordem numérica dos IPs das VNFs
da Figura 21. Os demais IPs utilizados nessas VLANs foram atribuídos de forma
manual para as demais interfaces dos servidores.
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A faixa de IPs 10.5.0.0/24 foi designada de forma manual nos servidores
durante a instalação e a regra utilizada foi a de atribuir os IPs finais 11 e 12 para as
MVs das controladoras e os IPs finais 31 e 32 para as máquinas físicas, ou nós
computacionais. Os IPs dessa faixa estão destacados com a cor laranja na Figura
21.

Figura 21 – Esquema de Endereçamento IP

Fonte: Elaborado pelo autor

No equipamento host-remoto, apresentado na Figura 21, mostra-se como os
sites remotos 1, 2 e 3 foram segmentados utilizando o mesmo equipamento físico.
Para cada um desses sites, foi criado um name space, sendo eles: vrf_vlan10,
vrf_vlan20 e vrf_vlan30. Este é o meio que possibilita que o tráfego gerado, por
exemplo, do site remoto 1 para o site remoto 3, passe, obrigatoriamente, pelas
VNFs. Sem isso, o tráfego gerado não iria sair do equipamento, pelo fato de os IPs
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de origem e destino, utilizados na ferramenta iPerf estarem configurados no mesmo
contexto interno do sistema operacional.
Em relação às VNFs da Figura 21, é importante destacar que, apesar dessas
funções virtuais terem sido alocadas na máquina-física-1 nessa figura, qualquer uma
delas pode ser migrada, a qualquer momento, para a máquina-física-2 e voltar para
a máquina-física-1, utilizando os mesmos endereços IPs e VLANs e sem interrupção
de serviço para os três sites remotos. Esse processo é completamente transparente
para os sites remotos.

3.3 Etapas da Instalação do Protótipo

A instalação física do ambiente, principalmente no que toca a parte de
conectividade de rede, foi realizada conforme apresentado na Figura 18. Ambos os
switches físicos dessa topologia foram configurados com suporte a trunk em todas
as portas e não há qualquer particularidade relevante nesse quesito. De forma
resumida, os passos para instalação do protótipo foram:
1)

instalação física dos equipamentos e da parte de conectividade,
conforme Figura 18;

2) configuração das portas dos switches para atuarem em trunk;
3)

instalação dos sistemas operacionais nos três servidores físicos, sendo o
CentOS nos nós máquina-física-1 e máquina-física-2 e o Linux WiFi Slax
no equipamento host-remoto;

4)

instalação dos sistemas operacionais nas MVs controladora-openstack e
controladora-osm sendo, respectivamente, o Linux CentOS e o Ubuntu;

5)

configuração da rede de controle 10.5.0.0/24, conforme Figura 21;

6)

instalação

do

OpenStack

nos

servidores

controladora-openstack,

máquina-física-1 e máquina-física-2;
7) implementação, via OpenStack, das redes virtuais das VLANs 10, 20, 30,
40 e 50 e designação das faixas de IPs apresentadas na Tabela 6 para
essas VLANs, também via OpenStack;
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8) criação de uma imagem baseada no CentOS e configuração das
aplicações Quagga e Proxy de SSH nessa imagem, para serem
instanciadas na montagem das VNFs;
9) disponibilização da imagem criada no passo anterior no OpenStack, via
módulo Glance;
10) instalação do OSM no servidor controladora-osm e configuração do
Openstack para atuar como VIM no domínio MANO;
11) implementação, via OSM, das funções virtuais VNF_Site1, VNF_Site2 e
VNF_Site3;
12) últimos ajustes nas VNFs para estabelecimento de sessões de BGP e
funcionamento do Proxy de SSH.

Na Tabela 4 encontra-se a lista de softwares utilizados nesse roteiro de
instalação e suas versões. E nas próximas seções serão conhecidos mais detalhes
sobre os passos da instalação do protótipo.

3.4 Instalação do OpenStack

O OpenStack foi implementado no protótipo utilizando-se, basicamente, o
procedimento constante do site da OpenStack (2017b). Os parâmetros empregados
para a instalação foram, praticamente, os mesmos do exemplo apresentado no
manual da OpenStack, com exceção das configurações relevantes para o
experimento como, por exemplo, os endereços IPs, as redes virtuais, VLANs,
imagem de sistema operacional das VNFs e alguns outros pontos citados no
decorrer desta seção.

3.4.1 Configuração da Controladora

Os servidores envolvidos na instalação da controladora são a controladoraopenstack, a máquina-física-1 e a máquina-física-2, conforme apresentado na Figura
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18. Na controladora, são instalados os serviços relativos ao gerenciamento de
imagens de sistema operacional (o Glance), ao QOS, o agente de DHCP, a API
(Application Programming Interface) da controladora e o agente para gerenciamento
de bridges, o linuxbridge-agent. Esse último faz parte do plugin ML2 (Modular Layer
2) do Neutron e tem como responsabilidade anexar a controladora-openstack às
redes virtuais criadas via OpenStack, nesse experimento, com a finalidade de se
estabelecer conectividade entre as VNFs e os servidores de DHCP.
Os serviços mencionados relativos à rede, como QOS, DHCP e de
gerenciamento de bridge, fazem parte do módulo do Neutron. O parâmetro mais
relevante

do

agente

linuxbridge-agent,

physical_interface_mappings

=

nessa

sites:eth0,

configuração,

configurado

no

é

o

arquivo

/etc/neutron/plug-ins/ml2/linuxbridge_agent.ini. Esse parâmetro informa ao Neutron
que a interface a ser utilizada para conectividade com as redes virtuais das VNFs é
a eth0. O argumento sites:eth0 diz como essa interface é referenciada dentro do
OpenStack, no caso, com o apelido de sites.

3.4.2 Configuração dos Nós Computacionais

A instalação do OpenStack nos nós físicos (ou, nós computacionais)
máquina-física-1 e máquina-física-2 é bem similar. Nesses servidores, são
instalados exatamente os mesmos serviços, sendo eles o Neutron e o Nova. Nesse
último, os seguintes parâmetros são configurados em seu arquivo, localizado em
/etc/nova/nova.conf:
 O parâmetro my_ip = 10.5.0.31, que define qual dos IPs do servidor
máquina-física-1 é utilizado para controle do OpenStack. Para a máquinafísica-2, o IP utilizado nesse parâmetro é o 10.5.0.32;
O

parâmetro

pci_passthrough_whitelist

=

[{“vendor_id”:

“8086”,

“product_id”: “10c9”, ”physical_network”: ”sites”}], que informa ao Nova
o endereço físico da interface SR-IOV que deverá ser alocada para as VNFs;
 Abaixo da seção [libvirt], são definidos os parâmetros cpu_mode=custom,
cpu_model=Westmere e virt_type=kvm.
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Os parâmetros da última linha acima são necessários para tornar possível a
migração de MVs entre MFs com configurações de CPUs diferentes. Apesar das
CPUs da máquina-física-1 e máquina-física-2 serem da marca Intel elas são de
modelos diferentes e possuem conjuntos de funcionalidades de hardware diferentes.
Quando isso ocorre, uma função virtual pode ser impedida de ser migrada para outro
nó físico da NFVI que não possua uma ou mais funções presentes na MF de origem.
Ao utilizar esses parâmetros em ambas MFs, o OpenStack somente
designará para as MVs funções que dependam de um conjunto de funcionalidades
comuns

às

CPUs

de

ambas

MFs,

determinado

pelo

parâmetro

cpu_model=Westmere. Este parâmetro é obtido pelo comando virsh cpu-baseline
capabilities_MF1xMF2.xml no KVM, onde o arquivo XML (Extensible Markup
Language) de entrada é obtido pela execução do comando virsh capabilities |
xmllint --xpath '/capabilities/host/cpu' - >> /tmp/capabilities_MF1xMF2.xml em
ambas MFs.
Já no arquivo linuxbridge_agent.ini, localizado em /etc/neutron/plug-ins/ml2, é
configurado o parâmetro physical_interface_mappings = sites:p1p1, abaixo da
seção [linux_bridge]. Este parâmetro tem a mesma finalidade de quando configurado
na controladora OpenStack explicado na seção anterior. Para o nó máquina-física-2,
o parâmetro correspondente é sites:eth0.

3.5 Preparação de Imagem Padrão para Instanciação das VNFs

A preparação de uma imagem de sistema operacional para ser utilizada para
instanciação das VNFs pelo OpenStack segue o mesmo roteiro de uma instalação
de MV comum via KVM. Para as próximas seções, é necessário ter uma imagem
pronta para carregamento no módulo Glance, do OpenStack.
O sistema operacional instalado é o CentOS, na versão informada na
Tabela 4. Durante a preparação da imagem em questões de número de vCPUs e
quantidade de memória RAM, podem ser alocadas quaisquer quantidades igual ou
superior a uma vCPU e 1024 MiB, pois esses valores são ajustados posteriormente,
durante

a

instanciação

das

VNFs,

pelo

orquestrador.

No

entanto,

para

armazenamento e rede, durante a preparação da imagem, foram alocados
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exatamente cinco GiB e três interfaces de rede virtual, respectivamente, pois esses
valores não são modificados durante a instanciação das VNFs pelo orquestrador.
Ao final da instalação, já com as aplicações Quagga e Proxy de SSH
instaladas, o arquivo da imagem deve estar disponível no diretório padrão utilizado
pelo KVM para armazenamento das MVs. No caso deste experimento, foi o diretório
/var/lib/libvirt/images do servidor máquina-física-1. Este servidor foi escolhido para
preparação da imagem por questões de facilidade de acesso, mas qualquer servidor
com KVM, de preferência no domínio da NFVI, poder ser utilizado para essa
atividade.

3.6 Implementação das VNFs

As VNFs foram instanciadas neste experimento com os IPs constantes da
Figura 21, adquiridos dinamicamente via DHCP do OpenStack. O procedimento para
instanciação das VNFs está descrito no guia de instalação do OSM (ETSI, 2018b),
que conta com a definição prévia de três descritores de NS, sendo um para cada site
e de um descritor de VNF comum aos três descritores de NS.
Os descritores de NS foram criados à exemplo da Figura 22, com os
seguintes grupos de parâmetros, destacados em vermelho na própria figura: 1)
campos de identificação do NS, sendo que cada site deverá contemplar seus
próprios valores; 2) esses campos informam que esse NS possui somente uma VNF,
que deve ser instanciada com os parâmetros definidos no descritor de VNF
identificado como centos_vnfd. Esses parâmetros são os mesmos para os
descritores de NS dos três sites. Os grupos de parâmetros 3, 4 e 5 dizem respeito às
redes virtuais que o NS deve ser anexado, definidos nos parâmetros vim-networkname. No exemplo apresentado na Figura 22, referente à VNF_Site1, a função
virtual deverá ser anexada às redes identificadas como Site1, Saída e mgmt, no
OpenStack.
O descritor de VNF referenciado no parâmetro vnfd-id-ref dos descritores de
NS é apresentado na Figura 23, cujos parâmetros relevantes também estão
destacados em vermelho.
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Figura 22 – Descritor de NS

Fonte: Elaborado pelo autor

No grupo de parâmetros 1 da Figura 23, o campo id: centos_vnfd é o
identificador do VNFD, referenciado no campo vnfd-id-ref, do nsd da Figura 22.
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Figura 23 – Descritor de VNF

Fonte: Elaborado pelo autor
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O grupo de parâmetros 2 diz respeito aos recursos que deverão ser alocados
ao se instanciar a VNF, sendo uma vCPU, 1024 MiB de RAM e 5 GiB de
armazenamento, apesar desse último parâmetro ser ignorado pelo OpenStack,
conforme explicado nas seções anteriores. O parâmetro image, referenciado como
ponto 3, é a imagem que foi carregada no OpenStack durante a instalação do OSM.
Por fim, os grupos de parâmetros 4 e 5 dizem respeito às interfaces virtuais
de rede do NS a ser instanciada. Tais valores informam como essas interfaces são
referenciadas dentro e fora das instâncias, sendo, nesse caso, como eth0 eth1 e
eth2.

