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RESUMO 

 
 
A computação em nuvem é bastante conhecida por fornecer serviços de 

armazenamento de dados e extensões de poder de computação. Aos poucos, ela 

começa a encontrar novos cenários para a sua aplicabilidade, mais especificamente na 

criação de redes virtuais de computadores. Muitas empresas gostariam de dominar o 

processo de definição, modelagem, design, configuração e inicialização de uma rede 

virtual de forma automatizada. Este trabalho apresenta Hefesto, uma ferramenta para 

automatizar o processo de criação de redes virtuais no ambiente em nuvem, utilizando 

padrões abertos e ferramentas open source como NETCONF, YANG, OpenStack e 

OpenvSwitch. Uma prova de conceito ajudou a validar a arquitetura e a entender 

como Hefesto trabalha. 

 
Keywords—Gerenciamento de redes, Cloud Computing, Virtual Networking, YANG, 

NETCONF. 

  



ABSTRACT 

 

 

Cloud computing is well known for providing data storage services and extensions for 

computing power. Gradually, it begins to find new scenarios for its applicability, 

more specically creating virtual computer networks. Many companies would like to 

master the process of defining, modeling, design, configure and initialization a virtual 

network in an automated fashion way. This paper presents Hephaestus, a tool for 

automating the process of creating virtual networks in the cloud enviroment, using 

open standards and tools such as NETCONF, YANG, OpenStack and OpenvSwitch. 

A proof of concept helped to validate the architecture and to understand how 

Hephaestus works. 

 

Keywords-Network Management, Cloud Computing, Virtual Networking, 
YANG, NETCONF.!
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Introdução!
 
É impossível deixar de perceber as mudanças radicais e permanentes que a 

Tecnologia da Informação e Comunicação tem sofrido por conta da Computação em 

Nuvem. A cada dia cresce mais o número de empresas que comprovam a eficácia, a 

eficiência e as inúmeras vantagens que esse agregado de novas tecnologias traz 

consigo, conferindo a estas empresas diferenciais competitivos reais de mercado.  

 

Tendo sido conhecida inicialmente como um meio de prover serviços de 

armazenamento de dados e, em um segundo momento como alternativa de  extenção 

de poder computacional, a Computação em Nuvem começa a criar novos cenários 

para sua aplicabilidade, dentre eles, a possibilidade de seu uso na criação de redes 

virtuais de computadores.  Dessa forma, as empresas podem ampliar seus parques 

tecnológicos para além de suas instalações físicas, aumentando o número de 

computadores e dispositivos interconectados sob sua tutela, usufruindo destes sem os 

custos rotineiros envolvidos na aquisição e manutenção dos mesmos. Assim, uma 

empresa de desenvolvimento de software poderia disponibilizar ao seu time de 

desenvolvedores espalhados pelo mundo, uma rede virtual composta de instâncias de 

desenvolvimento previamente configuradas e totalmente controladas. Esse é apenas 

um dos inúmeros cenários que começam a surgir  que demonstram a aplicabilidade 

das chamadas Cloud-based Virtual Networks (CVN, do em inglês, Redes Virtuais na 

Nuvem) [9]. 

 

Entretanto o processo de criação, configuração e gerenciamento dessas redes, mesmo 

em ambientes de Nuvem Pública como o Amazon EC2 [10], ainda carece de uma 

maturidade e flexibilidade em seu uso em aspectos considerados de grade importância 

pelo contratante como flexibilidade na especificação dos componentes e serviços de 

uma rede, suporte a topologias diversas, suporte a gerência de configuração em níveis 

mais baixos visando eficiência e otimização dos recursos computacionais e de 

conectividade, sendo mais atrativos ainda  todos esses serviços se pudessem ser 

automatizados de forma ágil e transparente ao usuário final.  

 

A automatização desses processos envolve um trabalho de adoção de padrões e até 

mesmo definição de outros, seguido de um esforço na compreensão de como 



tecnologias, práticas e padrões podem ser aplicados para suprir um conjunto novo de 

requisitos que surge nesse cenário diferente de uso das redes de computadores. Não se 

pode enxergar isso tudo como um mero problema de gestão de configuração, onde 

soluções como as expostas mais a frente nesse trabalho poderiam ser aplicadas de 

forma rotineira dentro de uma empresa. O contexto da Computação em Nuvem traz 

consigo um conjunto de novas restrições e requisitos que precisam ser contemplados e 

atendidos. Requisitos como alta disponibilidade, escalabilidade e tolerância a falta são 

marcantes no cenário de Nuvens e as redes virtuais construídas nesses ambientes 

acabam herdando a obrigação de comportarem-se de maneira compatível. Isso implica 

em questões que nem sempre parecem tão claras, mas por exemplo, dada uma CVN, o 

que acontece se uma de suas máquinas virtuais sai de operação? Do ponto de vista da 

Nuvem o processo de tratamento da falha é relativamente simples, podendo ser 

resolvido em poucos segundos pela ativação de uma nova instância. Entretanto, para a 

Gestão de Configuração, serão necessarios alguns passos a mais, relativos à garantia 

de compatibilidade dessa nova instância com as atividades desempenhadas pela 

anterior, passos esses responsáveis pela correta inicialização da mesma, de seus 

serviços e de sua inserção na rede virtual correta. 

 

A maioria dos provedores de Nuvem privada apresenta ao seus contratantes um 

conjunto de APIs Rest(do inglês, REpresentional State Transfer, em português, 

Transferência do Estado Representacional) com as quais é possível automatizar as 

tarefas necessárias para busca e implantação de uma Imagem de Sistema Operacional, 

bem como o controle do ciclo de vida da mesma, desde sua ativação, suspensão e 

mesmo migração para outras máquinas físicas. Entretanto, o poder conferido por essas 

APIs não se mostra suficiente para a montagem, inicialização e configuração de 

CVNs, sendo necessarias funções extras, especialmente no que diz respeito à 

configuração destas nas camadas mais baixas, visando uma melhor eficiência dos 

serviços providos por essas redes.  

 

Partindo de um conjunto de necessidades reais de uma empresa, poder definir, 

modelar, criar, configurar e inicializar uma CVN é um processo que as empresas 

gostariam de dominar e ter disponível de forma amigável e automatizada. Contar com 

ferramentas de tal poder de expressão, com toda certeza, traz diferencial competitivo 

tanto para provedores como consumidores de Nuvens. Alguns provedores já 



disponibilizam além das já citadas APIs, aplicativos de gestão, espécie de paineis de 

controle com os quais os consumidores já conseguem até mesmo definir a topologia, 

intefaces e máquinas integrantes de suas CVNs, mas não são capazes de fornecer 

serviços de baixa granularida capazes de configurar de forma eficiente e personalizada 

essas redes. Os consumidores trabalham ainda com configurações pré-fabricadas e 

padronizadas, 

 

A virtualização assume um papel importante e crucial quando se fala em Computação 

em Nuvem. Na verdade, nesse contexto, é possível pensar em virtualização de uma 

forma bastante ampla, uma vez que todo e qualquer recurso provido pelas nuvens pode 

ser visto como algo virtualizado. A Computação em Nuvem, conhecida inicialmente 

como um meio de prover serviços de armazenamento de dados e, logo em seguida 

como alternativa de extensão de poder computacional, começa a definir novos cenários 

para sua aplicabilidade, dentre eles, a possibilidade de seu uso na criação de redes 

virtuais de computadores. 

 

A partir de um conjunto de necessidades reais de uma empresa, o sonho da grande 

maioria das empresas de TI é que seja possível dominar e ter disponível de forma 

amigável e automatizada o processo de definição, modelagem, criação, configuração e 

inicialização de uma rede virtual. Contar com ferramentas de tal poder de expressão, 

com toda certeza, traz diferencial competitivo tanto para provedores como 

consumidores de Nuvens. 

 

Esse trabalho apresenta o Hefesto, uma ferramenta que possibilita a automação de todo 

o processo envolvido na criação, inicialização e configuração de redes virtuais na 

nuvem. Para isso, são utilizados padrões abertos e ferramentas amplamente aceitas e 

apoiadas pelo mercado e a academia.  

 

O restante desse trabalho encontra-se organizado da seguinte forma: o capítulo II 

apresenta uma visão geral sobre redes virtuais, gerência de configuração e automação; 

capítulo III descreve os trabalhos relacionados por outros autores nesta área; o 

capítulo IV descreve a arquitetura do sistema desenvolvido; o capítulo V fornece uma 

avaliação do sistema e o capítulo VI finaliza o trabalho com algumas conclusões. 



! !



Refencial!Teórico!
!

Redes!Virtuais!
!
O conceito de redes virtuais tem atraído de forma significativa os esforços envolvidos 

em pesquisa nas áreas de sistemas distribuídos e redes de computadores. Isso acontece 

por causa dos constantes debates sobre como construir e gerenciar as redes de 

computadores da próxima geração, o que pode levar à substituição da Internet, ou pelo 

menos erradicar a sua tão falada “ossificação”. 

