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Abstract. Information Centric Networks (ICN) are a new architectural apro-
ach to the Internet with the purpose of replacing TCP/IP model, fullfilling its
drawbacks. One of the main problems of TCP/IP is the data redundancy in the
network’s cores, e.g. Backbones. The solutions converge to the criation of ca-
ches inside the network. Among other factors, this motivates the main principle
of ICNs: to eliminate the necessity of addesses on the OSI model’s Network
Layer. Different protocols have been proposed and are now in a phase of im-
plementation and improvement, with many algorithmic aproaches. This work
investigates the strategies being used in the implementations, as well as its tes-
ting.

Resumo. Redes Orientadas a Conteúdo (Information Centric Networks - ICN)
são novas abordagens arquiteturais para Internet com o objetivo de substituir
o modelo TCP/IP, preenchendo suas deficiências. Um dos principais proble-
mas considerados no TCP/IP é a redundância de dados nos núcleos da rede,
e.g. Backbones. As solução convergem para a criação de caches de conteúdo
internos à rede. Entre outros fatores, isso motiva o principal fundamento das
ICNs: eliminar a necessidade de endereçamento na camada de Rede do mo-
delo OSI. Diversos protocolos foram sugeridos e encontram-se em processo de
implementação e aperfeiçoamento, com várias abordagens algorı́tmicas. Este
trabalho investiga as estratégias sendo usadas nas implementações, bem como
a realização dos testes.

1. Introdução

A Internet funciona sobre o modelo TCP/IP. Esse modelo satisfaz muito bem a
organização tı́pica das redes modernas, na qual se prevê um link fı́sico partindo de
cada computador para alcançar qualquer outro computador também pertencente à rede.
Para realizar a transmissão, é necessário haver um ou mais comutadores de pacotes,
que são equipamentos concentrando a recepção de links e enviando o sinal digital ori-
ginário de um computador para outro. Nessa organização, denominada topologia em
estrela, a decisão sobre como encaminhar o sinal de um link leva intuitivamente à neces-
sidade de enderaçamento de cada remetente e destinatário (cada nó da rede). Com essas
informações, permite-se a inundação de pacotes, a estratégia mais básica de encaminha-
mento onde todos os computadores são potenciais destinatários responsáveis por filtrar o
sinal que lhe foi enviado. Essa estratégia, usada pelo protocolo Ethernet, possui a evidente
limitação de atribuir em excesso informações desnecessárias ao conjunto de links à me-
dida que cresce o conjunto de nós. O modelo TCP/IP se mostrou uma solução satisfatória



para este problema, pois oferece endereços roteáveis e agrupáveis em domı́nios. Assim,
ganha-se escalabilidade permitindo que as redes cresçam vertiginosamente.

Com essa possibilidade de crescimento, a Internet ganhou um tamanho assom-
broso nos últimos 30 anos [4], interconectando pontos de todo o planeta. Paralelamente
a essa escalada, no entanto, foram desenvolvidas novas facetas de sua utilização. Entre
elas, vê-se a rede como um meio de entrega de conteúdo. Além de abarcar os objetivos
iniciais, como a comunicação instantânea global e o compartilhamento de recursos escas-
sos distantes, a Internet foi crescentemente adotada como difusora de mı́dias digitais, que
evoluı́ram das páginas Web estáticas para conteúdo como vı́deos com milhares de acesso
diários. O volume de dados trafegando em momentos de pico pelos links passou então a
ser origem de um gargalo preocupante na infraestrutura dos provedores de acesso. Outro
problema surgiu com o aparecimento das redes sem fio associado à Internet como agre-
gadora de domı́nios heterogêneos. A distribuição de conteúdo entre a rede e dispositivos
móveis esbarra na dependência do TCP/IP de um endereço roteável, já que a localidade
torna-se inconstante.

Esses casos tem sido contornados com soluções complexas, custosas e com gene-
ralidade insatisfatória, como o Mobile IP, Proxies HTTP e Content Delivery Networks
(CDNs). Com base nisso, um novo paradigma de redes centrada em informações
(Information-Centric Netowrking - ICN) [7] surgiu a fim de reformular a arquitetura da
Internet em um novo modelo que supere as principais limitações do TCP/IP nos novos
aspectos do tráfego. Nesse novo paradigma, os endereços na camada de Rede deixam de
ser necessários durante o encaminhamento de pacotes e são substituı́dos por um nome de
conteúdo. Com isso, torna-se mais fácil implementar armazenamento intermediário entre
nós de forma generalizada.

Muitos aspectos das ICN estão em constante avaliação para que se possa descobrir
qual é a melhor forma de implementação. O cache interno à rede é um deles. Por ser um
elemento fundamental que viabiliza qualquer ICN, é fundamental que as propostas sejam
amplamente testadas com diversos casos de uso.