3.7 Configuração dos Sites Remotos

Os três sites remotos do experimento estão configurados na mesma máquina
física, chamada de host-remoto, conforme apresentado na Figura 21. Para
segmentação lógica dos três sites, foram utilizados três name spaces, com os
nomes ‘vrf_vlan10’, ‘vrf_vlan20’ e ‘vrf_vlan30’.
Na Figura 24, é apresentado um exemplo de como o site remoto 1 foi
configurado via script shell no host-remoto. Esses comandos têm como finalidade
criar a VLAN 10 no contexto global do sistema operacional, adicionar o name space
vrf_vlan10, também no contexto global, associar a interface eth0.10 (VLAN 10) ao
name space criado, configurar o IP 10.10.0.254 nesse name space e, por fim, definir
o IP da VNF_Site1, na VLAN 10, como o gateway padrão do site remoto.

Figura 24 – Configuração do Site Remoto 1

Fonte: Elaborado pelo autor
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4 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ALGORITMO

Este capítulo tem como objetivo descrever os passos do planejamento e
desenvolvimento do algoritmo que englobam a definição dos requisitos de software,
a elaboração dos fluxogramas, a estruturação e desenvolvimento do código e a
forma que o script foi implementado no protótipo.

4.1 Algoritmo Proposto

O algoritmo aqui proposto tem uma ligeira influência do algoritmo Leve de
Escalonamento de Recursos (LS – Lightweight Scaling) de Han et al. (2012)
explicado com mais detalhes na Revisão Bibliográfica. Essa escolha se deu pela
simplicidade e leveza de seu mecanismo, que é voltado para aplicações em nuvem
hospedadas em provedores de infraestrutura como serviço. Para este experimento,
algumas adequações foram necessárias.

Figura 25 – Fluxograma Resumido do Algoritmo Proposto

Fonte: Elaborado pelo autor
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Conforme o fluxograma representado na Figura 25, o primeiro passo do
algoritmo tem como objetivo identificar os nós físicos da NFVI. Para isso é utilizado o
comando nova hypervisor-list para se obter a lista de máquinas físicas ativas. São
utilizados também os comandos nova hypervisor-show, virsh domstats e virsh
nodememstats para se obter as quantidades de recursos de CPU e memória, totais
e disponíveis, nesses equipamentos.
O resultado desses comandos é guardado em variáveis acessíveis ao longo
de todo o código e inserido na Tabela máquinas_físicas da base de dados algoritmo
do MySQL, hospedada na controladora-openstack. A tabela segue o modelo
demonstrado na Tabela 7:

Tabela 7 – Tabela Máquinas_físicas do Banco de Dados

Fonte: Elaborado pelo autor

Os campos dessa tabela têm as seguintes finalidades:
 nome: hostname da máquina física;
 cpus_tot: quantidade total de vCPUs na máquina física;
 memoria_tot: quantidade total de memória RAM em megabytes, na máquina
física;
 cpus_disp: quantidade de vCPUs disponíveis para realocação para máquinas
virtuais da máquina física. Esse campo é o resultado da seguinte fórmula:
cpus_tot - cpu_offset - a quantidade de vCPUs utilizadas pelo hypervisor, que
inclui as vCPUs utilizadas pelas controladoras e VNFs. Essa última variável é
obtida com comando virsh domstats do KVM;
 memoria_disp: quantidade de memória disponível em megabytes, para
realocação para outras máquinas virtuais da máquina física. Este campo é o
resultado da seguinte fórmula: memoria_tot - memoria_offset - a quantidade
de memória utilizada pelo hypervisor, que inclui a memória utilizada pelas
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controladoras e VNFs. Essa última variável é o resultado do comando virsh
nodememstats do KVM;
 cpu_offset: é a quantidade de vCPUs, explicitamente, reservada pelo
administrador, para que não seja utilizada pelo algoritmo, além das vCPUs já
utilizadas pelo hypervisor nas máquinas virtuais das controladoras OSM e
OpenStack. O valor aqui foi ajustado durante o planejamento dos testes do
experimento, para que o algoritmo entenda, nos momentos de maior
demanda por recursos, que a MF está enfrentando escassez de recursos de
vCPU;
 memoria_offset: tem, exatamente, a mesma função do campo cpu_offset,
porém é utilizado para o recurso de memória RAM;
 cpus_reserv: campo utilizado no momento que o algoritmo detecta a
necessidade de reescalonamento de CPU, reservando uma unidade desse
recurso para a MV em reescalonamento até o momento que ela seja,
efetivamente, alocada. Com isso evita-se que outra MV em reescalonamento
utilize a CPU reservada;
 memoria_reserv: campo utilizado no momento que o algoritmo detecta a
necessidade de reescalonamento de memória, reservando 128 megabytes do
recurso para a MV em reescalonamento até o momento que essa quantidade
de memória seja, efetivamente, alocada. Com isso evita-se que outra MV em
reescalonamento utilize esse recurso enquanto estiver reservado.
O próximo passo é carregar a lista de MVs ativas na NFVI, utilizando o
comando openstack server list --status=ACTIVE. Essa lista é armazenada,
temporariamente, em uma variável do tipo Array do algoritmo e utilizada para
controle durante a sua execução.
Caso haja pelo menos uma máquina virtual ativa, nesse passo ainda são
verificados os parâmetros das MVs e as quantidades de recursos para elas
alocadas, utilizando os comandos virsh dumpxml nome_da_instancia, virsh
vcpucount nome_da_instancia e virsh dommemstat nome_da_instancia, nos
KVMs dos seus respectivos nós físicos.

86

O próximo passo, se necessário, é ajustar os parâmetros de topology sockets
e memory unit, que definem, respectivamente, a quantidade máxima de vCPUs e
memória que a máquina virtual poderá ter ao longo de sua vida. Esse passo é
necessário, pois foi definido, como premissa do algoritmo, que toda nova VNF
solicitada pelo orquestrador OSM, para o OpenStack, seja instanciada com uma
vCPU e 1024 MiB de RAM, sendo esses valores próximos do mínimo necessário
para execução das funções virtuais implementadas no experimento.
Os parâmetros topology sockets e memory unit vêm definidos do OpenStack,
por padrão, com os mesmos valores de vCPUs e memória efetivamente alocadas
para a máquina virtual, não permitindo reescalonamentos futuros. Pelo menos até a
versão de OpenStack utilizada nesse experimento, não havia a possibilidade de se
criar máquinas virtuais no hypervisor com valores personalizados para esses
parâmetros.
Sendo assim, nesse passo é definida a quantidade máxima de vCPUs para 4
e a quantidade máxima de memória RAM para 4.194.304 KiB (Kibibyte), caso esses
parâmetros já não tenham sido modificados pelo algoritmo anteriormente, em
execuções anteriores.
Em seguida, é feita uma busca da MV na tabela instâncias do banco de dados
MySQL, demonstrada na Tabela 8, para verificar se a função virtual está operando
com as quantidades de recursos computacionais ajustadas até o momento pelo
algoritmo. Isso porque pode ocorrer de a MV sofrer algum problema que faça com
que ela volte a operar com as quantidades de recursos definidas inicialmente,
durante o seu aprovisionamento na NFVI.
Caso isso ocorra, é nesse passo que o algoritmo reajusta as quantidades de
recursos de vCPU e memória, de acordo com o último reescalonamento realizado na
VNF.
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Tabela 8 – Tabela instâncias do Banco de Dados

Fonte: Elaborado pelo autor

Os campos dessa tabela têm as seguintes finalidades:
 nome: é o nome da instância, ou da VNF, no hypervisor. As instâncias finais
09b, 09c e 09d, dizem respeito as VNFs VNF_Site1, VNF_Site2 e VNF_Site3,
respectivamente, durante o experimento;
 host: é o nome da MF na qual a instância está atualmente hospedada.
Inclusive, os valores da tabela são os valores coletados na primeira execução
do algoritmo no experimento;
 id: é a chave de identificação única da instância no OpenStack. Essa chave é
necessária, pois, o OpenStack permite que duas máquinas virtuais sejam
criadas com o mesmo nome, sendo o id a forma de diferenciá-las em sua
base;
 memoria_atu: é a quantidade de memória RAM alocada para a MV,
verificada na última execução do algoritmo;
 vcpus_atu: é a quantidade de vCPUs alocadas para a MV, verificada na
última execução do algoritmo.

Em seguida, é feita a coleta de utilização de recursos de vCPU e memória na
VNF, onde os resultados são guardados na tabela coletas, demonstrada na Tabela
9.
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Tabela 9 – Tabela coletas do Banco de Dados

Fonte: Elaborado pelo autor

Os campos da Tabela 9, da esquerda para a direita, guardam as seguintes
informações: máquina física em que a VNF está hospedada, o nome da instância da
VNF, o tipo de recurso coletado, podendo ser CPU ou memória, a data da coleta de
utilização do recurso e o valor aferido em porcentagem. Para o caso do recurso
CPU, o valor aferido diz respeito à média de utilização das vCPUs da máquina
virtual.
O passo descrito como “Coletar utilização de CPU e memória na MV” está
representado na Figura 26 e tem como objetivo aferir a utilização de CPU e Memória
da MV da VNF. Para o cálculo da utilização de CPU, primeiramente é feita a
medição

da

utilização

de

cada

vCPU

da

MV,

por

meio

da

métrica

libvirt.domstats.vcpu.time do KVM. Essa utilização é medida durante 5 segundos e,
ao final, calculado o tempo que as vCPUs ficaram em atividade durante esse
período, resultando na porcentagem de utilização geral de CPU. O resultado final é
armazenado na Tabela ‘Coletas’, conforme a seguinte formula:

valor_aferido = ( %utilização_vCPU1 + %utilização_vCPU2 ... %utilização_vCPU_n )
/n
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Figura 26 – Fluxograma do passo Coletar Utilização de CPU e Memória

Fonte: Elaborado pelo autor

Após finalizar a coleta de utilização de CPU e memória de todas as MVs, o
próximo passo é analisar as coletas, não somente as feitas no momento da
execução do algoritmo, mas também as coletas passadas, dentro de um período de
tempo parametrizável. Para cada recurso de cada MV analisada é verificado se foi
atingida condição de reescalonamento para mais ou para menos de CPU e
memória. O fluxograma desse passo, apresentado na Figura 27, mostra os detalhes
de como é tomada essa decisão.
Primeiramente, é lida a Tabela 10 ‘limiares do Banco de Dados’, onde
constam os parâmetros que o algoritmo usa para tomada de decisão de
escalonamento. Inclusive, os parâmetros apresentados na Tabela 10 são,
exatamente, os mesmos utilizados no experimento com o protótipo e podem ser
mudados a qualquer momento pelo operador da rede.
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Tabela 10 – Tabela limiares do Banco de Dados

Fonte: Elaborado pelo autor

Os campos da tabela limiares guardam os seguintes parâmetros:
 recurso: nome do recurso, podendo ser cpu ou memória;
 lim_inf: limiar inferior de utilização do recurso. Caso o recurso esteja com
utilização inferior ao valor aqui definido ele é considerado subutilizado;
 lim_sup: limiar superior de utilização do recurso. Caso o recurso esteja com
utilização superior ao valor aqui definido ele é considerado sobreutilizado;
 freq_inf: parametrização da porcentagem do tempo, definido no campo
tempo_lim_inf, que a utilização do recurso tem que permanecer violada, para
que seja disparado o escalonamento desse recurso para menos. Por
exemplo: Caso o parâmetro tempo_lim_inf esteja definido com o valor 10 (em
minutos) e o parâmetro freq_inf esteja definido com o valor 90 %, é
necessário que a utilização do recurso viole o valor definido em lim_inf por
pelo menos nove minutos para que o escalonamento seja disparado para
menos;
 freq_sup: parametrização da porcentagem do tempo, definido no campo
tempo_lim_sup, que a utilização do recurso tem que permanecer violada, para
que seja disparado o escalonamento desse recurso para mais. Por exemplo:
Caso o parâmetro tempo_lim_sup esteja definido com o valor 5 (minutos) e o
parâmetro freq_sup esteja definido com o valor 80 %, é necessário que a
utilização do recurso viole o valor definido em lim_sup por pelo menos 4
minutos para que o escalonamento seja disparado para mais;
 tempo_lim_inf:

parâmetro que informa ao algoritmo quantos minutos, no

mínimo, de coletas passadas, devem ser analisados para a tomada de
decisão de escalonamento para menos. Essa variável está intimamente ligada
à variável freq_inf;
 tempo_lim_sup: parâmetro que informa ao algoritmo quantos minutos, no
mínimo, de coletas passadas, devem ser analisados para a tomada de
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decisão de escalonamento para mais. Essa variável está intimamente ligada à
variável freq_sup.