 

Cada rede virtual (VN) pode ser entendida como uma coleção de nós e links virtuais, 

que funcionam como um subconjunto dos recursos de rede da estrutura física 

subjacente, e que coexistem de forma isolada umas das outras. Dessa forma, uma 

mesma rede física é capaz de dar suporte a múltiplas redes lógicas [1]. 

 

A grande motivacão para a adoção de redes virtuais é a já citada “ossificação“ da 

Internet [1]. De acordo com [3], alterações na arquitetura atual da Internet acabam 

limitando-se a simples incrementos, uma vez que a adoção de uma nova arquitetura ou 

mesmo modificações da arquitetura atual exigem que os interesses de vários 

stakeholders entrem em concenso.  

 

Além disso, de acordo com [4], do ponto de vista de negócios, a virtualização de redes 

de computadores muda a forma como a Internet e seus serviços relacionados são 

entregues ao usuário final. O antigo modelo de entrega de Internet, baseado em 

Internet Service Provider (ISPs), cede espaço a duas novas entidades: Infrastructure 

Providers (InPs), que gerenciam a infrastructura física e os Service Providers (SPs), os 

quais criam e oferecem redes virtuais, agregando recursos de um ou mais InPs. 

 

Ainda de acordo com [1], o Santo Graal da virtualização de redes seria obter um 

ambiente em que múltiplos SPs, contratam recursos físicos subjacentes de múltiplos 

InPs, podendo assim compor dinamicamente redes virtuais heterogêneas, as quais 

competem umas com as outras pelos recursos físicos subjacentes (ver Figura 1).   

 



 
Figura!1!E!Redes!Virtuais!sobre!redes!físicas![4]!

 

Dentre os grandes desafios encontrados no contexto de redes virtuais destacam-se três 

pontos: instanciação, gerenciamento e operação [3]. Mais especificamente quando 

se fala em instanciação, os problemas de inferface e boostrap são os que chamam mais 

atenção nessa pesquisa. Com relação a gerenciamento, as questões pertinentes a 

monitoramento e gerencia de configuração aparecem como pontos importantes que 

não podem deixar de ser abordados, mesmo que com menor profundidade nesse 

momento. 

 

Os desafios acima citados são pertinentes em razão das diversas formas como as redes 

virtuais podem ser criadas. Em [4], o autor destaca que historicamente as redes 

virtuais tem sido criadas baseadas em quarto abordagens distintas as quais serão vistas 

com mais destalhes a seguir: VPN, VLAN, redes programáveis e reativas e redes de 

overlays. 

Virtual!Private!Network!

Conceitos)de)Definições))
!
Uma VPN (Rede Privada Virtuais, do inglês Virtual Private Network ou VPN) pode 

ser entendida como uma rede lógica que é estabelecida sobre uma rede compartilhada 

com o objetivo de prover aos seus usuários um serviço comparado às linhas 



telefônicas privativas. 

As VPNs usam criptografia avançada e túneis para permitir que as organizações 

estabeleçam conexões de rede privada segura, ditas de fim-a-fim, através de uma rede 

de terceiros. Tal rede de terceiros pode ser um provedor de serviços de rede privada 

ou a Internet pública. Uma organização pode se conectar à rede de terceiros, usando 

uma variedade de tecnologias de WAN e acesso remoto, incluindo linhas dedicadas, 

Frame Relay, modems a cabo, linha de assinante digital (DSL), modems analógicos, 

ISDN, dentre outros. As organizações também podem usar VPNs para conectar os 

usuários externos, como parceiros de negócios, clientes, revendedores e fornecedores. 

VPNs também costumam dar suporte a usuários móveis e teletrabalhadores.  

 

A conectividade ponto-a-ponto em toda a rede de terceiros é normalmente fornecida 

por um protocolo de tunneling (em português, tunelamento). O tunelamento é uma 

técnica para encapsular pacotes de um protocolo dentro de outro protocolo. No 

contexto de uma VPN, encapsulamento é utilizado para empacotar mensagens 

privadas e aplicar algoritmos de criptografia neles. 

 

Túneis fornecem uma conexão lógica de ponto-a-ponto através de uma rede IP sem 

conexão, possibilitando a aplicação de recursos de segurança avançados. A 

criptografia é aplicada à conexão encapsulada para a codificação dos dados, fazendo 

com que os dados sejam legíveis apenas a sistemas autorizados. Em aplicações onde a 

segurança e a privacidade são uma preocupação menor, os túneis podem ser usados 

com criptografia-out para fornecer suporte multiprotocolo.!

Virtual!local!area!network!

Conceitos)e)Definições)
!
É possível encontrar várias definições diferentes para o venha a ser uma VLAN, 

assim como são várias as formas de categoriza-las. A seguir serão apresentadas 

algumas dessas visões diferentes com o intuito de facilitar o entendimento dos 

conceitos e termos relacionados a VLANs.   

 



Segundo [4], “uma Rede Local Virtual (VLAN) é um grupo de hosts com um 

interesse comum, que estão logicamente reunidos sob um único domínio de broadcast 

independentemente da sua conectividade física.” 

 

Em outro trabalho, [6] afirma que “VLANs são separações virtuais dentro de um 

switch, que fornece LANs lógicas distintas, as quais comportam-se como se tivessem 

sido configuradas em um switch físico separado.”  

 

Já [1] caracteriza uma VLAN como “uma emulação de uma LAN padrão que permite 

a transferência de dados sem as limitações físicas tradicionais colocadas em uma 

rede.” 

 

Enquanto existem incontáveis outras definições, percebe-se um ponto comum entre as 

que foram aqui apresentadas: uma VLAN trata-se de uma entidade lógica, definida e 

configurada em nível de software, o que as tornam bastante maleáveis em termos de 

administração, gerenciamento e reconfiguração. 

 

Entretanto, é possível ainda destacar um detalhe importante, que não é tão claramente 

expresso pelo demais aqui já citados. Para [5], uma VLAN é “um grupo de 

computadores host e servidores que estão configurados como se eles estivessem na 

mesma LAN, mesmo que residam em LANs separadas por roteadores”. A afirmativa 

chave é: “… mesmo que residam em LANs separadas ….”. Aqui aparece a idéia da 

transparencia de localização dos hosts e a natureza puramente distribuída de uma 

VLAN. Dessa forma, é possível pensar em uma rede virtual a qual encontra-se 

espalhada fisicamente entre diferentes pontos geográficos, mas que logicamente 

formam um bloco único. Isso é plenamente reforçado por [1] ao afirmar que quando 

se fala em VLANs, a localização do usuário é o que menos importa.!

!

Como)funcionam)
!
As VLANs podem ser implementadas em várias diferentes camadas mas em geral são 

construções baseadas na camada 2. Em uma VLAN, todos os frames (em português, 

quadros) carregam um campo comum, chamado VLAN ID, o qual é enxertado no 

cabeçalho MAC. É comum dizer que cada VLAN tem uma tag (em português, rótulo 



ou etiqueta) associada, a qual identifica de forma única a VLAN. Por meio do VLAN 

ID e do endereço MAC, um switch que suporte VLANs é capaz de encaminhar os 

quadros de uma VLAN de forma correta. Desse modo, duas ou mais redes distintas 

podem ser configuradas em um mesmo switch, uma vez que cada uma delas terá um 

VLAN ID diferente, o que as torna plenamente independentes uma da outra. Ao 

observar a figura X percebe-se como seriam implementadas duas redes sem o uso de 

VLAN. Para isso, seriam necessarios dois switchs, cada um deles cuidando da 

conectividade entre os hosts que pertencem a uma dada rede. 

 

!
Figure!2!W!Redes!distintas!usando!switchs!distintos 

 
Em contrapartida, na figura X’ vê-se o uso de VLANs na contrução de duas redes 

lógicas distintas, que funcionam usando a mesma infraestrutura física subjacente, isto 

é, ambas as redes usam o mesmo switch. 

 

!
Figure!3!W!Redes!distintas!usando!o!mesmo!switch 

 



Ainda focando na Figura X’, destaca-se que o tráfego de broadcast e multicast 

originado em qualquer membro da VLAN A é transmitido a todos os outros membros 

dessa VLAN, e não é transmitifdo de forma alguma a membros da VLAN B. Percebe-

se assim que as VLANs A e B têm as mesmas propriedades de duas LANs separadas 

fisicamentes e delimitada por roteadores. 

 

Nas redes atuais, VLANs podem abranger vários switches. Esse fato traz consigo o 

problema de envio de broadcast, multicast, ou quadros de destino desconhecido, que 

partem de um membro de uma VLAN em um switch, para os membros da mesma 

VLAN em outro switch. A solução para esse problema encontra-se especificada no 

padrão IEEE 802.1Q e o Cisco Proprietary Inter-Switch Link (ISL) Protocol (em 

português,  Protocolo de Conexão Inter-Switch da Cisco). A figura X’’apresenta um 

exemplo de como tal conexão pode ser feita.  