Este trabalho está organizado como a seguir. A Seção 2 descreve os princı́pios
básicos de funcionamento das ICNs, expondo os protocolos que serão priorizados no
escopo deste trabalho. A Seção 3 discorre sobre estudos de implementação das rotinas
exigidas pelos protocolos, com foco em cache. A Seção 4 explicita quais os objetivos
deste trabalho. A Seção 5 relaciona os métodos utilizados para se atingir os objetivos. A
Seção 6 fornece um cronograma de execução das atividades necessárias para a conclusão
do trabalho. A Seção 7 apresenta algumas expectativas e consequências do término deste
trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica

2.1. Redes Centradas em Conteúdo (Information Centric Networks - ICN)

As Information Centric Networks (ICN) surgiram como uma proposta candidata a fu-
tura arquitetura da Internet. A principal inspiração é o crescente uso da Internet como
distribuição de conteúdo, em vez de comunicação entre hosts. Sua principal caracterı́stica,
a nomeação de conteúdo, contrasta com o TCP/IP, que é orientado a conexões ponto-a-
ponto, onde exige-se que os usuários saibam o endereço do host que hospeda o conteúdo.



Sem uso de qualquer extensão, o TCP/IP não é capaz de encontrar locais alternativos
melhores para o item requisitado. Como solução, uma forma de nomeação popular atual-
mente é o DNS na camada de Aplicação [12]. A abordagem ICN desacopla a informação
de suas fontes, de modo que não mais importa de onde ela virá. Assim, a identificação e
entrega do conteúdo não podem depender de sua localização na rede.

Por princı́pio deve-se entregar o conteúdo com eficiência, evitando tráfego redun-
dante no núcleo da rede, e podendo-se identificar qual é sua melhor origem. Nomeando
conteúdo, fica mais fácil disponibilizá-lo a partir de diversos lugares. Para isso, Caches
podem ser implementados para armazenamento de conteúdos (ou de partes deles) inter-
namente aos caminhos de dados de forma transparente.

Em redes IP, quando dispositivos móveis trocam de área, precisam manter seu
endereço para continuarem acessı́veis. O Mobile IP insere uma grande complexidade por
exigir roteamento triangular, onde se insere um nó intermediário responsável por receptar
o tráfego direcionado ao dispositivo móvel, tratando de todas as mudanças geográficas
[12].

Em redes ICN, predomina o modelo Publish/Subscribe de comunicação. Os nós
interessados no conteúdo devem manifestar-se com uma inscrição (Subscribe), enquanto
nós detentores do conteúdo manifestam-se com publicações (publish). A manifestação
por publish de conteúdo significa apenas que a informação está disponı́vel na rede e pode
ser encontrada, sem implicar necessariamente em um fluxo. A manifestação por Subs-
cribe registra que o nó deseja receber uma informação publicada.

A vantagem desse modelo é que há desacoplamento temporal e espacial entre
publicação e inscrição, de forma que um provedor possa publicar uma informação após
inscrições já realizadas e passar a ser origem de um fluxo de dados pré-existente caso
tenha se tornado uma opção melhor.

A arquitetura original da Internet surgiu quando os links de comunicação eram
inerentemente seguros. Portanto, nenhum tipo de autenticação foi previsto para O TCP/IP.
O foco principal era a permissividade para novos hosts, encaminhando-se qualquer tráfego
originado por eles. Com isso, surgiram práticas maliciosas como ataques de negação de
serviço (Denial of Service - DoS) e spam.

Para solucionar o caso, foram implementadas novas extensões ao TCP/IP, como
Firewalls e filtros de spam [12]. No entanto, regiões não protegidas ou com software
desatualizado estão sujeitas a violações.

Desde o delineamento inicial do conceito [7], surgiram diversas propostas de
especificação de protocolo baseado em ICN [8][5][6]. Os diversos projetos concor-
rem entre si (e com outras abordagens além da ICN) para sucederem o TCP/IP como
especificação da Internet do futuro. Entre eles, destacam-se o projeto CCNx (Content
Centric Networking) [2] e o NDN (Named Data Networking) [3], este como foco princi-
pal deste trabalho.

Conforme o Survey elaborado por Xylomenos et al. [1], há cinco aspectos encon-
trados em todas as propostas atualmente.

1. Nomeação de conteúdo: É a identificação do conteúdo dentro da rede, sem-
pre independente de sua localização. Dentre as abordagens, o nome varia entre



uma representação do tipo hierárquica (várias componenentes) ou do tipo flat (um
único componente), podendo ser ou não humanamente legı́vel.

2. Roteamento e resolução de nomes: é a rotina para encontrar correspondência
entre nome e provedor de conteúdo. Pode ser do tipo acoplada ou desacoplada.
No tipo acoplada, a requisição pela informação chega ao provedor e sua resposta
com o conteúdo é encaminhada ao cliente pelo mesmo caminho já trilhado. No
tipo desacoplada, não há essa restrição, podendo ser determinado outro caminho
de nós.

3. Caching: É possı́vel realizar cache interno ao caminho de dados, bem como ex-
terno. Um cache interno utiliza-se dos nós que formam o caminho até o detentor
original do conteúdo, aproveitando-se da resolução de nomes a fim de descobrir
se há armazenamento antecipado. O cache externo permite a fuga do caminho.