Em relação aos campos freq_inf e freq_sup, o algoritmo toma como base a
porcentagem do tempo que o limiar ficou violado dentro do histórico de coletas
analisadas, não importando se, dentro desse período, os limiares de utilização do
recurso tenham ficado momentos sem serem violados.
O próximo passo é a leitura do histórico de coletas por MV no banco de
dados, demonstrado na Tabela 9. Somente são considerados os registros cujo
campo data_coleta está dentro do período de tempo determinado pelos campos
tempo_lim_inf e tempo_lim_sup da tabela limiares.

Figura 27 – Fluxograma do passo Análise das Coletas

Fonte: Elaborado pelo autor
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Para cada registro lido da Tabela 9, o campo valor_aferido é comparado com
o campo lim_inf ou lim_sup da Tabela 10 limiares em função do recurso em análise.
Considerando que o algoritmo é executado uma vez por minuto, é esperado que a
tabela coletas possua uma coleta por minuto dentro do período analisado.
Tomando como suposição um caso em que se esteja analisando um histórico
de cinco minutos de coletas de CPU de uma MV qualquer. No histórico, o limiar de
utilização lim_sup permaneceu violado por quatro minutos dos cinco minutos
analisados. De acordo com a Tabela 10 ‘Limiares’, a condição para escalonamento
para mais foi atingida, pois quatro minutos de violação desse limiar ocorreu em um
período de cinco minutos avaliados, querendo dizer que o limiar ficou violado em
80 % do tempo definido em tempo_lim_sup, o que representa um valor igual ou
maior ao valor definido no campo freq_sup da tabela limiares.
Os recursos considerados sobreutilizados ou subutilizados pelo algoritmo, que
ainda não tiveram seus processos de reescalonamento iniciados, são inseridos na
tabela controle_escalonamento do banco de dados, como demonstrado na
Tabela 11 e permanecerão com o campo status diferente de F até que os valores
aferidos de utilização desses recursos retornem para a normalidade.
O campo status é controlado pela rotina Escalona Recurso na MV da Figura
25, que intervém na MV durante todo o seu período de reescalonamento,
adicionando ou removendo unidades de recursos de CPU e Memória e medindo a
utilização desses recursos para verificar se deixaram de violar os limiares de
utilização exibidos na Tabela 10. O campo status é atualizado para F, conforme dito
anteriormente, quando o aferimento de utilização de recurso volta para a
normalidade e o período de escalonamento chega ao fim.

Tabela 11 – Tabela controle_escalonamento do Banco de Dados

Fonte: Elaborado pelo autor

Os campos da Tabela 11 guardam as seguintes informações:
 instancia: MV da VNF;
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 recurso: pode conter os valores CPU ou memória e diz respeito ao recurso
em processo de reescalonamento, ou já reescalonado;
 tipo: tem o objetivo de informar ao algoritmo se deve ser feito
reescalonamento para mais ou para menos;
 início: momento que o algoritmo detectou que a MV precisa ser
reescalonada;
 fim: término do reescalonamento. Nesse momento, a utilização do recurso
aqui controlado deve, supostamente, ter atingido a normalidade;
 ult_atu: a partir do momento que a MV entra no estado de reescalonamento
este campo é utilizado pelo algoritmo para controlar os momentos que devem
ser feitas as intervenções na máquina virtual, aumentando ou diminuindo a
quantidade de recursos alocados;
 status: tem a função de controlar o estado atual do reescalonamento,
podendo conter os valores: N, R, I, M e F. Esses valores significam
respectivamente que: N - o reescalonamento não foi iniciado; R reescalonamento está em andamento; I - não há recursos disponíveis para
reescalonar a MV para mais; M - a MV já está com a quantidade mínima
desse recurso, sendo impossível continuar reescalonando para menos; E - há
um reescalonamento em andamento para outro recurso na mesma MV,
aguardando término; F - reescalonamento finalizado.

O algoritmo aqui descrito é agendado para ser executado uma vez por minuto
no sistema operacional da controladora OpenStack. A periodicidade de um minuto
foi escolhida por dois motivos: por ser a menor granularidade de tempo possível de
ser configurada via agendador do sistema operacional e, como consequência, por
permitir a execução do experimento completo em pouco mais de duas horas.
Periodicidades maiores do que essa poderiam elevar a execução do experimento
para muitas horas, ou até dias.
Um nível maior de detalhamento do algoritmo aqui proposto é apresentado
nas próximas seções.
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4.2 Requisitos de Software

O objetivo geral do algoritmo aqui proposto é proporcionar um mecanismo
para escalonamento dinâmico vertical de recursos em redes baseadas em NFV.
Para este experimento, foram utilizados como demonstração somente recursos de
CPU e memória RAM, mas podem ser utilizados quaisquer recursos cuja utilização
possa ser medida em porcentagem.
Na Tabela 12, constam os detalhes de como o software deve funcionar.
Tabela 12 – Requisitos de Software
Ordem
1
2

3
4

Requisito
Escalonamento
dinâmico vertical.
Métrica
para
escalonamento.

Métrica
deve
ser
parametrizável.
Migração
da
VNF
mediante escassez de
recursos na MF.

5

Controle
escalonamento.

de

6

Medição, análise de
coletas
e
atuação
durante o controle de
escalonamento.

7

Controle
sobrecarga.

8

Rastreamento
de
alocação de recursos.

de

Descrição
Deve permitir escalonamento de recurso para mais e para menos, sem
interromper o funcionamento do serviço.
A métrica para tomada de decisão de escalonamento é baseada em três
diretrizes: na porcentagem de utilização do recurso, no tempo mínimo de coleta
de utilização do recurso e um parâmetro que informe ao algoritmo quanto tempo
os limiares de utilização do recurso deverão permanecer violados, dentro do
período mínimo de coleta, para que a função seja escalonada para mais ou para
menos.
A métrica para tomada de decisão deve ser parametrizável por tipo de recurso,
por exemplo, CPU e Memória.
Durante o processo de escalonamento, caso seja verificado que a MF não
possui recursos computacionais suficientes para continuar escalonando uma
VNF, o algoritmo deve procurar no domínio da NFVI outra MF que tenha
recursos mínimos para dar continuidade em seu escalonamento.
Ao detectar a necessidade de escalonamento de um determinado recurso, o
algoritmo deve fazer o controle do processo de escalonamento do começo ao
fim. O tempo que o algoritmo deve permanecer fazendo o controle deve ser
parametrizável, mas para este experimento foi definido o mesmo valor do
parâmetro que informa o tempo mínimo de coleta, no requisito 2. Caso o tempo
de escalonamento termine e a utilização do recurso não atinja a normalidade,
por exemplo, por impossibilidade de escalonamento devido à indisponibilidade
de recursos na NFVI, o recurso deverá ser mantido na tabela de controle até
que sejam liberados recursos de outras MVs para alocação na instância em
escalonamento.
Dentro do período de escalonamento, definido no requisito 5, o algoritmo
deverá, a cada 5 minutos, fazer medições para verificar se a utilização do
recurso voltou ao nível normal e, se necessário, adicionar ou remover recursos.
A análise das medições deve ser feita com base no histórico de coletas
realizadas desde o momento que a necessidade de escalonamento foi
detectada, a não antes disso.
Apesar do controle de sobrecarga não ser um mecanismo relativo ao
escalonamento dinâmico de recursos, o algoritmo deverá possuir uma função
que evite a perda de controle da VNF caso a CPU venha atingir 100 % de
utilização. Isso pode ser feito com a aplicação de política de QOS que reduz o
tráfego da VNF o suficiente para baixar a CPU para um nível que permita a
retomada do controle da VNF.
Uma vez que o OpenStack e OSM não possuem mecanismo para controle de
escalonamento de vertical, o algoritmo deverá guardar, de alguma forma, as
informações sobre as quantidades de recursos alocados para as VNFs. Dessa
forma, caso seja necessário restaurar uma VNF mediante uma falha qualquer, o
algoritmo poderá recuperar essa função virtual com a mesma quantidade de
recursos atribuída no ultimo reescalonamento realizado.

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.3 Fluxograma de Escalonamento

Nas figuras 25, 26 e 27, foram apresentados os fluxogramas da função
principal, da função de coleta de utilização de recursos e da função de análise
das coletas, respectivamente. Na função principal encontra-se uma chamada para
a função responsável pelo escalonamento de recursos, apresentada na Figura 28,
que tem como finalidade controlar todo o período de escalonamento da VNF,
fazendo medições e alocando, ou retirando, recursos da VNF.
Para chamar essa função, devem ser passados três parâmetros com as
seguintes informações: nome da instância, recurso em escalonamento e o vetor, que
informa que o escalonamento deve ser feito para mais ou para menos. Ao receber
esses parâmetros, a função de escalonamento inicia o processo lendo a Tabela 10
limiares do Banco de Dados, para tomar conhecimento das diretrizes de tomada de
decisão de escalonamento a ser usadas dentro do período de escalonamento. Para
este experimento, foram utilizados, exatamente, os mesmos limiares da Tabela 10.
As variáveis ult_atu e ult_atu_chk, definidas nos passos seguintes, têm a ver
com o requisito 6 da Tabela 12 e servem para controlar a periodicidade com que o
algoritmo deve analisar as coletas realizadas dentro do período de escalonamento e
tomar uma ação de escalonamento, se necessária. Foi definido que isso deve ser
feito a cada 5 minutos após a detecção da necessidade de escalonamento. O valor 1 no campo ult_atu da tabela controle_escalonamento indica que o algoritmo ainda
não atuou na ordem escalonamento atual.
No primeiro ponto de decisão desse fluxograma, ao encontrar o valor -1 no
campo ult_atu, o algoritmo deverá atuar, imediatamente, na alocação ou remoção de
recursos. Destaque para um ponto de decisão, logo em seguida, perguntando se
minutos > tempo_lim. Essa consistência serve para evitar que o algoritmo atue na
instância caso, por alguma eventualidade, o script pare de funcionar logo após a
detecção da necessidade de escalonamento. Isso deve evitar comportamentos
imprevisíveis de escalonamento caso do script fique parado por muito tempo.
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Figura 28 – Fluxograma da Função de Escalonamento

Fonte: Elaborado pelo autor

Caso o campo ult_atu da tabela controle_escalonamento esteja com valor
diferente de -1, o algoritmo verifica há quantos minutos o recurso está em
procedimento de escalonamento, lembrando que o algoritmo é executado uma vez
por minuto. Se o tempo de atuação ainda não estiver expirado, sendo que isso é
verificado na decisão minutos > tempo_lim, o algoritmo faz uma análise das coletas
realizadas desde o momento que a necessidade de escalonamento foi detectada,
definida no campo início da tabela controle_escalonamento. Mas se o tempo de
atuação estiver acima do limiar e a utilização do recurso ainda estiver violando os
limiares de utilização, o algoritmo prorrogará o tempo de atuação na VNF até que a
situação se normalize. Nesse caso, são analisadas as coletas dentro do tempo
definido pela variável tempo_lim (note o parâmetro ini=padrão enviado na chamada
da função) e não mais as coletas realizadas a partir da detecção da necessidade de
escalonamento.
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Em resumo, o que a função da Figura 28 faz é medir, analisar as coletas e, se
for necessário, atuar alocando ou removendo recursos da VNF, até que a utilização
do recurso deixe de violar os limiares de utilização. A situação do processo de
escalonamento é controlada pelo campo status da tabela controle_escalonamento,
demonstrada na Tabela 11.
A função “Escalar Instância”, da Figura 28, tem como finalidade, basicamente,
escalonar a MV na própria MF em que ela está alocada, ou, caso não haja recursos
disponíveis nessa MF, procurar outro nó computacional, na NFVI, que tenha os
recursos mínimos necessários para efetuar o escalonamento. Entrando nos detalhes
dessa função, cujo fluxograma é apresentado na Figura 29 ela começa com a
definição das variáveis unid_memoria e unid_cpu, com os valores 128 e 1,
respectivamente.
Essas variáveis informam ao algoritmo quanto representa uma unidade de
cada recurso de memória RAM e CPU, sendo, nesse caso, 128 MiB e 1 vCPU,
respectivamente. Essas são as quantidades de recursos que o algoritmo deve
adicionar ou remover cada vez que ele atuar na VNF na busca de fazer com que os
limiares de utilização deixem de ser violados.