 

!
Figure!4!W!Switches!conectados 

 

De acordo com a figura X’’, todos os quadros que vão do Switch A para o Switch B 

tomam o mesmo caminho de interconexão. O padrão 802.1Q e o protocolo ISL Cisco 

definem um método para que o Switch B reconheça se um dado quadro de entrada 

pertence a VLAN A ou VLAN B. Na medida que um quadro precisa sair do Switch  

A, um cabeçalho especial, chamado de tag de VLAN, é adicionado ao quadro. A tag 

de VLAN contém um identificador de VLAN (ID), que especifica a qual VLAN o 

quadro pertence. A ligação entre os dois switches é às vezes chamado de um trunk 

link (em português, tronco de ligação) ou simplesmente um trunk (em português, 



tronco). Com relação a trunk links, [1] afirma que eles permitem que o projetista de 

uma dada rede possa “costurar” as VLANs que abrangem vários switches. 

Considerações sobre o uso de VLANs 
 

Uma consideração importante de projeto é a determinação do âmbito de cada VLAN e 

quantos switchs ela deve abranger. Segundo [1], a maioria dos designers tentam 

manter o escopo pequeno.  

 

Quando uma VLAN está dispersa por muitas redes físicas, o tráfego de dados deve 

fluir por cada uma dessas redes, o que afeta o desempenho e contribui para a 

necessidade de links de alta capacidade que conectam as VLANs. 

!

Gerência!de!Configuração!em!Redes!
!
A gestão da configuração de um grande número de dispositivos de rede continua a ser 

um problema muito importante e prático. As configurações de um dado  dispositivo e 

os mecanismos para recuperar e modificá-las são em grande parte algo bem específico 

de cada fornecedor, e as interfaces de configuração mais amplamente usadas hoje 

ainda são interfaces proprietárias de linha de comando (CLIs), tornando bastante 

oneroso atingir um elevado nível de eficiência e confiabilidade através da automação 

destes, especialmente quando se trata de questões de manutenção e controle de versão 

[7]. 

 

O NETCONF [8] surgiu como um protocolo padrão para gerência de redes proposto 

pelo IETF [9]. Trata-se de um protocol cliente/servidor, onde o servidor é um 

dispositivo de rede e o cliente um processo no domínio da gerência de redes.  

Segundo [11], o NETCONF superou as deficiências do SNMP e emergiu como uma 

abordagem promissora para padronizar  os mecanismos de gerenciamento de rede 

baseados em XML. Ele fornece uma melhor configuração dos dispositivos de rede IP, 

devido ao uso eficaz de tecnologias como XML e afins. A força motriz por trás 

NETCONF é a necessidade de uma interface programática interoperável entre 

fornecedores diferentes para manipular o estado de configuração dos dispositivos de 

uma dada rede [7].  

 



É comum no mundo das ferramentas de gerenciamento de redes que os protocolos e 

modelos de dados encontrem-se separados, tal como pode ser visto no protocol SNMP 

[2] e sua linguagem de modelagem de dados SMI. Nessa proposta, a linguagem de 

modelagem YANG [22] teve sua viabilidade avaliada  e assim, foi escolhida para a 

construção dos modelos de informação usados na gerência dos elementos de rede aqui 

envolvidos.  

 

Em ambientes baseados em Cloud, o uso de ferramentas como NETCONF pode em 

muito ajudar na eficiência da gestão de redes e na corretude das operações 

relacionadas à gestão de configuração. Isso pode ser aplicado tanto sobre a 

infraestrutura bem como nos recursos virtualizados disponíveis em nuvem. 

Network!Configuration!Protocol!

Visão)Geral)
O Network Configuration Protocol (NETCONF), desenvolvido pelo IETF [8] e 

definido pela RFC4741 [6], provê novos mecanismos para instalar, manipular e 

remover as configurações dos dispositivos de uma rede [4]. Tendo sido fortemente 

influenciado por protocolos proprietários como o Juniper Networks’ JUNOScript API 

(Application Programming Interface), a força motriz que impulsionou o mesmo foi a 

necessidade de uma interface de programação interoperável, com a qual fosse 

possível manipular dados de configuração dos diversos dispositivos dos mais 

diferentes  fabricantes [2]. 

 

Com seu design apoiado em tecnologias W3C como XML, XML-RPC e SOAP, aliado 

a uma abordagem orientada a configuração, o NETCONF surgiu em resposta às 

demandas levantadas pelo Internet Architecture Board (IAB) na RFC3535, às quais 

protocolos como SNMP [13], COPS [32] e WBEM [33] não conseguiam suprir. 

Essencialmente, trata-se de um protocolo orientado a conexão, baseado em uma 

arquitetura cliente-servidor, onde mensagens em formato XML são trocadas entre 

seus interlocutores, usando o paradigma Remote Procedure Call (do inglês, Chamada 

de Procedimento Remoto) por meio da tecnologia XML-RPC. 

 

NETCONF assume que o estado de configuração de um dispositivo pode ser 

representado como um documento estruturado o qual pode ser recuperado, 



manipulado e copiado (abordagem orientada a documento) por meio de um conjunto 

de operações presentes nesse protocolo. Para os casos em que grandes massas de 

dados de configuração são manipuladas, o protocolo ainda dá suporte a mecanismos 

de filtragem que fornecem aos clientes um subconjunto de uma dada configuração [2] 

[5].  

 

Um aspecto chave do NETCONF é que ele permite que as funcionalidades do 

protocolo de gestão possam espelhar de maneira bem próxima as funcionalidades 

nativas do dispositivo. Dessa forma, os aplicativos cliente podem acessar tanto o 

conteúdo sintático e semântico a partir da interface do usuário do dispositivo nativo. 

Além disso, NETCONF permite que um cliente possa descobrir o conjunto de 

extensões ao protocolo suportadas por um dado servidor [7].  

 

Outro ponto importante a destacar sobre o NETCONF é sua capacidade de prover 

mecanismos que ajudam a coordenar mudanças concorrentes em configurações de um 

dado dispositivo, bem como suporte a configurações distribuídas onde vários 

dipositivos ao mesmo tempo podem ser manipulados em  uma mesma  transação [8]. 

Arquitetura)
A arquitetura NETCONF foi concebida visando distinguir entre dados de 

configuração e dados de estado de um dispositivo. Assim, é possível ter acesso a 

informações passíveis de escrita que são utilizadas para controle e operação do 

dispositivo (dados de configuração), bem como a dados estatísticos, passíveis 

somente de leitura e que descrevem o estado do dispositivo (dados de estado). 

 

O NETCONF estabelece uma clara distinção entre configurações de execução, 

inicialização e temporárias. Para isso, ele apresenta o conceito de datastore, uma 

espécie de repositório de dados que contem todas as informações de configuração de 

um dispositivo, desde seu estado inicial a um estado de configuração desejado. Sua 

arquitetura propõe o uso de três diferentes datastory: 

• Running: contem as configuraçõess atualmente ativas no dispositivo. 

• Cadidate: contem configurações temporárias e/ou voláteis, as quais podem ser 

manipuladas sem afetar as configurações atuais do dispositivo. 



• Startup: contem as configurações iniciais do dispositivo usadas sempre que o 

mesmo é inicializado. 

 

NETCONF utiliza uma arquitetura em camadas para a transmissão de mensagens, a 

fim de fornecer uma separação clara entre a gestão de dados (conteúdo) e o protocolo 

subjacente usado para transportar os dados. A seguir uma breve descrição de cada 

uma dessa camadas: 

• Content: Camada de Conteúdo, responsável pela configuração de dados do 

dispositivo. 

• Operation: Camada de Operações, contendo todas as operações invocadas 

como métodos RPC, codificadas em tags XML como <get-config> e <edit-

config>. 

• RPC:  Camada de Chamada de Procedimento Remoto, responsável por um 

mecanismo de enquadramento independente do modelo de transporte, também 

codificado em XML por meio das tags <rpc> e <rpc-reply>. 

• Transport: Camada de transporte, define o protocolo de transmissão entre o 

agente e o gerente NETCONF, exemplos: SSH, SOAP, e BEEP. 

 

!
Figure!5!W!Camadas!do!protocolo!NETCONF!

!

Camada!de!Transporte! !
Quanto ao mecanismo de transporte, o IETF sugere três opções: Secure Shell(SSH, 

RFC4742), Simple Object Access Protocol(SOAP, RFC4743) e Blocks Extensible 



Exchange Protocol (BEEP, RFC4744) [1]. Entretanto, em termos práticos o 

NETCONF pode fazer uso de vários outros protocolos seguros orientados a conexão 

tais como TLS dentre outros. Para isso é exigido que uma conexão persistente de 

longa duração seja mantida, estabelecendo-se assim a idéia de uma sessão. 

 

Uma vez estabelecida uma sessão segura, os interlocutores NETCONF enviam uma 

mensagem hello que serve de anuncio de suas capacidades e definição do 

identificador de sessão, o qual é gerado pelo servidor NETCONF [7]. A figura seguir 

exemplifica uma mensagem de hello  enviada por um agente NETCONF. 

!
Figure!6!W!Exemplo!de!mensagem!hello![7]!

!

Camada!RPC!
Seguindo um modelo de comunicação inter-processos baseado em RPC as operações 

NETCONF são construídas em cima de dois elementos XML:  

• <rpc>: usado para executar requisições. 

• <rpc-reply>: usado para fornecer respostas.  

