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Abstract. The Internet traffic congestion has become a growing problem as con-
sequence of new content being transmitted, characterized by high bandwidth
consumption. Such kind of data, when asked, generate redundant traffic that
overloads the infoways and the servers. With the reducing storage cost per me-
gabyte, there has been several proposals of router that have hard discs as cache
for high solicited data. The called Content Routers cooperate with each other to
deliver frequent content without accessing the original server. This work propo-
ses a Content Router whose cooperation on cached data recovery works through
semantic routing, extracting meta-data from traffic and using it in the distributed
search.

Resumo. O congestionamento de tráfego na Internet tornou-se um problema
crescente como consequência de novos conteúdos sendo transmitidos, caracte-
rizados por consumirem muita banda. Tais informações, quando muito solici-
tadas, geram tráfego redundante que congestiona as infovias e os servidores.
Com a diminuição do custo de armazenamento por megabyte, surgiram várias
propostas de roteadores que possuem discos para cache de dados muito requi-
sistados. Denominados Content Routers, eles colaboram entre si para entregar
conteúdo frequente sem que o servidor original seja acessado. Este trabalho
propõe um Content Router cuja cooperação na recuperação de dados em cache
funciona através de roteamento semântico, extraindo meta-dados do tráfego e
utilizando-os nas suas buscas distribuı́das.

1. Introdução
A Internet evoluiu de uma configuração onde a navegação Web gerava fluxos de pequena
monta a cada ação do usuário para um quadro onde uma infovia pode comportar diversos
fluxos constantes e de alta prioridade. Aplicações como VoIP, videoconfências e jogos em
rede se dão entre computadores em diferentes partes do mundo e demandam baixa latência
na comunicação. Atualmente disputam espaço com tráfego intenso de outros serviços,
como streaming de vı́deo e filmes sob demanda. Essas aplicações caracterizam-se pela
disponibilidade mundial ou em larga escala de um mesmo conteúdo. Pelo funcionamento
convencional da Internet, os servidores recebem uma nova requisição de conteúdo para
cada usuário que se interesse em visualiza-lo, iniciando uma transferência que ocupa
banda considerável por um longo tempo. Diferente de um multicast [15], diversos termi-
nais não necessariamente recebem uma mesma informação simultaneamente, mas sim em
momentos relativamente próximos. A prioridade é a mesma das comunicações em tempo
real, pois a interrupção no tráfego prejudica o uso do serviço em ambos os casos.



Este último caso tem ocorrido cada vez mais e, com a perspectiva de mais cresci-
mento acompanhando os acessos por dispositivos móveis [6], motivou investigações a fim
de atacar o chamado tráfego redundante de dados. Esse problema ocorre principalmente
em backbones, que devem comportar fluxo somado de diversas subredes fı́sicas e acabam
concentrando demandas concorrentes de latências muito baixas. As propostas convergem
em um modelo de roteador que armazena o conteúdo redundante em cache, denominado
Content Router, e entrega esses dados sem encaminhar a requisição ao servidor original,
impedindo que o intenso tráfego se estabeleça através do backbone. Como neste mo-
delo vários roteadores possuem tal capacidade, também há esforços para promover uma
colaboração entre eles para encontrar dados em cache pela rota até o servidor.

A colaboração entre roteadores exige manutenção de indicadores acerca de nós da
rede possuidores do conteúdo armazenado. Por se assemelhar à colaboração entre nós de
uma rede P2P para busca de conteúdo especı́fico [7], uma maneira de tornar o roteamento
mais distribuı́do e escalável pode ser por meio de um mecanismo de colaboração entre
Content Routers que use meta-dados. Para isso, o algoritmo deve reconhecer a semântica
do conteúdo no tráfego e traduzi-lo em palavras-chave.