Figura 29 – Fluxograma da Função Escalar Instância

Fonte: Elaborado pelo autor
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Em seguida, é feita uma chamada à função reserva_recurso do banco de
dados, que faz uma busca na tabela maquinas_fisicas, demonstrada na Tabela 7,
para verificar se há recursos disponíveis na MF atual para reescalonamento. Caso a
MF atual possua recursos disponíveis, é feita a reserva de uma unidade do recurso
em escalonamento para a MV por meio da própria função reserva_recurso. No
próximo ponto de decisão, se a variável vetor contiver o valor “mais” e se os
recursos tiverem sido reservados com sucesso nos passos anteriores, a MV será
imediatamente escalonada para mais, com base nas unidades de recursos definidas
por unid_memoria e unid_cpu.
Porém, se não houver recursos disponíveis na MF atual, no próximo passo,
será calculada a quantidade total de recursos necessários para MV, para que seja
feita, posteriormente, uma busca de MFs com tais recursos disponíveis. Mas antes
de efetuar o escalonamento, dois pontos de decisão são utilizados, um para verificar
se o campo status da tabela controle_escalonamento está com os valores “R” ou “N”
(R=em reescalonamento; N=reescalonamento ainda não iniciando) e o outro para
verificar se não há qualquer outro recurso já em escalonamento na MV. Este último
serve para atender a premissa de que somente um tipo de recurso pode ser
escalonado por vez em uma VNF, para haver uma previsibilidade no comportamento
do escalonamento.
Se um outro recurso da MV já estiver em escalonamento, o status dessa
ordem de escalonamento será mudado para E, que indica que essa ordem
(exemplo, de CPU) está aguardando o término do escalonamento de outro recurso
(exemplo, de memória). Caso a MV não tenha outro recurso em processo de
escalonamento e for encontrada uma outra MF com recursos suficientes para
atender a demanda de escalonamento, a VNF será migrada para a MF encontrada
e, na sequência, será feito o escalonamento para mais do recurso em questão.
Por fim, caso não seja encontrada uma outra MF com recursos disponíveis, a
ordem de escalonamento terá seu status ajustado para I, que indica que não foi
possível escalonar a VNF por falta de recursos na NFVI como um todo.
Se o ponto de decisão “Status for igual a ‘R’ ou ‘N’” e obtiver a resposta n,
será verificado se o status dessa ordem está com os valores E ou I (E=em espera;
I=não reescalonado por falta de recursos), logo após o conector identificado por A no
fluxograma. As ações, após essa decisão, são praticamente as mesmas tomadas
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quando a decisão “Status = ‘R’ ou ‘N’” obtém a resposta s, com a diferença de que o
controle do escalonamento já está sendo feito dentro do período de prorrogação.
No segundo ponto de decisão do fluxograma da Figura 29, caso a variável
vetor esteja com o valor menos, significa que o recurso indicado na chamada da
função “Escalar Instância” deve ser escalonado para menos. Logo em seguida, é
verificado se a MV já está com a quantidade mínima do recurso em escalonamento.
Por exemplo, a VNF pode estar com somente uma única vCPU alocada para si e,
ainda assim, estar com este recurso subutilizado. Nesse caso, o campo status da
ordem de escalonamento é ajustado para M na tabela controle_escalonamento,
indicando que não é mais possível remover recursos dessa VNF. Caso contrário,
uma unidade do recurso em escalonamento será removida da VNF.
Ao longo dos fluxogramas das figuras 28 e 29, é possível notar chamadas
para a função “Verifica fim escalonamento”, que tem a finalidade de verificar se o
período de escalonamento já se expirou. Isso é feito por meio da comparação da
variável minutos com a variável tempo_lim. A primeira informa quantos minutos se
passaram desde a detecção da necessidade de escalonamento e a segunda define
o tempo máximo que a função deve permanecer em reescalonamento, sem contar
com a prorrogação. Caso minutos seja maior do que tempo_lim e a utilização de tal
recurso tenha deixado de violar os respectivos limiares, o status da ordem de
escalonamento é ajustado para F.

4.4 Desenvolvimento

A codificação do algoritmo, denominado EAV (Escalonador Automático
Vertical), foi feita em shell script e SQL, com algumas chamadas para funções
armazenadas no banco de dados MySQL, também conhecidas como Stored
Procedures. A escolha dessas linguagens se deu pela facilidade de desenvolvimento
e possibilidade de implementação a curto prazo.
Conforme a Figura 18, o gerenciador de banco de dados MySQL fica
hospedado no servidor controladora-openstack e foi implementado durante a
instalação do OpenStack. Foi criada uma base de dados exclusiva para o algoritmo
nesse gerenciador de banco de dados, onde as tabelas maquinas_fisicas,
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instâncias, coletas, limiares e controle_escalonamento, apresentadas nas Tabelas
7,8, 9, 10 e 11, foram criadas.

4.4.1 Adequações Necessárias Para Funcionamento do Algoritmo

Conforme Shiran (2017) e o ESTI (2017b), o Openstack e o OSM ainda não
possuem mecanismos para escalonamento vertical de VNFs. Por isso, o algoritmo
aqui proposto foi concebido para trabalhar, como plano alternativo, diretamente na
camada de virtualização de NFV, mais especificamente no KVM em algumas ações
ligadas ao escalonamento de VNFs. Para isso, algumas premissas foram adotadas
durante a implantação do protótipo e para o desenvolvimento dos scripts:
 o algoritmo somente deve interagir com o KVM quando nem o OSM nem
OpenStack suportarem tais intervenções. Conforme a Figura 30, quatro tipos
de intervenção são suportados via OpenStack: listagem de MFs, listagem de
MVs, migração da instância para outra MF e aplicação de QoS (Quality of
Service). As ações relativas ao escalonamento de VNF e medições de
utilização de recursos são feitas, diretamente, via KVM;
 uma vez que o OpenStack não suporta a criação de instâncias utilizando
parâmetros personalizados de topology sockets e memory unit, responsáveis
pela definição da capacidade máxima de recursos de CPU e memória para a
VNF, o algoritmo deve redefinir esses parâmetros na primeira vez que é
detectada a presença da VNF no ambiente, conforme apresentado no
fluxograma da Figura 25;
 devido à limitação apontada no item acima, toda VNF deve ser inicialmente
implementada na NFVI com uma quantidade mínima definida de vCPU e
memória, ou seja, 1 vCPU e 1024 MiB de memória RAM;
 caso a VNF sofra algum problema em que seja necessária à sua
restauração, uma vez que o KVM não informa para o OpenStack a quantidade
de recursos realocados para as MVs diretamente via KVM, conforme ilustrado
na Figura 30, o algoritmo deverá restaurá-la com as quantidades de recursos
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alocadas na última vez que a MV foi reescalonada. O algoritmo deve ter esse
controle em sua própria base de dados.

Figura 30 – Como o Algoritmo Atua nas VNFs

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 30, são apresentadas todas as formas que o algoritmo se relaciona
com a infraestrutura de NFV. As formas de interação são detalhadas nas próximas
seções.

4.4.2 Diagrama do Código

A codificação do algoritmo foi quebrada em quatro arquivos, conforme
diagrama da Figura 31, sendo eles: nfv_eav.sh, coletor.sh escalonar.sh e
procedimentos.sh. Apesar de a finalidade de cada um desses scripts ser auto
explicativa, a seguir é apresentado um resumo da função de cada um deles:
 nfv_eav.sh: é o script principal do algoritmo, que chama todos os demais. A
lógica desse código é aderente ao fluxograma da Figura 25;
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 coletor.sh: é o script responsável pela coleta e armazenamento da utilização
de recursos de CPU e memória e sua lógica, está aderente ao fluxograma
da Figura 26;
 escalonar.sh: esse script atua nas ordens de escalonamento enviadas pelo
código principal e sua lógica é baseada nos fluxogramas das figuras 28 e 29;
 procedimentos.sh:

esse

arquivo

contém

funções

e

procedimentos

genéricos, compartilhados com os três scripts acima.

Figura 31 – Diagrama do Código do Algoritmo

Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.3 Principais Funções do Código

Devido ao tamanho do código (são, aproximadamente, 1500 linhas de
programação), verificou-se ser mais adequado apresentar nesse trabalho as funções
que o compõem. Veja na Tabela 13 as funções, os arquivos em que foram
codificadas e suas finalidades.
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Tabela 13 – Principais Funções do Código
Função

Arquivo

Finalidade

Principal

nfv_eav.sh

atualiza_mfs()

nfv_eav.sh

gera_relat()

nfv_eav.sh

reescalona()

nfv_eav.sh

Principal

coletor.sh

Tem como função identificar todas as MFs e MVs do
domínio da NFVI, reajustar os recursos da VNF em caso de
restauração ou reinicialização, chamar as funções de coleta
no arquivo coletor.sh, disparar ordens de escalonamento e
chamar o script escalonar.sh.
Faz um levantamento dos recursos das MFs e da
disponibilidade de cada um deles e atualiza essa
informação na tabela maquinas_fisicas.
Gera relatórios em arquivo texto sobre os recursos
disponíveis, reservados e alocados para as MVs.
Gera uma ordem de escalonamento na tabela
controle_escalonamento do banco de dados.
Faz a coleta de utilização de CPU ou memória, incluindo os
cálculos para converter os dados em porcentagem de
utilização e chama a função para armazenar a coleta no
banco de dados.
Insere a coleta na tabela coletas da base de dados.
Controla os tempos de atuação nas VNF, conforme
especificado no requisito 6 da Tabela 12.
Atualiza o campo status da tabela controle_escalonamento,
conforme parâmetro passado em sua chamada.
Verifica se o tempo de escalonamento chegou ao fim e
atualiza os campos fim e status da tabela
controle_escalonamento.
Controla o campo status na tabela controle_escalonamento,
chama as funções de escalonamento de recursos e dispara
migração da VNF para outro nó físico quando o nó de
origem não tiver recursos disponíveis para escalonar a
VNF.
Chama a função ajusta_cpu e atualiza as informações de
alocação de recursos na base de dados.
Chama a função ajusta_memoria e atualiza as informações
de alocação de recursos na base de dados.
Migra a VNF para outra MF utilizando o comando nova livemigration. Caso a CPU da VNF esteja com utilização acima
de 92 %, aplica política de QOS para evitar perda de
controle da VNF, conforme requisito 6 da Tabela 12.
Ajusta a quantidade de vCPUs, à quente, na VNF,
utilizando o comando virsh setvcpus.
Ajusta a quantidade de memória, à quente, na VNF,
utilizando o comando virsh setmem.
Analisa coletas de utilização de recurso, conforme lógica
apresentada no fluxograma da Figura 27.
Reinicia a instância usando o comando openstack server
[stop | start].
Reinicia a instância usando o comando virsh [shutdown |
start].
Restaura a VNF, caso ela venha apresentar problemas
durante a migração.