 

Após o estabelecimento da sessão NETCONF, os interlocutores iniciam a troca de  

mensagens por meio dos elementos <rpc> e <rpc-reply>. A cada nova requisição o 

cliente envia uma mensagem <rpc> contendo um identificador de mensagem, 

chamado message-id,  gerado por ele mesmo e anexado como atributo. Esse atributo é 

obrigatório e deve também ser usado pelo servidor NETCONF nas mensagens <rpc-

reply> conforme pode ser visto nas figuras a seguir. 



!
Figure!7!W!Exemplo!de!requisição!NETCONF!

!

!

!
Figure!8!W!Exemplo!de!resposta!NETCONF!

Camada!de!Operações!
Em sua primeira versão o NETCONF define nove operações básicas [6], entretanto 

novas características foram sendo sugeridas posteriormente, dentre elas destando-se o 

mecanismo de bloqueio parcial (partial lock) (usado para melhorar o tratamento de 

concorrência) e filtros baseados no uso  de expressões XPath, ambos propostos na 

RFC5717.  

 

Além disso, as funcionalidades básicas do NETCONF podem ser extendidas e dessa 

forma, novos elementos podem ser usados para especificar novas operações durante o 

processo de troca de capacidades, no momento do estabelecimento da sessão 

NETCONF. Caso tais operações sejam suportadas por ambas as partes, as mesmas 

podem ser utilizadas durante a sessão NETCONF [5]. A tabela a seguir apresenta as 

operações atualmente suportadas, contextualizando-as em suas devidas RFCs. 

 

Propósito Operação RFC 

Recuperação de Informação <get> 4741 



<get-config> 

Edição de Configuração <edit-config> 

Cópia de Configuração <copy-config> 

Remoção de Configuração <delete-config> 

Bloqueio de Datastore  <lock> 

Desbloqueio de Datastore  <unlock> 

Finalização de Sessão <close-session> 

Finalização de Sessão <kill-session> 

Bloqueio de Dados  <partial-lock> 
5717 

Desbloqueio de Dados <partial-lock> 

Criação de uma Subscrição 
<create-

subscription> 5177 

Encaminhamento!de!Notificação! <notification>*

Tabela!1!W!Operações!suportadas!pelo!NETCONF![2]![5].!

 

Com o objetivo de lidar com grandes configurações, o protocolo prevê que para as 

operações de recuperação e edição possam ser utilizados mecanismos de filtragem, 



como já foi citado anteriormente. Isso permite aos clientes obter apenas um 

subconjunto de uma dada configuração por meio de elementos do tipo <filter> os 

quais descrevem os critérios a serem aplicados sobre os  dados que se deseja acessar 

e/ou manipular [2]. A figura a seguir apresenta um exemplo do uso do element 

<filter> durante a edição de uma configuração. 

!
Figure!9!W!Mecanismo!de!filtragem!usado!na!edição!de!uma!configuração![7]!

 

Para dar suporte às operações de alteração de configuração envolvendo vários 

dispositivos, onde essas mudança podem levar a problemas transitórios de 

conectividade, uma operação de commit confirmado, com reversão automática é 

suportada [2]. Esse mecanismo garante que se um dado intervalo de tempo as 

alterações não forem reafirmadas com uma operação de commit, todo o processo de 

configuração é abortado, o que se mostra bastante útil em operações transacionais em 

lote. 

Camada!de!Conteúdo!
!
A Camada de Conteúdo da arquitetura NETCONF inclui o modelo de gestão de dados 

que é completamente independente do protocolo [5]. Os fabricantes e pesquisadores 

logo identificaram a necessidade de um modelo de dados padronizado para lidar com 

informações de configuração, trantando assim da dificil tarefa de gerenciar os dados 

de diferentes dispositivos fabricados por diferentes provedores [1] [4]. Para isso então 

surgiram várias alternativas de modelagem XML, destacando-se entre elas a 

linguagem YANG que será melhor descrita na sessão seguinte. 



YANG!

Visão)Geral)
!
A sessão anterior destacou como o o protocolo NETCONF [6] descreve um modelo 

de comunicação entre os dispositivos de uma rede que necessitam ser configurados e 

gerenciados. Entretanto, ela também chamou a atenção ao fato que em sua 

especificação o NETCONF não descreve como a informação manipulada por sua 

camada de dados deve estar representada. Esta questão é abordada pela linguagem de 

modelagem de dados YANG, proposta que surgiu do grupo de trabalho conhecido 

como Netmod Standard Working Group(Netmod WG). 

 

Pelo fato do NETCONF ser centrado em uso de mensagens XML, muitas foram as 

opções de representação dos dados que surgiram para trabalhar com NETCONF, 

dentre elas XML Schema e RelaxNG [3]. Apesar do grande poder de expressão 

dessas linguagens e sua ampla aceitação pelo mercado, o Netmod WG escolheu definir 

sua própria linguagem, objetivando ter total controle da sua evolução e maior 

aderência e foco em gestão de configuração. Surgiu assim a YANG, uma linguagem 

de modelagem de dados usada para descrever elementos de rede, contemplando não 

somente informações referentes às configurações destes mas também dados que 

descrevem seu estado atual,  fornecendo assim informações importantes e relevantes 

no processo de gerência de uma rede.  

 

Conceitualmente, segundo [3], YANG pode ser comparada a SMI [12], a linguagem 

usada no framework SNMP [13] para modelagem de MIBs, mostrando-se como uma 

linguagem de modelagem de dados onde os dados encontram-se distribuídos e 

acessíveis por meio de um protocolo. A figura a seguir ilustra o uso da linguagem 

YANG, relacionando sua aplicabilidade e interação com o protocolo NETCONF. 

Observando a figura percebe-se que o YANG define o modelo de dados, bem como a 

forma de manipular esses dados através das operações presentes no protocolo 

NETCONF [11]. 



 
Figura 0-1 - Integração YANG & NETCONF. [3] 

A especificação YANG contem definições formais de tipos de dados  que modelam 

dados reais mantidos por agentes NETCONF [3]. Os modelos de dados escritos em 

YANG descrevem  uma organização hierarquica de dados de configuração. 

 

É fácil então inferir que enquanto o NETCONF permite o acesso as capacidades 

nativas dos dispositivos existentes numa rede, definindo métodos para a manipulação 

dos repositórios de dados de configuração, resgatar dados operacionais (informações 

de estado) e invocar operações especificas, o YANG fornece métodos para definir o 

conteúdo transportado pelo NETCONF, isto é dados e operações. Utilizando estas 

tecnologias conjuntamente, módulos podem ser definidos permitindo 

interoperabilidade e homogeneidade entre dispositivos, possibilitando ao mesmo 

tempo a exposição das capacidades únicas inerentes de cada dispositivo [11]. 

 

YANG)–)Estrutura)e)Sintaxe)
!
As definições escritas em YANG permitem que os dados sejam modelados e 

validados, uma vez que estas podem ser mapeadas em padrões de marcação XML 

seguindo os moldes de uma linguagem declarativa, como XSLT. Os elementos 



definidos em um modelo YANG são facilmente passíveis de reuso, podendo ser 

importados, utilizados e estendidos no contexto da criação de novos modelos de 

dados. 

 

De acordo com [11], os módulos YANG organizam hierarquicamente os dados em 

formato de árvore, onde cada nó é definido pelo seu nome e o seu respectivo valor ou 

um conjunto de nós descendentes. Dessa forma os modelos de dados YANG podem 

ser estruturados em módulos ou submódulos, podendo assim um módulo importar 

dados de módulos externos ou incluir dados de outros submódulos. 

 

A linguagem YANG define um conjunto limitado de 19 tipos básicos predefinidos 

(ver tabela abaixo) como string, boolean e integer. Tendo herdado alguns elementos 

de sintaxe semelhantes a linguagem C, por meio de instrução “typedef” é possível 

criar tipos mais complexos tomando como base os tipos primitivos. Uma outra 

construção que favorece o reuso é o “grouping” que pode ser usada para definir 

elementos que em um momento posterior serão reutilizados por meio da instrução 

“use”. 

 

Tipo Definição 
binary Sequencia de Octetos 
bits Conjunto bits 
boolean Valor booleano 
decimal64 Número decimal com sinal em 64-bits 

empty 
Define que uma dada leaf que não contém qualquer 
valor 

enumeration Valores de um conjunto de nomes designados 
identityref Referência para uma identidade abstracta 
instance-
identifier Referência para um nó na árvore de dados 
int8 Inteiro com sinal em 8-bit 
int16 Inteiro com sinal em 16-bit 
int32 Inteiro com sinal em 32-bit 
int64 Inteiro com sinal em 64-bit 
leafref Referência para uma instância leaf 
string Conjunto de caracteres para a leitura humana 
uint8 Inteiro sem sinal em 8-bit 
uint16 Inteiro sem sinal em 16-bit 
uint32 Inteiro sem sinal em 32-bit 
uint64 Inteiro sem sinal em 64-bit 



union 
Valor correspondente a um tipo definido pelos seus 
membros 

 
As figuras a seguir demonstram um exemplo de modelagem de um objeto em UML, 
YANG e XSD, respectivamente. É possível perceber os ganhos reais que se obtem 
com YANG quanto a legibilidade e poder de expressão quando comparada às outras 
abordagens. 
 