O trabalho está organizado da seguinte maneira: a Seção 2 apresenta os fundamen-
tos teóricos para a solução proposta. A Seção 3 aponta os principais detalhes da solução
proposta. A Seção 4 elenca as tarefas necessárias para o sucesso do projeto. A Seção 5
mostra a distribuição dessas tarefas. A Seção 6 vislumbra os benefı́cios em consequência
deste trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Os roteadores funcionam encaminhando pacotes de dados com base no endereço IP pre-
sente nos cabeçalhos da camada de Internet. Essa configuração permite redes com topo-
logia no formato estrela, através da qual cada computador conecta-se por apenas um meio
fı́sico (cabo ou ondas de rádio) a apenas outra interface central (a do roteador). Assim,
pode-se estender outras redes com mesma topologia e permitir que quaisquer dois nós
continuem visı́veis entre si. Na Internet isso é possı́vel pela interconexão de uma infini-
dade de roteadores que centralizam sub-redes e recebem tráfego gigantesco. Com tanta
informação circulando, usuários muitas vezes podem sofrer com um congestionamento
nos roteadores, o que reduz a qualidade do serviço prestado. Estratégias para se lidar
com o tráfego excessivo ou reduzi-lo foram desenvolvidas. O protocolo MPLS adiciona
meta-dados sobre a camada de Internet, estabelecendo uma camada virtual após a camada
fı́sica, e é utilizado pelos roteadores para obter informações do tipo de conteúdo presente
no pacote. Conforme o conteúdo, o pacote terá maior prioridade em seu encaminhamento.
Tal avaliação permite qualidade de serviço (Quality of Service - QoS) para comunicações
em tempo real, como chamadas de voz, videoconferências, e streaming sem interrupções.

Entretanto, com o aumento da banda ofertada pelos provedores de internet e com
conteúdos cada vez mais pesados sendo transferidos, pôde-se observar uma maior res-
ponsabilidade da redundância de tráfego sobre o congestionamento das infovias. Em di-
versos perı́odos, servidores da rede contendo sites populares apresentam a caracterı́stica
de serem fonte única para múltiplos destinos (single source multiple destinations) [8].
Quando isso ocorre, um número muito elevado de solicitações para a mesma informação
trafega por meio de vias já caracterizadas por comportarem tráfego elevado, já que são



parte de muitas rotas em uma vasta região (como, por exemplo, backbones). Grandes
empresas investem em espelhamento e distribuição de seus servidores para aliviar a so-
brecarga. Outra solução mais tradicional é o emprego de web-caches intermediários para
aliviar consideravelmente esse gargalo. O maior provedor de web-cache ainda é o servidor
proxy, normalmente instalado nos gateways de grandes redes locais. Como os acessos à
web por conexões móveis (3G, 4G e outros) para uso pessoal tendem a crescer, boa parte
das solicitações de tráfego advirá cada vez menos de trás de um gateway com cache.
Um agravante se deve a algumas caracterı́sticas de hardware e sistemas operacionais dos
smartphones, que contam com menos memória RAM e não fazem uso de swap, resultando
em mais solicitações e em menos cache interno [6].

2.1. Estado da Arte

O foco passou então para o funcionamento dos roteadores, onde o gargalo ocorre de fato.
Pesquisas têm apontado soluções convergindo para formas de roteamento distribuı́do mais
sofisticadas. Nesse conceito os roteadores colaboram entre si para que pacotes de rede
não precisem completar todos os saltos de uma rota entre dois terminais. A eliminação
de tráfego redundante (reduntant traffic elimination - RTE) é observada como uma das
principais polı́ticas para ganho de eficiência em redes, juntamente com o monitoramento
do consumo de energia [10, 1, 2] e tratamento de concorrência de pacotes devido a buf-
fers limitados [10]. Algumas abordagens para o problema, como as Content Delivery
Network (CDN), concentram-se no invetimento das empresas em vários servidores espe-
lhos que possam contar com os roteadores para encaminhar a requisição ao servidor mais
próximo, independentemente do endereço IP [4]. Aproveitando-se da redução do custo de
armazenamento por byte, outras polı́ticas de RTE sugerem roteadores com discos fı́sicos
para cache e um algoritmo que observa a frequência com que um mesmo conteúdo passa
pelo trecho com diferentes destinos (Content Router - CR).