armazenar_coleta()
Principal

coletor.sh
escalonar.sh

atualiza_status()

escalonar.sh

checa_fim_reesc()

escalonar.sh

escalar_instancia()

escalonar.sh

escalar_cpu_mais()

escalonar.sh

escalar_memoria_mai
s()
migra_instancia()

escalonar.sh
escalonar.sh

ajusta_cpu()

procedimentos.sh

ajusta_memoria()

procedimentos.sh

analisar_coletas()

procedimentos.sh

reinicia_instancia_ope
nstack()
reinicia_instancia()

procedimentos.sh

restaura_instancia()

procedimentos.sh

procedimentos.sh

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.4.4 Scripts para Geração de Relatórios

Todas as medições relevantes para o experimento são feitas em dois pontos
do protótipo: na controladora-openstack e no host-remoto exibidos na Figura 18. Na
controladora-openstack, os relatórios com as medições são gerados por meio da
função gera_relat(), apresentada na Figura 32. Essa função é embutida no script
nfv_eav.sh e gera três relatórios e um arquivo de log, conforme segue:

 relat_algoritmo_mfs.txt: informações relativas à disponibilidade de recursos nas
MFs;
 relat_algoritmo_vnfs.txt: informações relativas à alocação de recursos para as
VNFs;
 relat_algoritmo_cont.txt: informações relativas ao controle das ordens de
escalonamento;
 algoritmo.txt: registros detalhados da execução do algoritmo.
Figura 32 – Função gera_relat()

Fonte: Elaborado pelo autor
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No host-remoto, o script coleta_dados.sh , apresentado na Figura 33, gera o
relatório relat_algoritmo_wifislax.txt, com informações sobre o número de rotas
injetadas nas VNFs e o tráfego passante em suas interfaces. Note-se que este script
chama dois outros scripts: o ver_trafego.sh e o consulta_rotas_bgp.sh, apresentados
nas figuras 34 e 35, respectivamente.

Figura 33 – Script coleta_dados.sh.

Fonte: Elaborado pelo autor

O script ver_trafego.sh mede, no host-remoto, o tráfego passante pela
interface alocada para o name space do site remoto medido. Essa medição é feita
por 15 segundos e, ao final, é registrada a taxa de bits por segundo referente à
interface medida.

Figura 34 – Script ver_trafego.sh

Fonte: Elaborado pelo autor
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O script consulta_rotas_bgp.sh faz a medição do número de rotas injetadas
nas VNFs por meio de uma conexão SSH com as próprias VNFs e a execução do
comando show bgp memory.

Figura 35 – Script consulta_rotas_bgp.sh

Fonte: Elaborado pelo autor

4.5 Implementação

O código do algoritmo é implementado no servidor controladora-openstack
para ser executado uma vez por minuto via crontab, o agendador do sistema
operacional, conforme Figura 36. Por padrão, todas as ações tomadas pelos scripts
do algoritmo são registradas no arquivo algoritmo.log.

Figura 36 – Implementação do Script na Crontab

Fonte: Elaborado pelo autor

O script coleta_dados.sh, responsável pela geração de relatórios no
equipamento host-remoto, também é executado via crontab uma vez por minuto, nos
mesmos moldes do exemplo dado na Figura 36.
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5 EXPERIMENTO

Nesse capítulo, aborda-se o método utilizado para testar o algoritmo aqui
proposto, cobrindo desde o planejamento do roteiro de testes, que inclui ações para
provar as principais funções dos scripts, até a execução dos testes conforme
planejamento, a geração e análise de relatórios e as conclusões finais do
experimento.

5.1 Planejamento dos Testes

O planejamento dos testes foi elaborado com base nas especificações de
requisitos de software tratadas no capítulo anterior e é descrito com mais detalhes a
seguir.

5.1.1 Objetivos

O plano de testes do algoritmo tem como objetivo avaliar os seguintes pontos:
 se algoritmo atende 100 % dos requisitos de software da Tabela 12;
 se funciona de forma estável e confiável, inclusive mediante a variações
intensas na demanda do serviço de rede;
 avaliar eventuais necessidades de melhorias futuras.

5.1.2 Roteiro

Na Tabela 14 estão descritos os passos para avaliação do algoritmo, a ordem
de execução e os resultados esperados em cada passo. Os detalhes do cenário de
teste podem ser visualizados nas figuras 18, 19 e 21.
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Figura 37 – Alocação de Recursos para Início dos Testes

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 37 descreve como devem estar alocados os recursos de CPU e
memória para início dos testes e em qual MF cada VNF deve estar localizada
inicialmente. Vale destacar que os recursos descritos nessa figura foram reservados
para uso exclusivo do algoritmo, apesar dessas máquinas possuírem recursos além
dos exibidos na figura. Essa reserva é feita por meio da manipulação dos campos
cpu_offset e memoria_offset da tabela maquinas_fisicas do Banco de Dados,
representada na Tabela 7.
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Tabela 14 – Roteiro dos Testes
Passo
1

2

3

4

5
6

7

8

9

Descrição

Resultados Esperados

 Ligar as três VNFs, apagar todos os relatórios (*.txt  O ambiente deve estar funcional e preparado
e *.log) do diretório /root/algoritmo/relat no servidor para início dos testes;
controladora-openstack e do diretório /root/relat do  Os recursos computacionais devem estar
host-remoto;
alocados conforme a Figura 37.
 o protocolo BGP das três VNFs não deverá ter rotas
injetadas em suas tabelas;
 os parâmetros da tabela limiares devem estar
ajustados conforme a Tabela 10.
Utilizando o iPerf, gerar tráfego de 300 Mbps, por 10  Não deverá ser disparado reescalonamento
minutos do site remoto 1 para o site remoto 3.
de recursos nas VNFs dos sites 1 e 3;

deverá ser disparado escalonamento para
menos na VNF_Site2, já sua CPU deverá ficar
subutilizada por pelo menos 10 minutos pela
ausência de tráfego.
Continuar gerando tráfego conforme o passo 2, porém Deve ser disparado escalonamento de CPU para
aumentando o tráfego de iPerf para 1 Gbps, por mais mais nas VNFs dos sites 1 e 3, ficando com 2
10 minutos. Para isso, o iPerf deve ser instanciado vCPUs cada uma.
mais duas vezes, nas portas 1032 e 1033 do Proxy.
Interromper a geração de tráfego entre as VNFs dos  Deve ser disparado escalonamento para mais
sites 1 e 3 e iniciar geração de tráfego de 1 Gbps entre na VNF_Site2, mas a sua MF não deverá ter
os sites remotos 2 e 3 por 15 minutos, utilizando três recursos suficientes para escaloná-la. Seu
instâncias de iPerf, nas portas 2031, 2032 e 2033, escalonamento ficará em espera;
sendo 333 Mbps em cada instância.
 em seguida, a CPU da VNF_Site1 é
escalonada para menos, liberando recursos na
máquina-física-1;
 a VNF_Site2 é então, migrada para a
máquina-física-1 e uma vCPU é adicionada em
sua MV.
Sem interromper o tráfego do passo 4, injetar 131 mil A memória da VNF_Site1 deverá ser escalonada
rotas na VNF_Site1 e observar o comportamento por 5 para mais.
minutos.
Sem interromper o tráfego do passo 4, injetar mais 131  A máquina-física-1 deve ficar sem memória
mil rotas na VNF_Site1 e observar o comportamento suficiente para escalonar a VNF_Site1 e o
por 10 minutos.
algoritmo deverá procurar outro nó físico para
escaloná-la;
 é verificado que a máquina-física-2 tem
recursos suficientes para escalonar a VNF_Site1;
 a VNF_Site1 deve ser migrada para a
máquina-física-2 e sua memória e escalonada
para mais.
Interromper o tráfego do passo 4, remover todas as  Serão removidas uma vCPU da VNF_Site2 e
rotas da VNF_Site1 e observar o comportamento do VNF_Site3;
algoritmo por 15 minutos.
 a memória da VNF_Site1 deverá ser
escalonada para menos;
Ao final do passo anterior, os recursos de CPU e  Deverão ser escalonados os recursos de CPU
memória de todas as VNFs deverão estar escalonadas e memória das três VNFs no limite de recursos
para o mínimo possível. Nesse passo, as seguintes disponíveis em suas MFs;
ações devem ser feitas simultaneamente:
 gerar 1 Gbps de tráfego do site remoto 1 para o 3
em três instâncias distintas de iPerf;

gerar 1 Gbps de tráfego do site remoto 2 para o 3
em três instâncias distintas de iPerf;
 injetar 393 mil rotas nas três VNFs.
Interromper todos os tráfegos gerados no passo 8 e  Os recursos de CPU e memória RAM das três
remover todas as rotas adicionadas nas VNFs. VNFs deverão ser escalonados para menos e
Observar o comportamento do algoritmo por 15 atingir suas quantidades mínimas.
minutos.
 Devido à subutilização, as ordens de
escalonamento de vCPU deverão ficar com o
status=M, pois as VNFs deverão já estar com a
quantidade mínima de vCPUs.

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.1.3 Relatórios

Durante a execução dos testes, devem ser gerados relatórios constando as
seguintes medições e informações, minuto a minuto:
 quantidade de vCPUs e memória livres nas MFs;
 quantidade de VNFs alocadas por MF;
 recursos de CPU e memória alocados por VNF;
 utilização de CPU e memória em porcentagem, por VNF;
 em qual MF cada VNF está alocada;
 tráfego de saída em Mbps dos sites remotos 1 e 2 e o tráfego de entrada do
site remoto 3;
 quantidade de rotas injetadas no BGP de cada VNF.

Além das medições mencionadas, também deve ser registrada a execução do
script do início ao fim do experimento. Os scripts gerados para essas medições são
explicados no capítulo anterior.

5.2 Execução dos Testes e Medições

Os testes levaram, aproximadamente, duas horas e quatro minutos para
serem executados, partindo das 23 horas e 1 minuto do dia 10 de dezembro de
2017. Eles foram conduzidos, basicamente, pela manipulação da intensidade de
tráfego gerado nos sites remotos 1 e 2, conforme a Figura 38 e, pela injeção de
rotas de BGP nas três VNFs, conforme a Figura 39.
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Figura 38 – Medição de Tráfego nos Sites Remotos

Fonte: Elaborado pelo autor

Nessas figuras, foram demarcados, com as linhas laranjas pontilhadas, os
momentos em que cada passo do roteiro foi iniciado e finalizado e o tráfego, ou rotas
de BGP, injetados nas VNFs, respectivamente. No caso da Figura 39, o gráfico já se
inicia aos 40 minutos do experimento pelo fato de não terem sido inseridas rotas nas
VNFs até aquele momento.

Figura 39 – Medição do Número de Rotas de BGP nas VNFs

Fonte: Elaborado pelo autor
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Conforme planejamento do roteiro, o experimento se inicia, no passo 1, com a
preparação do ambiente, garantindo-se a localização inicial das VNFs em suas
respectivas MFs e as quantidades de recursos para elas alocadas inicialmente,
conforme gráficos da Figura 40.