!

!
Figura!0W2!W!Modelagem!UML!

 

!
Figura!13!W!Modelagem!YANG!

!

!
Figura!14!WModelagem!XSD!

!

Automação!de!Gerência!de!Configuração!
!



O processo de criação, configuração e gerenciamento de rede virtuais, mesmo em 

ambientes de Nuvem Pública como o Amazon EC2 [12], ainda carece de uma 

maturidade e flexibilidade em seu uso em aspectos considerados de grande 

importância pelo contratante como flexibilidade na especificação dos componentes e 

serviços de uma rede, suporte a topologias diversas, suporte a gerência de configuração 

em níveis mais baixos visando eficiência e otimização dos recursos computacionais e 

de conectividade, sendo mais atrativos ainda  todos esses serviços se pudessem ser 

automatizados de forma ágil e transparente ao usuário final.  

 

A automatização desses processos envolve um trabalho de adoção de padrões e até 

mesmo definição de outros, seguido de um esforço na compreensão de como 

tecnologias, práticas e padrões podem ser aplicados para suprir um conjunto novo de 

requisitos que surge nesse cenário diferente de uso das redes de computadores. Além 

disso, a computação em nuvem traz consigo um conjunto de novas restrições e 

requisitos que precisam ser contemplados e atendidos. Requisitos como alta 

disponibilidade, escalabilidade e tolerância a falta são marcantes no cenário de Nuvens 

e as redes virtuais construídas nesses ambientes acabam herdando a obrigação de 

comportarem-se de maneira compatível. Isso implica em questões que nem sempre 

parecem tão claras, mas por exemplo, dada uma rede virtual, o que acontece se uma de 

suas máquinas virtuais sai de operação? Do ponto de vista da computação em nuvem o 

processo de tratamento da falha é relativamente simples, podendo ser resolvido em 

poucos segundos pela ativação de uma nova instância. Entretanto, para a gestão de 

configuração, serão necessários alguns passos a mais, relativos à garantia de 

compatibilidade dessa nova instância com as atividades desempenhadas pela anterior, 

passos esses responsáveis pela correta inicialização da mesma, de seus serviços e de 

sua inserção na rede virtual correta. 

 

A maioria dos provedores de nuvem privada apresenta ao seus contratantes um 

conjunto de APIs Rest (REpresentional State Transfer) com as quais é possível 

automatizar as tarefas necessárias para busca e implantação de uma imagem de sistema 

operacional, bem como o controle do ciclo de vida da mesma, desde sua ativação, 

suspensão e mesmo migração para outras máquinas físicas. Entretanto, o poder 

conferido por essas APIs não se mostra suficiente para a montagem, inicialização e 

configuração de redes virtuais, sendo necessárias funções extras, especialmente no que 



diz respeito à configuração destas nas camadas mais baixas, visando uma melhor 

eficiência dos serviços providos por essas redes.  

 

Alguns provedores já disponibilizam além das já citadas APIs, aplicativos de gestão, 

espécie de painéis de controle com os quais os consumidores já conseguem até 

mesmo definir a topologia, interfaces e máquinas integrantes de suas redes virtuais, 

mas não são capazes de fornecer serviços de baixa granularidade com os quais é 

possível configurar de forma eficiente e personalizada essas redes. Os consumidores 

trabalham ainda com configurações pré-fabricadas e padronizadas, fruto muitas vezes 

de restrições tecnológicas e/ou de implementação que restringem e dificultam a 

automatização, exigindo ainda muita intervenção humana nos passos intermediários 

necessários para tornar uma rede virtual operacional. 

Computação!em!nuvem!
!
No início da década de 90, com os avanços da Internet o termo cloud (do inglês, 

“nuvem“) passou a representar a infraestrutura subjacente usada para disponibilizar 

serviços na Internet. Pouco tempo depois, em 2001 o conceito moderno de Cloud foi 

estendido pela IBM [2] em seu Autonomic Computing Manifesto [3]. Esse manifesto 

destacava que a infra-estrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação(TIC) 

estava tornando-se com o passar do tempo demasiadamente complexa e que por conta 

disso poderia entrar em colapso sob seu próprio peso, se sua gestão não fosse 

automatizada. 

 

Segundo [18], a Computação em Nuvem foi “cunhada” como um termo “guarda-

chuva” para descrever uma categoria de sofisticados serviços de computação sob 

demanda, inicialmente oferecidos por provedores comerciais como Amazon, Google e 

Microsoft. Ela denota um modelo em que uma infra-estrutura de computação é vista 

como uma "nuvem", a partir da qual empresas e indivíduos acessam aplicações de 

qualquer lugar no mundo sob demanda. O princípio fundamental por trás deste 

modelo está em oferecer computação, armazenamento e software "como um serviço." 

 

Muitos são os esforços para fornecer uma versão definitiva sobre o que seria 

computação em nuvem, esse tem sido um trabalho intenso da academia e até mesmo 

do mercado. Independente dos diversos pontos de vista destes é possível observar 



muitas características comuns encontradas em tais definições. Segundo [22], as 

características chave para a computação em nuvem são: 

• A ilusão de recursos computacionais infinitos. 

• A eliminação de um compromisso antecipado pelos usuários da nuvem. 

• A capacidade de pagar pelo uso, isto é, baseado no consumo real dos recursos. 

 

Essa visão pode ser um pouco mais ampliada levando-se em conta as seguintes 

características: “(i) pay-per-use (sem um compromisso contínuo e preços 

competitivos dos serviços); (ii) capacidade elástica e a ilusão de recursos infinitos, 

(iii) interface de auto-atendimento, e (iv) recursos que são abstraídos ou 

virtualizados” [18]. 

Origem)da)Computação)em)Nuvem)
!
Segundo [18], a computação em nuvens é fruto dos avanços de várias tecnologias 

(conforme figura logo abaixo), especialmente em Hardware (virtualização, chips 

multi-core), Tecnologias de Internet (Web Services, Arquiteturas Orientadas a 

Serviços e Web 2.0), Computação Distribuída (Clusters, Grids) e Sistemas de Gestão 

(Computação Autonônoma e Automação de Data Centers).  



 
Figura 0-3 - Convergência de várias tecnologias para o advento da Computação em Nuvem 

 

Camadas)
 

É comum também encontrar divergências entre os autores quanto número de camadas 

que definem os serviços de computação em nuvem. Esse trabalho toma como base 

que inicialmente sejam três classes, de acordo com o nível de abstração, da 

capacidade fornecida e do modelo de serviço dos fornecedores, a saber: Infrastructure 

as a Service(IaaS, “Infra-Estrutura como Serviço“), Platform as a Service(PaaS, 

“Plataforma como Serviço“) e Software as a Service(SaaS, “Software como 

Serviço“). 

 

Estes níveis de abstração podem também ser vistos como uma arquitetura em 

camadas, conforme é ilustrado na figura logo abaixo, onde os serviços de uma camada 

superior podem ser constituídos a partir de serviços da camada subjacente. 



 
Figura 0-4 - Exemplos de tipos de nuvem.  

 

Software as a Service (SaaS) - fornece ao usuário a capacidade de utilizar aplicações 

que estão  sendo executadas em uma infraestrutura de nuvem de um provedor, 

acessível de vários dispositivos através de um cliente, como um navegador Web (ex: 

Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.). Não existe gerenciamento ou controle por 

parte do usuário de componentes como infraestrutura da nuvem, rede, servidores, 

sistema operacional, armazenamento ou funcionalidades específicas das aplicações, 

com exceção em alguns casos de uma limitada configuração de propriedades inerentes 

ao usuário.  

 

Platform as a Service (PaaS) - fornece ao usuário a capacidade de implantar 

aplicações criadas por ele na infraestrutura da nuvem, caso estas aplicações sejam 

criadas em linguagens suportadas pelo provedor da nuvem (como Java, Python, etc.). 

Provê recursos em nível de plataforma, incluindo suporte a Sistema Operacionais 

diversos e frameworks para desenvolvimento de aplicativos. Da mesma forma como 

no SaaS, o usuário não gerencia ou controla a infraestrutura da nuvem, a rede, os 

servidores, o Sistema Operacional ou o armazenamento, entretanto este possui 

controle das aplicações implantadas e por vezes o controle de configurações de 

ambiente relacionadas à implantação de aplicações. Exemplos são Google App 

Engine [24] e Microsoft Windows Azure [25]. 

 

Infrastructure as a Service (IaaS) - fornece ao usuário a capacidade de provisionar 

sob demanda recursos computacionais como processamento, armazenamento, rede, 

entre outros, e assim possibilita que este implante e execute aplicativos, dentre os 



quais estão incluídos sistema operacional e aplicações. Esses recursos são tratados em 

geral em termos de máquinas virtuais. Nesse modelo de distribuição o usuário tem 

controle sobre sistemas operacionais, armazenamento, aplicações implantadas e em 

alguns casos a seleção de componentes de rede (como firewalls e balanceadores de 

carga). Alguns exemplos são Amazon EC2 [10] e GoGrid [26]. 