Os algoritmos propostos nessa última abordagem são baseados em obtenção de
fingerprint do conteúdo destacado. O artigo [11] oferece um algoritmo focado em rotea-
dores posicionados nas margens das rotas, mais próximos dos clientes em vez dos servi-
dores. O estudo [13] faz uma proposta semelhante, mas para roteadores mais internos na
rede próximos do backbone. Nesse algoritmo, são eleitos para o cache conteúdos estáticos
(não gerados por páginas dinâmicas e não criptografados) com alto ı́ndice de requisição
a partir do lado mais periférico da rede, independentemente do protocolo. Quando o
roteador possui partes dos itens solicitados em cache, entrega-as ao cliente sem que o
servidor original seja requisitado. Caso contrário, é capaz de calcular uma rota por onde
o conteúdo possa estar armazenado, passando por outros roteadores com mesma capaci-
dade até, em um pior caso, chegar ao servidor original. O algoritmo garante a integridade
e autenticidade dos dados entregues.

Em outro estudo [12], a estratégia de cooperação entre roteadores é reforçada
com o objetivo de evitar armazenamento de dados iguais em caches próximos que pos-
sam participar de uma mesma rota constantemente. Também foi investigado, em [5], o
comportamento do tráfego redundante para se posicionar os caches em roteadores mais
estratégicos e foram testadas diversas polı́ticas de hierarquia de caches a fim de observar
ganho de desempenho. Outros algoritmos com premissas semelhantes [10, 7, 3] levam
em consideração a possibilidade de um conteúdo vir a ser muito solicitado através de
heurı́sticas, antecipando-se em armazena-lo no cache.



No âmbito do roteamento distribuı́do há algoritmos de roteamento descentrali-
zado para redes peer-to-peer (P2P), mais voltadas a distribuição de conteúdo especı́fico.
Semelhantes às propostas de colaboração entre CRs, esses algoritmos criam fingerprints
de conteúdos associados à semântica de busca e possı́veis interesses. No estudo [7], é pro-
posta uma topologia para a retransmissão de solicitações de pesquisa e uma organização
da semântica que descreve os itens vasculhados. Os resultados apontam redução do tama-
nho das rotas para encontrar itens desejados.

3. Objetivos
O objetivo desse trabalho é implementar um algoritmo para Content Routers que tra-
balhe com semântica de conteúdos ao cooperar com outros roteadores para recuperar
informações em cache. Com o roteamento semântico, além de se observar redução de
tráfego redundante, o roteador terá maior papel ativo na rede, dependendo menos de um
IP fixo como destinatário nos pacotes. Com a orientação por meta-dados semânticos, o
algoritmo identificará não apenas conteúdos estáticos, mas também conteúdos não cripto-
grafados dinâmicos com grande reincidência, como pesquisas muito comuns em sites de
busca.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
O algoritmo de roteamento será implementado para o simulador virtual de redes Mini-
net [9]. Através da simulação serão levantados switches com a nova rotina, que ana-
lisará cada pacote de aplicação de rede independentemente de protocolo, extrairá uma
fingerprint (conteúdos estáticos) e/ou meta-dados (conteúdos estáticos e dinâmicos) para
o conteúdo ao qual ele se refere. Por conta da extração de meta-dados, as solicitações
para os servidores também deverão ser analisadas.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Estudo sobre Mininet;
2. Estudo sobre roteamento semântico;
3. Estudo sobre Content Routers;
4. Desenvolver um método de extração de meta-dados semânticos;
5. Adaptar o roteamento semântico de redes P2P na cooperação entre Content Rou-

ters;
6. Implementação do algoritmo completo;
7. Testes;
8. Coleta de resultados;
9. Preparo da monografia final.



Tabela 1. Cronograma de Execução
fev mar abr mai jun jul ago set out

Atividade 1 x x
Atividade 2 x x
Atividade 3 x x
Atividade 4 x x
Atividade 5 x x
Atividade 6 x x x
Atividade 7 x x x
Atividade 8 x x
Atividade 9 x x x x x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Com o roteamento semântico na busca por informações em cache, pode-se viabilizar um
papel mais ativo dos roteadores na rede, potencializando uma interação com aplicações
de busca nos terminais. Uma vez consolidado esse conceito, a extração de meta-dados
poderia deixar de ocorrer no roteador para acontecer no terminal ao serem geradas novas
solicitações. Isso poderia ocorrer devido à extração proposta nesse trabalho ter fins de
retrocompatibilidade.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 31 de Março de 2014.
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Aluno Orientador
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