Figura 40 – Medições do Passo 1

Fonte: Elaborado pelo autor

5.2.1 Execução do Passo 2

A realização do passo 2 se dá por meio da execução dos seguintes
comandos no host-remoto:
i)

ip netns exec vrf_vlan10 bash

ii)

iperf -c 10.10.0.13 -t 3600 -b 300M -p 1031

Conforme esperado, não foi disparada ordem de escalonamento para a
VNF_Site1 nem para a VNF_Site3, porém, para a VNF_Site2 ocorreu uma ordem de
escalonamento para menos, já que sua CPU se manteve subutilizada por 10
minutos, conforme os parâmetros freq_inf e tempo_lim_inf da Tabela 10, pela
ausência de tráfego. Medições e registros relevantes do passo 2 são apresentadas
na Figura 41.
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Figura 41 – Medições do Passo 2

Fonte: Elaborado pelo autor

5.2.2 Execução do Passo 3

No passo 3, foram executados os seguintes comandos no site host-remoto
com o objetivo de aumentar o tráfego do site 1 para o site 3 para 1 Gbps. Note-se
que esses comandos foram executados em paralelo e sem se interromper o tráfego
gerado no passo 2:
i)

iperf -c 10.10.0.13 -t 3600 -b 350M -p 1032

ii)

iperf -c 10.10.0.13 -t 3600 -b 350M -p 1033

No gráfico 2 da Figura 42, aos 10 minutos do experimento, é possível ver que,
após a execução dos comandos acima, a utilização de CPU subiu para 100 % nas
VNFs dos sites 1 e 3. Nos gráficos 3 e 5, é possível ver que o tráfego nessas VNFs
ficou limitado em por volta de 750 Mbps entre 10 e 14 minutos do experimento,
devido à alta utilização de CPU nessas VNFs.
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Figura 42 – Medições do Passo 3

Fonte: Elaborado pelo autor

No gráfico 1 da Figura 42, é possível verificar que as CPUs das VNFs 1 e 3
foram escalonadas para mais por volta dos 14 minutos do experimento, fazendo com
que

o

tráfego

nessas

VNFs

aumentasse

nesse

mesmo

momento

para

aproximadamente 930 Mbps nos gráficos 3 e 5. Note ainda no gráfico 1 que, por
volta dos 20 minutos do experimento, houve um novo escalonamento de CPU na
VNF_Site1, pois a utilização de CPU ainda se manteve acima de 80 % após o
primeiro escalonamento.
Na Figura 43, são exibidas as ordens de escalonamento de CPU para mais,
na tabela controle_escalonamento, relativas aos escalonamentos da Figura 42. São
exibidos também os registros do arquivo algoritmo.log, que mostram o momento
em que o escalonamento foi disparado. Esses registros informam que foram
analisadas cinco coletas, sendo que quatro delas violaram o limiar de utilização de
CPU definido no parâmetro lim_sup da tabela limiares (Tabela 10). O escalonamento
foi disparado pelo fato de a utilização de CPU ter violado este limiar durante 80 % do
tempo (parâmetro freq_sup) definido no parâmetro tempo_lim_sup dessa mesma
tabela. Uma vez que o algoritmo é executado uma vez por minuto esse é o motivo
de terem sido analisadas, coincidentemente, cinco coletas nos últimos cinco
minutos.
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Figura 43 – Registros do Passo 3

Fonte: Elaborado pelo autor

5.2.3 Execução do Passo 4

No passo 4, foi interrompido o tráfego do site remoto 1 para o site 3 e iniciada
geração de 1 Gbps de tráfego do site remoto 2 para o 3. Para isso, foram
executados os seguintes comandos, sendo que os comandos de iPerf foram
executados em paralelo:
i)

ip netns exec vrf_vlan20 bash

ii)

iperf -c 10.20.0.14 -t 3600 -b 333M -p 2031

iii) iperf -c 10.20.0.14 -t 3600 -b 333M -p 2032
iv) iperf -c 10.20.0.14 -t 3600 -b 334M -p 2033

No gráfico 1 da Figura 44, verifica-se a queda do tráfego do site remoto 1 e a
subida de tráfego do site remoto 2 aos vinte e dois minutos do experimento. Aos 26
minutos, conforme gráfico 3 da Figura 44 e tabela controle_escalonamento da Figura
45, é disparada ordem de escalonamento para a VNF_Site2, porém, como exibido
no gráfico 5, nesse momento nenhuma MF possui vCPUs disponíveis para efetuar o
escalonamento. Isso também pode ser verificado no registro do arquivo
algoritmo.log, às 23:26:52, na Figura 45.
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Figura 44 – Medições do Passo 4

Fonte: Elaborado pelo autor

Aos trinta minutos do experimento, devido à subutilização de CPU na
VNF_Site1, é disparado seu escalonamento para menos, conforme gráficos 3 e 5 da
Figura 44. No entanto, ainda não há vCPUs livres suficientes na máquina-física-1
para escalonamento da VNF_Site2, muito menos na máquina-física-1. Aos trinta e
seis minutos do experimento, a CPU da VNF_Site1 é novamente escalonada para
menos, liberando, assim, a quantidade de CPUs que a VNF_Site2 necessita. Note
que o tráfego do site remoto 2 permanece na média de 850 Mbps até esse
momento.
Ao detectar isso, o algoritmo aplica uma política de QOS no site remoto 2
para redução de tráfego e utilização de CPU na MV e, assim, possibilitar a migração
da VNF_Site2 para a máquina-física-1. É possível ver a redução de tráfego aos 37
minutos do experimento, no gráfico 1 da Figura 44.
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Figura 45 – Registros do Passo 4

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme registros do arquivo algoritmo.log, às 23 horas e 38 minutos da
Figura 45, a migração da VNF_Site2 é concluída e uma nova CPU é adicionada em
sua MV. É possível ver o efeito disso no gráfico 1 da Figura 44, aos 38 minutos,
quando o tráfego sobe para, aproximadamente, 910 Mbps e fica estável nessa taxa.

5.2.4 Execução dos Passos 5 e 6

Nesse ponto, não deve ser interrompido o tráfego gerado no passo anterior.
Conforme Figura 39, no passo 5, aos 42 minutos do experimento, são injetadas,
aproximadamente, 131 mil rotas de BGP na VNF_Site1. Aos 50 minutos, no passo 6,
são injetadas mais 131 mil rotas nessa mesma VNF. Os seguintes comandos são
executados, no host-remoto, para este fim:
i) ip netns exec vrf_vlan10 bash
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ii)

./injeta_rota.sh vnf_site1 1 255 (aos 42 minutos)

iii) ./injeta_rota.sh vnf_site1 2 255 (aos 50 minutos)

Conforme a Figura 46, gráfico 2, como resposta à primeira injeção de rotas,
foram adicionados 128 MiB de RAM à VNF_Site1 aos 47 minutos do experimento.
Isso ocorreu devido à utilização do recurso ter ficado acima do limiar de 57 % por
cinco minutos, como apresentando no Gráfico 1 dessa mesma figura. Note na Figura
46, às 23h46, que o fato do limiar superior ter permanecido violado em quatro
(ating_lim) das cinco amostras não foi suficiente para se disparar o escalonamento.
Isso porque, o parâmetro freq_inf da Tabela 10 foi propositalmente ajustado
para 81 %. Dessa forma, 4 minutos em um período de 5 minutos (tempo_lim_sup)
representam 80 % do tempo, sendo esse um período inferior aos 81 % requeridos
para se disparar o escalonamento para mais. Nesse caso, é necessário que cinco
coletas atinjam o limiar superior, das cinco analisadas, como foi o que ocorreu logo
após, nos registros do banco de dados e do arquivo algoritmo.log, às 23h47,
apresentados na Figura 47.

Figura 46 – Medições dos Passos 5 e 6

Fonte: Elaborado pelo autor

Ainda com relação à Figura 47, tabela controle_escalonamento, às
23h56min38 foi disparada nova ordem de escalonamento de memória para a
VNF_Site1, devido à segunda injeção de rotas no BGP aos 50 minutos do
experimento. Porém, como exibido no Gráfico 4 da Figura 46, a máquina-física-1 já
estava sem memória RAM no momento, o que fez com que o algoritmo fosse
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procurar outra MF para dar sequência ao escalonamento dessa VNF, sendo
encontrada a máquina-física-2 às 23h56min4.
Foi então, iniciada a migração da VNF_Site1 para o segundo nó físico e, na
sequência, adicionados mais 128 MiB de RAM em sua MV, totalizando 1280 MiB.
Essas ações são refletidas nos gráficos da Figura 46 e nos registros das 23h57 do
arquivo algoritmo.log da Figura 47.

Figura 47 – Registros dos Passos 5 e 6

Fonte: Elaborado pelo autor

Note-se, ainda, no Gráfico 1 da Figura 46, que a utilização de memória da
VNF_Site1 voltou para baixo de lim_sup após o último escalonamento de memória
nessa VNF.

5.2.5 Execução dos Passos 7 e 8 e 9

Os passos 7, 8 e 9 são considerados testes de estresse do algoritmo. Isso é
feito por meio de três ações básicas: interrompendo, aumentando e interrompendo
novamente a demanda de serviço nas VNFs. O resultado esperado é o
escalonamento para menos, para mais e para menos de novo, dos recursos de CPU
e memória das três VNFs, à medida que a intensidade de tráfego e a quantidade de
rotas BGP são modificados, conforme as figuras 38 e 39.
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No passo 7, são cancelados todos os comandos de iPerf em execução até
então e removidas as rotas de BGP da VNF_Site1 com o comando ./injeta_rota.sh
vnf_site1 -1. Como consequência disso, verifica-se no Gráfico 2 da Figura 49 a
remoção de memória RAM da VNF_Site1, que estava com sua utilização abaixo de
lim_inf no início desse passo, como exibido no Gráfico 2 da Figura 48. Essa situação
foi normalizada à 1h12min do experimento, com a remoção de um bloco de 128 MiB
de memória RAM dessa VNF. Conforme Gráfico 1 da Figura 49, nesse passo ainda
foi removida uma vCPU de cada uma das VNFs dos sites 2 e 3.

Figura 48 – Medições de Utilização de CPU e Memória RAM nos Passos 7, 8 e 9

Fonte: Elaborado pelo autor

No passo 8, foram executados os seguintes comandos, sendo que os seis
comandos de iPerf foram executados paralelamente:
i)

ip netns exec vrf_vlan10 bash;

ii)

iperf -c 10.10.0.13 -t 3600 -b 333M -p 1031;

iii) iperf -c 10.10.0.13 -t 3600 -b 333M -p 1032;
iv) iperf -c 10.10.0.13 -t 3600 -b 333M -p 1033;
v)

ip netns exec vrf_vlan20 bash;

vi) iperf -c 10.20.0.14 -t 3600 -b 333M -p 2031;
vii) iperf -c 10.20.0.14 -t 3600 -b 333M -p 2032;
viii) iperf -c 10.20.0.14 -t 3600 -b 333M -p 2033;
ix) ./injeta_rota.sh vnf_site1 3 255;
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x)

./injeta_rota.sh vnf_site2 3 255;

xi) ./injeta_rota.sh vnf_site3 3 255;

O passo 8 teve como resultado a alocação de uma vCPU para as VNFs
VNF_Site1 e VNF_Site2, porém para a VNF_Site3, não foi possível escalonar a sua
CPU devido à escassez desse recurso na máquina-física-2, onde a VNF está
posicionada nesse estágio do experimento, como exibido na Figura 52. Como
consequência essa VNF permaneceu com o limiar de utilização de CPU violado até
o fim do passo 8, conforme exibido no Gráfico 1 da Figura 48. A alocação de vCPUs
do passo 8 pode ser vista nos gráficos 1 e 3 da Figura 49.
No caso da alocação de memória RAM, o comportamento foi um tanto
imprevisível no passo 8, pois, ao injetar rotas nas três VNFs, a quantidade de
memória RAM disponível nas máquinas físicas caiu drasticamente, mesmo antes do
início da alocação de memória para as VNFs nesse passo. Isso pode ser visto nos
gráficos 2 e 4 da Figura 49.

Figura 49 – Medições de Alocação de Recursos nos Passos 7, 8 e 9

Fonte: Elaborado pelo autor
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Devido ao fato inesperado mencionado acima, por volta de 01h33min do início
do experimento, ao tentar escalonar memória nas três VNFs, o algoritmo não
encontrou memória RAM disponível na máquina-física-2 (lembrando que são
adicionadas em blocos de 128 MiB), por isso somente a VNF_Site2 pôde ser
escalonada, pois estava posicionada na máquina-física-1, conforme a Figura 52, que
ainda tinha uma quantidade mínima de memória RAM para efetuar o escalonamento
dessa VNF, como apresentado no Gráfico 4 da Figura 49. Os registros dessas
tentativas de escalonamento são apresentados na Figura 50.
Um outro fato inesperado foi o travamento seguido de reinício espontâneo do
sistema operacional da VNF_Site1, refletido em ambos os gráficos da Figura 48.
Não foi possível identificar a causa raiz desse travamento, mas alguns testes
isolados mostraram comportamento semelhante ao se elevar o uso de memória
RAM intensamente e bruscamente na MV, independentemente, da ação do script.
Isso denota que a falha não ocorreu devido à ação do algoritmo, mas por um
provável problema de gerenciamento de memória na MV.