Modelos de implantação 
!
Independentemente da classe de serviço ofertada, uma nuvem pode ser classificada 

como pública, privada, híbrida e comunitária(ou de comunidade). 

 

 
Figura 0-5 - Possível cenário de uso de nuvens. 

 
Na nuvem pública, a infraestrutura fica disponível para um público geral ou para uma 

grande indústria. Geralmente é propriedade de uma organização que visa vender 

serviços de nuvem. Esse modelo oferece alguns benefícios aos provedores de serviço, 

incluindo a transferência dos riscos aos provedores da infraestrutura e a liberdade de 

usufruir dos recursos sem investimento imediato de capital em infraestrutura própria. 

Por outro lado, isso pode implicar em uma falta de controle sobre os dados, a rede ou 

propriedades de segurança, que são essenciais em certos cenários de negócio [7]. 

 

Na nuvem privada, a infraestrutura é operada exclusivamente para uma organização 

específica. Esta infraestrutura pode ser gerenciada pela organização ou por um 



terceiro, e seu local geográfico não precisa corresponder obrigatoriamente ao mesmo 

local da organização. Provê alto nível de controle sobre desempenho, confiabilidade e 

segurança. Um ponto negativo da nuvem privada é a similaridade com o modelo de 

data center convencional, onde necessita-se adquirir ou alugar infraestrutura física 

(ex: servidores físicos), o que muitas vezes torna o processo custoso e demorado. 

 

Em uma nuvem híbrida, a infraestrutura é composta de duas ou mais nuvens (pública, 

privada ou de comunidade) as quais permanecem como entidades únicas, mas são 

ligadas por uma tecnologia padronizada ou mesma proprietária que possibilita a 

portabilidade de dados e aplicações. A implementação desse modelo exige que o 

projetista da infraestrutura defina cuidadosamente a melhor divisão entre os 

componentes de nuvem privada, pública e de comunidade. Apesar da necessidade 

desses cuidados a nuvem híbrida possui maior flexibilidade em comparação com as 

demais, possibilitando o controle e segurança dos dados da aplicação enquanto a 

expansão e contração dos serviços são demandadas. 

 

Em uma nuvem comunitária (ou de comunidade), a infraestrutura é dividida por um 

conjunto de organizações e serve de apoio para uma comunidade específica que 

possui objetivos em comum. De maneira semelhante à nuvem privada, a infraestrutura 

pode ser gerenciada pelas organizações ou por um terceiro, e seu local geográfico não 

precisa corresponder obrigatoriamente ao mesmo local da organização. 

Vantagens)e)Desvantagens)no)Uso)de)Computação)em)Nuvem)
 
Um dos grandes benefícios de utilizar a computação em nuvem, ao invés de construir 

uma infraestrutura própria de TI, não está nas tecnologias envolvidas em si, mas no 

fator financeiro da operação. Com a computação em nuvem são necessários poucos 

recursos financeiros iniciais para obter uma infraestrutura que atenda a demanda 

atual, a qual pode ser expandida facil e rapidamente na medida que isso se mostra 

necessário. Sem usar nuvem a empresa precisa alocar uma quantia considerável 

inicial de dinheiro para construir sua infraestrutura própria de TI, sem contar o fator 

de depreciação dos equipamentos com o passar dos anos e custo de pessoal para 

manter a infraestrutura funcionando, principalmente nos casos em que se deseja 

serviços do tipo 24 horas por sete dias da semana. 



Um estudo da Sun Microsystems destaca que “graças ao baixo custo operacional para 

obtenção de uma infraestrutura, pequenas empresas poderão focar seus recursos na 

criação e lançamento de novos produtos de forma eficaz, passando a competir com 

empresas tradicionais” [19]. É fácil perceber que assim sendo, a computação em 

nuvem pode alavancar um novo cenário para inovação da tecnologia, dando chance a 

pequenos empreendedores de por em prática suas idéias, a baixo custo e minimizando 

os riscos decorrentes de despesas inerentes ao processo de aquisição da infraestrutura. 

 

É comum encontrar diversos Datacenters espalhados pelo mundo para um dado 

provedor de nuvem, o que facilita a penetração das empresas em mercados distantes 

de sua origem, uma vez que através da nuvem o serviço passa a encontrar-se 

teoricamente mais próximo dos consumidores finais. 

 

Um obstáculo é a confiabilidade dos dados, uma vez que uma nuvem pública poderia 

sofrer algum tipo de ataque, expondo de uma só vez todos os dados das empresas que 

estão sob sua responsabilidade. O desempenho em computação em nuvem pode ser 

imprevisível, principalmente em ambientes de nuvem do tipo pública, em que 

múltiplas máquinas virtuais compartilham a mesma E/S  do hardware que elas estão 

executando. Nestes dois casos as empresas que fornecem serviços de nuvem fazem 

uso de estratégias como replicação dos dados, utilização de múltiplos Datacenters e 

políticas de segurança que ajudam a minimizar o problema de segurança e 

disponibilidade. 

Mais)sobre)Infrastructure)as)a)Service)
!
Uma infraestrutura em nuvem possibilita provisionamento de servidores executando 

várias opções de sistemas operacionais e pilhas de software personalizadas. Os 

serviços de infraestrutura são considerados a camada mais baixa dos sistemas de 

computação em nuvem. 

 

Há muitos exemplos de fornecedores que provêem infra-estrutura pública como um 

serviço. Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) [2] é o exemplo mais conhecido, mas 

o mercado agora conta com muitas outras opções competitivas como GoGrid [26], 

Joyent Accelerator [27] Rackspace [28], AppNexus [29], FlexiScale [30] e Manjrasoft 

Aneka [31]. 



Nesse contexto, desta-se o Amazon EC2 por oferecer Máquinas Virtuais(VMs) com 

uma pilha de software que pode ser personalizada semelhante a como um servidor 

físico comum o seria. Os usuários recebem privilégios para realizar inúmeras 

atividades no servidor, tais como: iniciar e parar, personalizá-lo através da instalação 

de pacotes de software, anexar discos virtuais e configurar as permissões de acesso e 

as regras de firewalls.  

 

Há também muitos exemplos de fornecedores e frameworks que provêm 

infraestrutura como um serviço em instalações privadas. Atualmente uma das 

soluções open source que mais se destaca no mercado é o OpenStack o qual é descrito 

em mais detalhes a seguir. 

OpenStack!
!
O Projeto OpenStack [15] visa criar uma plataforma de código aberto para 

Computação em Nuvem com a qual é possível criar nuvens públicas e privadas 

destinadas a serem altamente escaláveis e de baixa complexidade.  

 

O OpenStack provê uma administração descentralizada, com componentes 

administrativos totalmente distribuídos na forma de uma suíte de projetos 

independentes. Todos os projetos podem ser executados de maneira autônoma sem a 

necessariamente de contar com a presença dos outros, embora o poder total oferecido 

por cada um só seja alcançado quando os estes trabalham em conjunto. 

  Os projetos principais são: 

•  Compute Infrastructure (Nova) – serviço de computação elástica. 

• Storage Infrastructure (Swift) – serviço de armazenamento de objetos. 

• Imaging Service (Glance) – serviço de imagens de discos virtuais. 

  E os dois projetos ainda em incubação são: 

• Identity Service (Keystone) – serviço de identificação e autenticação. 

• Administration Dashboard (Horizon) – interface web para administração da 

nuvem. 

OpenStack usa uma arquitetura baseada no princípio em que nada é compartilhado 

entre os componentes e a comunicação entre eles é feita através de mensagens. 

Apesar de ser bastante flexível, o fato de ser possível instalar cada serviço em seu 



próprio servidor significa que existem diversas maneiras possíveis de se configurar a 

infraestrutura de administração de uma nuvem usando o OpenStack. Porém, há 3 

macro-configurações possíveis, conforme destacado nos manuais de instalação do 

OpenStack: 

• Single Node: Um único servidor executa todos os serviços e ainda hospeda as 

máquina virtuais. Essa configuração só deve ser usada para testes muito 

simples, para um primeiro contato com o sistema e para fins de 

desenvolvimento e implementação de código do próprio OpenStack. 

• Two Nodes: Um controlador da nuvem roda os serviços de administração 

enquanto outro servidor hospeda as instâncias das máquinas virtuais. Essa 

configuração só deve ser usada para provas de conceito e ambientes de 

desenvolvimento. 

• Multiple Nodes: Uma instalação com múltiplos nós pode ser obtida 

simplesmente com a adição de mais nós de computação elástica a partir de 

uma instalação Two Nodes. Mas, um ambiente mais robusto e escalável exige 

uma configuração mais complexa, onde serviços como o Gerenciador de 

Imagens e o Gerenciador de Volumes estejam funcionando em servidores 

independentes.  

A arquitetura de uma nuvem gerenciada pelo OpenStack pode ir muito além de uma 

instalação Multi Node com um servidor para cada serviço da pilha OpenStack mais os  

nós do cluster. Há outros componentes externos que dão suporte aos serviços do 

OpenStack, como o servidor de filas RabbitMQ [34], responsável pelo tráfego de 

mensagens entre os diversos componentes da arquitetura, um servidor de banco de 

dados, que pode ser o MySQL [35], PostgreSQL [36] ou qualquer outro banco de 

dados suportado pelas bibliotecas da linguagem Python. Cada serviço desses como 

filas e banco de dados pode estar instalado no seu próprio cluster, inclusive em uma 

rede distinta ou até em uma data center geograficamente distante. 

 

Logo a seguir, é possível conhecer um pouco mais detalhadamente cada um dos 

projetos que compõem os principais serviços da pilha OpenStack. 

Arquitetura 
 



Inicialmente focando em infra-estrutura como um todo (IaaS), o projeto atualmente 

abrange três componentes principais: 

 

Nova - Compute Infrastructure 

O Nova é o serviço de computação elástica do OpenStack, gerenciando as requisições 

de recursos como capacidade de processamento, rede e escalabilidade da nuvem 

OpenStack. Suas principais funcionalidades são: 

• Gerenciamento do ciclo de vida de instâncias; 

• Gerenciamento de recursos computacionais; 

• Configuração e gerenciamento das redes pública e privada que constitui a 

nuvem; 

O acionamento das diversas funcionalidades do Nova pode ser feito tanto por 

um conjunto de programas de interface de linha comando (CLI) como por uma API 

(Application Programming Interface) baseada em serviços REST. A comunicação 

entre o gerenciador e as instâncias, bem como outros componentes administrativos, é 

feita através de comunicação assíncrona, provida pelo serviço de filas de mensagens 

(RabbitMQ) 

O Nova é agnóstico quanto ao suporte a hipervisores, podendo lidar com Xen 

[37], XenServer/XCP [38], KVM [39], OVF [40], VMware vSphere [41] e Hyper-V 

[42]. 

 

Swift - Storage Infrastructure 

O Swift fornece um serviço de armazenagem e recuperação de objetos de dados. É 

possível armazenar bilhões de objetos distribuídos entre os nós. Swift possui 

mecanismos de gerenciamento de redundância e failover e disponibiliza arquivamento 

e transmissão de mídia. Declara-se como uma solução altamente escalável tanto em 

termos de tamanho (alguns petabytes) quanto em termos de capacidade (número de 

objetos). Suas principais funcionalidades são: 

• Armazenamento de objetos em grande quantidade;  

• Armazenamento de objetos de tamanho elevado;  

• Replicação dos objetos armazenados; 

• Segurança na guarda de objetos;  

• Auditoria; 



• Backup e arquivamento. 

Glance - Imaging Service 

O Glance consiste em uma solução para registro, busca e disponibilização de imagens 

de discos virtuais. Através de uma API REST, é possível buscar informações sobre as 

imagens registradas, registrar novas imagens e usar imagens para ativar instâncias de 

máquinas virtuais. 

 

Com o Glance é possível criar imagens de discos virtuais em formato RAW, usados 

como volumes adicionais anexados a instâncias rodando sob controle do Nova. É o 

mesmo princípio de funcionamento do serviço EBS fornecido pela Amazon Web 

Services. 

 

Além do formato RAW, o Glance é capaz de lidar com imagens de formatos usados 

por hipervisores como KVM, VMWare, Hyper-V e VirtualBox. O Glance também 

suporta imagens no formato AMI (Amazon Image) que podem ser usadas tanto  no 

Nova como no serviço EC2 da Amazon, o que facilita a integração entre as nuvens. 

Quantum 

Visão Geral 
De acordo com sua própria documentação [16], “Quantum é um "serviço de rede 

virtual", que visa fornecer uma API poderosa para definir a conectividade de rede 

entre os dispositivos de outros serviços OpenStack.“ Criado com o objetivo de prover 

uma API que representa uma abstração lógica para descrição da conectividade entre 

elementos de uma rede virtual.  

 

A força do Quantum encontra-se em sua arquitetura que prevê o uso de plug-ins para 

gerenciar switches físicos e virtuais em um Cloud Data Center. Esses plug-ins podem 

ser definidos por desenvolvedores com o objetivo de obter um controle mais eficiente 

da rede e a garantia de que os pacotes estão sendo encaminhados de acordo com o 

comportamento pré-definido no modelo lógico pela API. 

 

Essencialmente a API Quantum apóia-se em três abstrações: 

• Rede (Network): Um segmento L2 isolado, análogo a um único dispositivo 

de comutação física L2 com um número arbitrário de portas. 



•  Porta (Port): Fornece um ponto de conexão a uma rede quantum. Portas 

também pode ser configuradas para aplicar políticas de rede diferentes de 

segurança, QoS, monitoramento, etc. Tais políticas estão atualmente 

expostas por API de extensões. 

•  Anexos (Attachment): Identificador de um dispositivo de interface a ser 

conectado em uma porta Quantum, tal como uma vNIC do Nova. 

Arquitetura 
 
Esta seção descreve os componentes de alto nível de uma implantação Quantum. 
 

Switching Infrastructure - Na sua essência, Quantum controla a conectividade de 

rede vista por outros recursos OpenStack como Nova VNICs pela gestão da infra-

estrutura de comutação dentro do cloud data center. 

 

Quantum-Aware OpenStack Services - Um serviço OpenStack Quantum-aware 

(por exemplo, Nova) deve informar ao Quantum sobre dispositivos de interface 

individuais (por exemplo, Nova VNICs) que podem ser conectados em redes 

Quantum. Essa interação permite que um plug-in Quantum possa associar uma porta 

em um switch gerenciável virtual/físico com um específico identificador de interface 

do dispositivo (e, portanto, em última análise, com uma porta em uma rede Quantum).  

 

Quantum Service – Trata-se de um processo python que executa o servidor web do 

Quantum API e é responsável por carregar um plug-in Quantum e repassar cada 

chamada de API para que o plug-in Quantum possa processa-la. Este processo é 

geralmente executado em uma máquina “controller”, juntamente com serviços outros 

OpenStack (por exemplo, nova-api, nova-scheduler), mas também pode ser executado 

standalone.  

 

Quantum Plugin - O papel do plug-in Quantum é traduzir modificações de rede 

lógica recebidas da API do Quantum Service e mapeá-los para operações específicas 

na infra-estrutura de comutação. Um plug-in pode ser de código aberto ou 

proprietário, e pode ser específico para um único tipo de comutação, infra-estrutura 

ou trabalhar com switches de diversos tipos/fornecedores. Plug-ins são capazes de 

expor as capacidades avançadas além de conectividade L2 usando API de extensão. 



!

! !



Trabalhos!Relacionados!
!
Em [5], os autores apresentam o conceito de Cloud-based Virtual Networks (CVN), 

destacando a aplicabilidade e os desafios das redes virtuais no contexto da computação 

em nuvem. Também são apresentadas as características basicas de uma CVN, suas 

propriedades únicas e um conjunto de requisitos de gerência, os quais não podem ser 

esquecidos.  Usando CVNs, as empresas podem ampliar seus parques tecnológicos 

para além de suas instalações físicas, aumentando o número de computadores e 

dispositivos interconectados sob sua tutela, usufruindo destes sem os custos rotineiros 

envolvidos na aquisição e manutenção dos mesmos. 

 

Em [24], os autores apresenta o VNEXT, um sistema para controle e gerencia de redes 

virtuais baseadas na plataforma Xen [16]. O objetivo do VNEXT é ajudar os 

administradores de rede a realizar a tomada de decisão neste ambiente desafiador 

virtualizado. A especificidade de hypervisor acaba restringindo seu uso, diminuindo o 

alcance da ferramenta. O processo de configuração e monitoramento das máquinas 

virtuais é baseado em scripts e ferramentas UNIX, caracterizando-se assim um 

mecanismo frágil para máquinas virtuais com imagens de sistemas operacionais 

diversos. 

 

Em [6], os autores propôs o uso de técnicas de virtualização de rede e de servidores 

como mecanismo de suporte à migração dos serviços de data center ao redor do 

mundo, de acordo com a disponibilidade de fontes de energia renováveis como solar e 

eólica. Mesmo demonstrando eficiencia na redução de custos e na emissão de 

Carbono, em sua abordagem de migração a reconstrução das redes virtuais não 

acontece de forma automatizada. 

 

Em [25], é feita uma analise de técnicas de virtualização de rede baseadas em 

software e hardware. Além disso, é apresentada a integração de um hypervisor de 

código aberto com um switch virtual baseado em software, juntamente com o um 

sistema de gerenciamento de nuvens, o OpenNebula [25]. Nele ainda são 

apresentados cenários básicos de criação de redes virtuais usando-se VLANs. Com 

isso os usuários podem contar com um ambiente de rede de nuvem mais elástico e 

seguro. Apesar do uso do OpenNebula, todo o processo de configuração das máquinas 



virtuais é feito com  base em arquivos de configurações previamente definidos e um 

conjunto de scripts. Não há uma interface padrão de configuração das instâncias e o 

processo de criação das tags que definem as redes virtuais sofre muita intervenção 

humana. 

! !