Figura 50 – Registros de Escalonamento de Memória no Passo 8

Fonte: Elaborado pelo autor

No passo 9, foi interrompido todo o tráfego gerado e excluídas todas as rotas
de BGP das três VNFs. Isso culminou no escalonamento dessas VNFs para
somente uma vCPU em cada uma delas, como exibido no Gráfico 1 da Figura 49. O
mesmo ocorreu com a memória RAM dessas VNFs, que chegaram ao final do
experimento com 896 MiB cada uma, conforme mostrado no Gráfico 2 da mesma
figura.
Na Figura 51 estão destacadas as últimas ordens de escalonamento de CPU
do passo 9, que finalizaram com o status=M pelo fato de as CPUs das respectivas
VNFs terem chegado à mínima quantidade possível de ser alocada para uma MV,
uma vCPU.
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Figura 51 – Registros da Tabela controle_escalonamento nos Passos 7, 8 e 9

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 52 mostra o posicionamento das VNFs ao longo da realização dos
testes dos passos 7, 8 e 9, onde é possível ver que nenhuma ação de migração foi
realizada no período.

Figura 52 – Localização das VNFs nos Passos 7, 8 e 9

Fonte: Elaborado pelo autor

5.3 Resumo dos Resultados

A Tabela 15 traz um resumo dos resultados obtidos em cada passo do
experimento, com comentários sobre pontos relevantes identificados durante os
testes.
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Tabela 15 – Resumo dos Resultados do Experimento
Passo
1
1
2
2
3

Resultado Esperado

Atingido?

O ambiente funcional é preparado para
início dos testes.
Os recursos computacionais alocados
conforme a Figura 37.
Não disparar reescalonamento de recursos
nas VNFs dos sites 1 e 3.
Disparar escalonamento para menos na
VNF_Site2.
Disparar escalonamento de CPU para mais
nas VNFs dos sites 1 e 3, ficando com 2
vCPUs cada.

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

4

Disparar escalonamento de CPU para mais Sim
na VNF_Site2. Escalonamento ficará em
espera devido à falta de CPU em sua MF.

4

A CPU da VNF_Site1 é escalonada para Sim
menos, liberando recursos na máquinafísica-1.

4

A VNF_Site2 é migrada para a máquinaSim
física-1 e uma vCPU é adicionada em sua
MV.
A memória da VNF_Site1 deverá ser
Sim
escalonada para mais.
A maquia-fisica-1 fica sem memória
Sim
suficiente para escalonar a VNF_Site1 e
outro nó físico deve ser procurado. Deve
ser encontrada a máquina-física-2.
VNF_Site1 é migrada para a máquinaSim
física-2 e sua memória é escalonada para
mais.
Remover uma vCPU da VNF_Site2 e Sim
VNF_Site3.
Escalonar memória da VNF_Site1 para
Sim
menos.
Escalonar os recursos de CPU e memória
Sim
das três VNFs no limite de recursos
disponíveis em suas MFs

5
6

6
7
7
8

9
9

Os recursos de CPU e memória RAM das
três VNFs deverão ser escalonados para
menos e atingir suas quantidades mínimas.
As ordens de escalonamento de vCPU
deverão ficar com o status=M.

Comentários

Sim
Sim

Fonte: Elaborado pelo autor

Mesmo após a primeira adição de
CPU na VNF_Site1, a utilização
continuou alta, sendo necessário
adicionar uma segunda vCPU
nessa VNF.

1) Por motivo desconhecido, ao
injetar uma alta quantidade de
rotas nas VNFs, a disponibilidade
de memória RAM das MFs caiu;
2) a VNF_Site1 travou e reiniciou
espontaneamente
com
a
elevação intensa e abrupta do
uso de memória RAM.

125

Em relação aos imprevistos do passo 8, ambos os comportamentos
ocorreram por fatores externos à lógica do algoritmo, que continuou funcionando
após a falha apontada no item 1. Sobre a observação 2 desse mesmo passo, o
algoritmo respondeu de forma correta ao ser informado da escassez de memória
nos nós físicos.

5.4 Considerações Finais

O algoritmo aqui proposto se comportou conforme esperado em toda a
duração do experimento, respeitando os requisitos de software definidos nesse
trabalho. No entanto, foi observado que o gerenciamento de memória RAM da
camada de virtualização pode trazer resultados imprevisíveis em um ambiente de
produção. Notou-se que em determinados momentos, como no passo 8, o consumo
de memória RAM das VNFs afetou também a disponibilidade de memória RAM nas
MFs, o que teoricamente não deveria ocorrer.
É importante mencionar também que este algoritmo atua em resposta às
medições de utilização de recursos nas VNFs e que, dependendo do cenário, pode
ocorrer de a alocação de recursos ser feita de forma não otimizada. Por exemplo, no
passo 8, o resultado final foi o escalonamento de CPUs nas VNFs dos sites 1 e 2,
porém, a VNF do site 3 continuou com a mesma quantidade inicial de CPUs, devido
à escassez de recursos nas máquinas físicas.
Nessa situação, talvez a melhor ação teria sido a priorização do
escalonamento de CPUs na VNF_Site3, uma vez que essa é a saída das demais
VNFs. Mas cabe aqui dizer que este tipo de análise não está coberto no escopo
deste algoritmo e que esse é um tema que pode ser desenvolvido em trabalhos
futuros.
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6 CONCLUSÃO

Este trabalho teve como finalidade explorar algumas iniciativas acadêmicas
relativas ao gerenciamento de recursos computacionais em redes baseadas no
conceito de NFV. Foi verificado, por meio da literatura e nos próprios documentos de
padronização do ESTI, que o escalonamento vertical de VNFs é descrito com pontos
em aberto, não abrangendo, por exemplo, detalhes sobre como devem ser feitas as
métricas de consumo de recursos computacionais, nem detalhes sobre como devem
funcionar os mecanismos de escalonamento. No campo da padronização do
gerenciamento de recursos em NFV, a documentação do ETSI é mais voltada para
os fluxos de mensagens entre entidades internas e externas ao domínio de NFV
como, por exemplo, entre sistemas de OSS/BSS, o Gerenciador de VNFs, o
Orquestrador NFV e o VIM.
De acordo com a pesquisa realizada, abordada no Capítulo 2, nota-se que o
planejamento para implementação de mecanismos para proporcionar elasticidade de
recursos computacionais em NFV deve ser feito de forma particular, em caso a caso,
pois não é possível estabelecer um mecanismo único que sirva para todos os tipos
de ambientes e para todos os casos. Há comportamentos na rede que devem ser
combatidos com mecanismos de escalonamento horizontal em que a elasticidade se
dá, basicamente, pelo aumento de instâncias de VNF. Mas há outras situações em
que a ação mais adequada envolve ações de escalonamento vertical em que o
aumento da capacidade de escoamento de tráfego se dá pelo aumento de recursos
nas MVs das VNFs como, por exemplo, com a adição de CPU e memória RAM. Em
um mesmo ambiente, pode ser necessária a implementação de métodos de
escalonamento diferentes e complementares. Como visto na literatura esse é um
tema realmente complexo e abrangente.
Como proposta deste trabalho, foi desenvolvido um algoritmo simples para
medição e escalonamento vertical de recursos em redes virtuais, com base no
algoritmo de Han et al. (2012). Apesar do mecanismo desses autores ser voltado
para aplicações em nuvem, a sua leveza e simplicidade foram características chaves
para concepção do algoritmo aqui proposto. A diferença é que neste estudo fez-se o
escalonamento baseado nas métricas de utilização de CPU e memória nas VNFs. Já
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o mecanismo desses autores faz o escalonamento com base no tempo de resposta
de uma aplicação para comercio eletrônico e, além disso, utiliza como parâmetro,
para tomada de decisão, o custo por hora dos recursos de hardware a ser alocado
para suas MVs.
O algoritmo desenvolvido para os fins deste trabalho explicado no Capítulo 4,
utiliza como métrica três parâmetros que podem ser ajustados pelo administrador da
rede, que são: os limiares inferior e superior de utilização do recurso, o tempo de
coleta a ser analisada cada vez que o algoritmo é executado e qual porcentagem do
tempo será o limiar de utilização de recurso que deve permanecer violado para que
seja enviada uma ordem de escalonamento. Esses parâmetros são definidos por
tipo de recurso e por vetor de escalonamento, sendo eles superior e inferior. Os
tipos de recursos podem ser CPU, memória, interface de rede, armazenamento etc.
Além dessa funcionalidade, o algoritmo também prevê a migração de uma
VNF para qualquer outro servidor físico da NFVI, caso o servidor em que ela esteja
posicionada atualmente não tenha recursos suficientes para atender uma eventual
necessidade de escalonamento de um tipo de recurso. Isso pode ser feito a qualquer
momento e de qualquer servidor para qualquer servidor, sem interrupção do
funcionamento das VNFs nem do tráfego dos usuários. Em relação à utilização de
CPU, caso esteja muito alta (acima de 92 %), o algoritmo aplica uma política de
QOS nas interfaces de rede das VNFs, durante a migração, para reduzir o tráfego,
permitindo, assim, comunicação com as funções de rede durante a migração.
Para experimentação do algoritmo, foi preparado um protótipo, conforme
descrito no Capítulo 3 envolvendo um domínio de NFV com dois nós físicos, três
sites remotos e uma VNF para cada site. Cada VNF rodava dois tipos de funções de
rede: Proxy e BGP. O objetivo do experimento explicado no Capítulo 5, foi o de
provocar variação na utilização de CPU e memória RAM das três VNFs e analisar o
comportamento do algoritmo. Isso foi feito por meio da geração controlada de
tráfego via Proxy e da injeção controlada de rotas de BGP em cada VNF.
O roteiro do experimento, também explicado no Capítulo 5, previu a
simulação de condições para testar os requisitos de software estabelecidos para o
algoritmo aqui proposto e, também, para avaliar o seu comportamento em situações
de estresse no ambiente em que pode haver variações bruscas e intensas na
demanda do serviço de rede. Os resultados mostraram que o algoritmo funcionou
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conforme planejado, atuando fielmente de acordo com os limiares definidos na
Tabela 10 e obtendo resposta positiva em todos os passos do roteiro.
Houve, porém, duas situações não previstas, no passo 8 do roteiro, que
sinalizaram possíveis necessidades de melhoria no gerenciamento de memória RAM
tanto da MV como do hypervisor. A primeira situação é relativa ao esgotamento da
memória RAM em uma das máquinas físicas ao provocar uma situação de alta
utilização de memória RAM na VNF. Isso ocorreu de forma concomitante à injeção
de rotas de BGP nas VNFs e não com a alocação de memória RAM para elas, o que
justificaria tal comportamento. A segunda situação é relativa ao reinício espontâneo
da VNF_Site1 ao também se elevar bruscamente a utilização de memória RAM em
sua MV.
Independentemente

dos

eventos

imprevistos,

o

algoritmo

continuou

funcionando normalmente, sem necessidade de intervenção e respondendo de
acordo com as informações providas pela camada de virtualização, como era
esperado. Planeja-se, como trabalho futuro, a implementação deste algoritmo
utilizando-se das interfaces previstas pelo ETSI para comunicação com as entidades
do domínio MANO e a melhoria do algoritmo de tal forma que se possa definir quais
VNFs têm mais prioridade de escalonamento, para permitir uma distribuição de
recursos de infraestrutura mais racional.
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Apêndice A - Proxy SSH
Para a função de Proxy, ou túnel criptografado, foi utilizada a aplicação SSH
do Linux, que não somente serve para gerenciamento remoto de sistemas
operacionais no padrão Unix, mas também para estabelecimento de Proxies de
rede, com suporte a criptografia entre dois sites (UBUNTU, 2013).
Essa característica é, inclusive, o motivo da escolha dessa função para
provocar escassez de CPU nas VNFs. Isso porque em alguns experimentos
realizados, preliminarmente, ao trabalho, foi visto que o roteamento de tráfego pela
VNF, sem o uso de criptografia, não é suficiente para se consumir intensamente a
CPU das funções virtuais a ponto de se possibilitar testes com o algoritmo.
Independente disso, há diversas situações análogas a deste experimento
sendo utilizadas amplamente em ambientes de produção no mercado, como por
exemplo, o uso de funções de rede para concentração de VPNs seguras nos modos
client-to-site e site-to-site, o uso de cache de disco para diminuição de custos com
provedores de enlaces, para o encaminhamento de portas, para balanceamento de
carga etc.
Abaixo, os comandos implementados na instância VNF_Site1, para
estabelecimento dos três tuneis entre essa instância e a VNF_Site3, conforme
demonstrado na Figura 23:
ssh -f -N -L10.10.0.13:1031:10.30.0.254:1031 10.50.0.17
ssh -f -N -L10.10.0.13:1032:10.30.0.254:1032 10.50.0.17
ssh -f -N -L10.10.0.13:1033:10.30.0.254:1033 10.50.0.17