Arquitetura!do!Hefesto!
!
A definição da arquitetura do Hefesto, foi baseada em alguns conceitos de SOA 

(Service Oriented Architecture) como baixo acoplamento, interoperabilidade e uso de 

padrões abertos de de comunicação. A figura 2 mostra a visão de implantação do 

Hefesto, destacando os componentes internos mais importantes dessa arquitetura, 

conforme descritos logo a seguir. 

 
Figure!10!W!Arquitetura!do!Hefesto!

Hefesto!Core!
!
Componente principal da arquitetura, responsável pela orquestração da criação, 

inicialização e configuracão de uma rede virtual, a partir de uma definição XML 

fornecida como entrada (Ver Figura 3). Esse componente mantem uma base de 

informação de todas as redes criadas e gerenciadas por ele. Nele, encontra-se uma 

completa estrutura de processamento, capaz de conectar-se ao(s) Sistema(s)s de 

Gerenciamento de Nuvem, cuidando de questões como autenticação, provisionamento 

e alocação de recursos computacionais na nuvem. 
 



 
Figure!11!W!Modelagem!XSD!usada!para!definir!uma!rede!virtual!

OpenStack!
!
O Projeto OpenStack [13] visa criar uma plataforma de código aberto para 

Computação em Nuvem com a qual é possível criar nuvens públicas e privadas 

destinadas a serem altamente escaláveis e de baixa complexidade. O acionamento das 

diversas funcionalidades do OpenStack pode ser feito tanto por uma interface de linha 

comando (CLI) como por uma API  baseada em serviços REST. A comunicação entre 

o gerenciador e as instâncias, bem como outros componentes administrativos (ver 

Figura 4), é feita através de comunicação assíncrona, provida pelo serviço de filas de 

mensagens. 

 
 

 
Figure!12!E!Arquitetura!do!OpenStack![13]!

 
Além disso, o OpenStack é agnóstico quanto ao suporte a hipervisores, podendo lidar 

com os mais diversos fornecedores como Xen [16], XenServer/XCP [17], KVM [18], 

OVF [19], VMware vSphere [20] e Hyper-V [21]. 



Open!vSwitch!
!
De acordo com [14], o Open vSwitch (OVS) é um switch virtual multi-camadas, 

projetado para permitir massiva automatização de redes através de uma extensão 

programática, sem deixar de apoiar interfaces de gerenciamento e protocolos padrão. 

Segundo [15], a principal interface de comunicação do OVS é baseadas em JSON-

RPC, podendo-se contar com outras com CLI, SNMP e NETCONF.  

 

Para a realização desse trabalho, foi definida uma interface NETCONF usando-se a 

linguagem YANG [22], com o auxílio da ferramenta YUMA [23]. Para que essa 

interface esteja disponível, é necessário um trabalho conjunto do OVS com o servidor 

NETCONF provido pelo YUMA, conhecido como netconfd. 

YUMA!
!
O YUMA Tools é uma suíte de ferramentas open source direcionada ao protocolo 

NETCONF. Ela é composta por um cliente NETCONF (yangcli), um servidor 

NETCONF (netconfd), um servidor Open-SSH e utilitário de comparação de módulos 

YANG.  

 

Como principal papel na arquitetura do Hefesto, destaca-se aqui o uso do YUMA na 

criação da interface de acesso ao OVS. Os processos de configuração do OVS, 

normalmente executados via CLI ou JSON-RPC, passam a ser executados usando-se 

uma interface padrão. As operações disponíveis no OVS, usadas na criação de redes 

virtuais, foram exportadas para uma interface baseada em XML-RPC, acessível via 

NETCONF. A idéia era ter uma interface bem definida, robusta, segura e baseada em 

padrões abertos. 

Detalhes!da!Arquitetura!
!
Dentro da arquitetura do Hefesto, alguns detalhes chamam a atenção do ponto de vista 

de implementação. O primeiro deles é escolha do OpenStack como ambiente de 

gerenciamento das máquinas virtuais. Tal escolha é motiva pela natureza distribuída do 

OpenStack e por sua flexibilidade em trabalhar com hipervisores diversos, deixando 

assim o Hefesto independente de fornecedor específico.  



Outro ponto importante a destacar é a abordagem usada na consrução das redes 

virtuais. Assim como o VNEXT, o Hefesto usa a idéia de VLANs, associando tags às 

diferentes redes virtuais, isolando-as completamente de forma lógica. Na Figura 5 as 

tags tap0 e tap1 são associdas às redes virtuais distintas. Entretando, a escolha do 

OVS abre a possibilidade de criação de redes virtuais usando-se outras abordagens, 

dentre elas o OpenFlow [27], o que será assunto de futuras explorações e 

possivelmente incorporado à arquitetura do Hefesto.  
 

Para os cenarios que envolvam múltiplos InPs, é possível pensar no uso de canais 

privados de comunicação entre os InPs. O exemplo da Figura 5 ilustra o uso de uma 

VPN estabelecida por um cliente que alugou os recursos computacionais de dois 

provedores de nuvem distintos. 
 

 
Figure!13!E!Rede!virtual!em!múltiplos!InPs!

 
O uso do OVS, com uma interface baseada em NETCONF, garante a viabilidade de 

criação de redes virtuais sobre múltiplos InPs. Em razão das características 

transacionais do NETCONF, é possível que uma grande quantidade de dispositivos 

sejam configurados em lote, garantindo-se a consistência da operação. 

!

! !



Avaliação!da!Arquitetura!Hefesto!
!

Prova!de!Conceito!
!
Para validar da arquitetura do Hefesto, foi criado um cenário de testes baseado no 

experimento descrito em [25]. Feitas as devidas adequações à arquitetura proposta, 

conforme apresentado na Figura 6, foram utilizados dois servidores físicos Host1 e 

Host2, cada um deles hospedando duas máquinas virtuais. Além disso, cada servidor 

executa um módulo de computação do OpenStack, conhecido como Nova. Em um 

terceiro servidor físico são executados: o controlador OpenStack, o OVS e o YUMA. 
 

 
Figure!14!E!Cenário!de!Teste!

 
Uma vez modelada a topologia da rede virtual, o Hefesto se responsabiliza pela criaçao 

de seus elementos, executando os seguintes passos: 

1. Inicializa as máquinas virtuais chamando a API Rest do OpenStack. 

2. Carrega no OVS e nas máquinas virtuais (caso necessario), via NETCONF, os 

módulos YANG de gerenciamento,.  

3. Em seguida, executa chamadas NETCONF ao OVS, criando as tags (VLAN) 

usadas pelas duas redes virtuais.  

 

Após o fim criação das redes virtuais, as instâncias VM1 e VM3 podem comunicar-se 

de forma completamente independente de VM2 e VM4. A separação das redes e a 

visibilida de trafego de dados foi comprovada executando-se testes com as ferramentas 

ping e tcpdump.  



 

Esse cenário chamou a atenção para um ponto importante quando se fala em 

isolamento de trafego, disponibilidade e tolerância a falha: durante os testes, quando o 

OVS era desligado, ambas as redes tornavam-se inoperantes. Em contrapartida, ao 

reiniciar o OVS, as redes voltavam a funcionar corretamente. Com isso considerou-se 

a possibilidade de uso de mais instâncias do OVS, preferencialmente uma para cada 

rede virtual, garantido-se assim completo isolamento das redes. Após esse ajuste, ao 

repetir os testes as redes mostraram-se suficientemente robustas, sem que os eventos 

de falha de uma delas interferissem no funcionamento da outra. 

!
!

! !



Considerações!Finais!
!

Conclusões!
!
Este trabalho apresenta o a ferramenta Hefesto, projetada para ajudar no processo de 

criação de redes virtuais em ambientes de computação em nuvem. Dentre as várias 

funcionalidades específicas do Hefesto, destacam-se a possibilidade de trabalhar em 

cenários envolvendo múltiplos InPs, e também a criação de maneira transacional 

dessas redes, baseando-se em interfaces compatíveis com o protocolo NETCONF. 

Além disso, Hefesto oferece a possibilidade de trabalhar com hipervisores diversos, 

diferentemente de outras soluções citadas anteriormente. 

 

Uma prova de conceito foi realizada, a qual ajudou a validar a arquitetura, 

contribuindo fortemente para seu aprimoramento e maturidade. O uso de mais 

instâncias do OVS conferiu ao Hefesto a robustez e o completo isolamento esperado 

dos ambientes de computação em nuvem. 

!

Trabalhos!Futuros!
 

Como trabalhos futuros, acredita-se na possibilidade do uso de OpenFlow para 

definição dos fluxos entre as redes, ampliando-se assim o número de redes virtuais que 

podem ser criadas. Isso vai garantir melhorias significativas na técnica usada para 

isolamento das redes virtuais.  

 

Além disso, módulos YANG baseados na MIB HOST-RESOURCES-V2-MIB [28] 

podem ser incorporadas às instâncias virtuais e ao OVS, dando assim maior controle 

sobre a alocação de recursos computacionais desses elementos. Isso abre portas para a 

implantação de mecanismos de monitoramento de desempenho e SLA (Service Level 

Agreement).!

! !
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