Tomando como exemplo o primeiro comando, as conexões recebidas pelo IP
10.10.0.13

da

função

VNF_Site1,

na

porta

1031,

são,

automaticamente,

encaminhadas para o endereço IP 10.30.0.254, porta 1031, do servidor host-remoto,
por meio da instância VNF_Site3, que está configurada com o IP 10.50.0.17 na
VLAN 50. Nesse caso, conforme ilustrado na Figura 23, o tráfego só é criptografado
entre as funções VNF_Site1 e VNF_Site3. Para geração de tráfego nessas portas, é
utilizada a ferramenta iPerf.
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Tuneis de SSH entre as VNFs

Fonte: Elaborado pelo autor

A utilização de três tuneis entre os pares de funções virtuais tem as seguintes
finalidades: permitir o aumento gradual de tráfego de iPerf por meio da execução
paralela desse comando em diferentes portas TCP (Transmission Control Protocol) e
fazer com que o tráfego escoado pelas instâncias de Proxy de SSH seja balanceado
entre as CPUs das funções virtuais. Em relação a esse último, isso se deve ao fato
de o SSH não suportar processamento paralelo. Sendo assim, a utilização de
diversas instâncias de Proxy de SSH permite o processamento paralelo do tráfego
gerado pelo iPerf.
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Apêndice B - Quagga

O Quagga é uma aplicação de roteamento por software com suporte à vários
protocolos de roteamento (JAKMA, 2018) como, por exemplo, BGP, OSPF (Open
Shortest Path First) e RIP (Routing Information Protocol), utilizada, nesse
experimento, para dar suporte ao protocolo BGP.
A escolha do Quagga deveu-se ao fato dessa aplicação ser gratuita e ter se
comportado de forma estável em testes preliminares a este trabalho. Em conjunto
com o BGP, pretende-se provocar escassez de memória RAM nas VNFs por meio
da injeção controlada de prefixos de IP no BGP, causando as condições mínimas
que façam com que o algoritmo criado nesse trabalho dispare o escalonamento de
memória RAM nas VNFs impactadas.
Os parâmetros de configuração do BGP do Quagga são definidos no arquivo
bgpd.conf, no diretório /etc/quagga, das VNFs. Na Figura 24, é apresentado o
script rotas_bgp_vnf1.sh, instalado na função VNF_Site1, utilizado para criar
automaticamente o arquivo de configuração bgpd.conf, para injeção de rotas no
BGP sob demanda. Cada VNF tem um script similar a este para controle da inserção
de rotas em seus BGPs.
Script para Configuração do bgpd.conf na VNF_Site1

Fonte: Elaborado pelo autor
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O bloco de comandos relativos a configuração das sessões de BGP mostra
que a função VNF_Site1 está estabelecendo sessões de BGP com dois ASs
(Autonomous System) remotos, o 20 e o 30, declarados nos parâmetros remote-as.
Os parâmetros prefix-list teste in, nesse mesmo bloco, fazem com que o BGP não
receba rotas dos seus ASs vizinhos, para que se tenha, nas tabelas de roteamento
de cada função, somente as rotas injetadas nelas mesmas.
Ainda, na Figura 24, o bloco de comandos relativos à injeção controlada de
prefixos permite que se controle o número de rotas injetadas no BGP, utilizando as
variáveis $1 e $2 na chamada do script. Com isso, é possível fazer com que o BGP
consuma memória RAM da VNF, conforme o plano de teste do algoritmo exige.
Por fim, no bloco de comandos relativos à reinicialização do serviço, o arquivo
de configuração bgpd.conf, recém criado, é copiado para o diretório de
configurações do Quagga e o serviço é reiniciado, para que o Quagga passe a
considerar a nova tabela de roteamento.

Diagrama de Sessões de BGP do Protótipo

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 25 ilustra o diagrama final das sessões BGP após a execução do
script rotas_bgp_vnfX.sh (sendo X o número correspondente à VNF) em cada uma
das VNFs. Como mencionado anteriormente, não há troca de prefixos entre os ASs,
pois o único objetivo dessa configuração é controlar o consumo de memória RAM
nas funções virtuais.
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Apêndice C - Instalação do Open Source MANO (OSM)

Assim como na instalação do OpenStack, o OSM foi instalado com base nos
procedimentos constantes dos documentos de instalação do ETSI (2018b), inclusive,
utilizando os parâmetros padrões mencionados no roteiro de exemplo, com exceção
daqueles relevantes para o experimento do algoritmo aqui proposto. Como
apresentado nas figuras 20 e 21, o OSM é utilizado nesse experimento para atuar
nos papeis de Orquestrador e Gerenciador de VNFs e o OpenStack tem como
atribuição a função de Gerenciador de Infraestrutura, ou VIM.
O servidor responsável pela orquestração do OSM é a controladora-osm,
como apresentado na Figura 1. Após a instalação do sistema operacional Linux
Ubuntu na MV, a instalação do OSM se dá pela execução dos comandos abaixo:
# cd /opt
# wget https://osm-download.etsi.org/ftp/osm-2.0-two/install_from_source.sh
# chmod +x install_from_source.sh
# ./install_from_source.sh

A instalação deve levar por volta de uma hora e meia para ser concluída,
dependendo da velocidade do enlace de Internet e da capacidade de
processamento do servidor. Isso porque, a velocidade da Internet afeta, diretamente,
o tempo de descarga das imagens e dos pacotes dos serviços intrínsecos ao OSM,
uma

vez

que

esses

são

baixados

durante

a

execução

do

script

install_from_source.sh.
Ao término da execução do script, é necessário preparar o OpenStack para
receber solicitações do Orquestrador OSM, por meio da execução dos seguintes
passos:
 criação de rede virtual, via Neutron, nos nós computacionais do OpenStack,
para gerenciamento das VNFs pelo Orquestrador:
i) neutron net-create mgmt --provider:network_type=vlan -provider:physical_network=sites --provider:segmentation_id=40 –shared
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ii) neutron subnet-create --name subnet-mgmt mgmt 10.40.0.0/24 --allocationpool start=10.40.0.1,end=10.40.0.50.
 Disponibilizar no OpenStack, via Glance, a imagem do sistema operacional
CentOS que é utilizada para instanciação das VNFs:
openstack image create --file="/var/lib/libvirt/images /centos_quagga.img" -container-format=bare --disk-format=qcow2 centos_quagga.
 Anexar o OpenStack ao OSM por meio dos seguintes comandos no servidor
controladora-osm:
i)

openmano datacenter-create openstack-site http://10.5.0.11:5000/v2.0 --type
openstack

--description

"OpenStack

site"

--config='{security_groups:

default, keypair: mykey}';
ii)

openmano datacenter-attach openstack-site --user=admin --password=admin
--vim-tenant-name=admin --config='{availability_zone: one}'.

Nesse ponto, o OSM já vai estar preparado para recepção de descritores de
VNF e de Serviço de Rede.
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Apêndice D - Preparação da Infraestrutura para o Live Migration

Para a função Live Migration, o diretório utilizado para armazenamento das
VNFs deve ser compartilhado entre os nós físicos que estarão envolvidos na
migração de instâncias. Para um ambiente de produção, a recomendação é que seja
utilizado um sistema de armazenamento externo aos nós físicos do OpenStack. Isso
porque, caso o diretório compartilhado esteja localizado em um dos nós
computacionais do OpenStack e este venha ficar indisponível, por exemplo, por uma
falha de hardware, o serviço como um todo deverá ser afetado.
No entanto, para este experimento, uma vez que não há necessidade de alta
disponibilidade do serviço, foi compartilhado o diretório /var/lib/nova/instances do
servidor máquina-física-1, via NFS, com o servidor máquina-física-2. Para este fim,
os comandos utilizados foram os seguintes:
 no servidor máquina-física-1, adicionar o parâmetro /var/lib/nova/instances
10.5.0.0/24 (rw, subtree_check, all_squash, sync) no fim do arquivo
/etc/exports;
 no servidor máquina-física-1, atribuir permissão de leitura ao diretório
/var/lib/nova/instances para o usuário nobory e grupo nobody, conforme abaixo:
i) # chown -R nobody:nobody /var/lib/nova/instances;
ii) # chmod -R 777 /var/lib/nova/instances;
 nos

servidores

máquina-física-1

e

máquina-física-2,

descomentar

os

parâmetros Nobody-User=nobody e Nobody-Group=nobody e reiniciar os
serviços relativos ao NFS com o comando systemctl restart rpcbind rpcidmapd
nfslock nfs;
 nos servidores máquina-física-1 e máquina-física-2, montar o diretório
compartilhado acima no caminho /opt/nfs_shared, com os seguintes comandos:
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i) # mkdir /opt/nfs_shared;
ii) # chmod 775 /opt/nfs_shared;
iii) # chown -R usuario:qemu /opt/nfs_shared;
iv) # mount -o rw máquina-física-1:/var/lib/nova/instances /opt/nfs_shared;
 Adicionar o parâmetro abaixo no arquivo /etc/fstab:
máquina-física-1:/var/lib/nova/instances /opt/nfs_shared nfs

defaults 0 0.

 Configurar o novo diretório compartilhado no KVM, utilizando os comandos
virsh pool-dumpxml, virsh pool-destroy, virsh pool-delete, virsh pool-define,
virsh pool-autostart e virsh pool-start.

Em relação a última linha, mais detalhes sobre a utilização do virsh deverão
ser verificados em seu manual (LIBVIRT CONTRIBUTORS, 2018).
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Apêndice E - Implementação das Redes Virtuais

As redes virtuais do protótipo foram criadas conforme especificado nas
tabelas 5 e 6. Note que a rede virtual da VLAN 40 já foi criada nas seções
anteriores. Para implementação das redes virtuais das VLAN 10, 20, 30 e 50, os
seguintes comandos foram utilizados:
i)

openstack network create --share --provider-physical-network sites -provider-network-type vlan --provider-segment 10 Site1;

ii)

openstack network create --share --provider-physical-network sites -provider-network-type vlan --provider-segment 20 Site2;

iii) openstack network create --share --provider-physical-network sites -provider-network-type vlan --provider-segment 30 Site3;
iv) openstack network create --share --provider-physical-network sites -provider-network-type vlan --provider-segment 50 Saída;
v)

openstack subnet create --network Site1 --subnet-range 10.10.0.0/24 --dhcp
--gateway none Subnet_site1;

vi) openstack subnet create --network Site2 --subnet-range 10.20.0.0/24 --dhcp
--gateway none Subnet_site2;
vii) openstack subnet create --network Site3 --subnet-range 10.30.0.0/24 --dhcp
--gateway none Subnet_site3;
viii) openstack subnet create --network Saida --subnet-range 10.50.0.0/24 --dhcp
--gateway none Subnet_saida.