4. Mobilidade: Dispositivos móveis inscritos por conteúdos não devem ter fluxos de
dados interrompidos ao trocarem de área de cobertura.

5. Segurança: É uma caracterı́stica altamente associada à resolução de nomes, pois
junto à localidade, são recuperadas permissões de acesso ao dado.

2.2. Content Centric Networking e Named Data Networking

O projeto CCNx (Content Centric Networking) [2] é desenvolvolvido pelo PARC (Palo
Alto Research Center) que redige a especificação do protocolo CCN (um modelo de
comunicação baseado nos princı́pios de ICN) bem como oferece uma implementação
de referência para pesquisa acadêmica. O projeto NDN (Named Data Networking)
[3] é conduzido pelo programa US Future Internet Architecture a partir da arquitetura
e implementação do protocolo CCN. Seu objetivo é realizar estudos com adaptações
da especificação CCN em um testbed de vasta abrangência geográfica. O projeto
NDN mantém implementações de interface do protocolo com diversas linguagens de
programação além das oferecidas pelo CCNx.

O funcionamento do protocolo prevê a divisão dos arquivos pubcliados em várias
partes (chunks) nomeadas individualmente de forma hierárquica. O cliente deve requi-
sitá-las separadamente. A hierarquia da nomeação assemelha-se à de uma URL, com
suas componentes separadas por uma barra. Não há a obrigatoriedade do nome ser hu-
manamente compreensı́vel, e nem de que suas componentes se refiram a qualquer tipo
de localidade. Qualquer componente que estiver acima na hierarquia, à esquerda, pode
significar o que for determinado pela aplicação [11].

Exemplos de nomes CCN:

• /dominio/subdomı́nio/recurso
• /dominio/subdomı́nio/recurso/chunk1
• /recurso/subrecurso/chunk1/versao2

A comunicação do CCN ocorre de forma acoplada, baseando-se em dois tipos de
mensagem percorrendo os nós: Interest e Data. Interest refere-se ao procedimento de
Subscribe das ICNs. Data refere-se apenas ao dado que está retornando ao solicitante,
em resposta a seu Interest. Pode ser feita uma analogia entre as mensagens CCN e os
pacotes de controle do TCP/IP, com o contexto da comunicação sendo determinado pelos
campos ali preenchidos. Essas mensagens percorrem cada nó da rede em direção ao cli-
ente/provedor, encaminhadas por Roteadores de Conteúdo (Content Routers - CR). Cada



roteador mantém três estruturas de dados: Forward Information Base (FIB), Pending In-
terest Table (PIT) e Content Store (CS).

A FIB é uma tabela relacionando cada nome CCN já publicado na rede por um
provedor. Ela associa cada nome à interface de rede por onde chegou a publicação. A PIT
mantém todas as mensagens Interest que chegaram ao Roteador e as associa às respectivas
interfaces de rede por onde vieram. A tabela CS é a estrutura correspondente ao cache
disponibilizado no nó.

Quando um Interest chega ao CR, o nome do conteúdo requerido é vasculhado
inicialmente na CS. Se houver correspondência, as mensagens Data começam a ser emi-
tidas de volta ao requerinte. Caso contrário, é feito um vasculhamento na tabela FIB, com
o Interest sendo encaminhado para a melhor interface encontrada.

Em cada etapa da comunicação, cabem estratégias inerentes à implementação do
protocolo. Por exemplo, no encaminhamento de Interests a partir da FIB, uma ou mais
interfaces de rede podem estar associadas a um nome publicado. Nesse caso, o algoritmo
de roteamento é responsável pela manutenção da tabela FIB. A CS também possui seus
próprios mecanismos de manutenção, que podem variar conforme soluções melhores fo-
rem sendo encontradas. Nenhuma estratégia é definida pela especificação do protocolo
CCN. Mesmo as implementações de referência oferecidas pelo projeto CCNx e NDN são
modulares o suficiente para que pesquisadores insiram sua própria lógica.

3. Estado da Arte

Esta seção cita alguns trabalhos que investigam estratégias de implementação do CCN
com foco em cache.

No artigo de Rezazad e Tay [10], os autores propõem uma equação de partici-
onamento da Content Store conforme o tipo de conteúdo publicado, a fim de gerenciar
melhor a demanda da rede com qualidade de serviço. A equação é usada em uma rotina
de manutenção da tabela CS.

No trabalho de Yeh et al. [13], é proposto um framework para gerenciamento
distribuı́do dos caches em várias topologias de rede ICN. Os autores buscam uma
organização e algoritmos eficientes com base em dados estatı́sticos sobre o conteúdo de
redes CDN reais.

Ooka et al. [9] estuda como projetar um Countent Router CCN completo inte-
grando suas estruturas básicas (PIT, FIB e CS) em baixo nı́vel de implementação. Um
de seus objetivos é reduzir significativamente o resolução de nomes ao implementar com
eficiência uma Content Store integrada à FIB.

4. Objetivos

O objetivo deste trabalho é o levantamento e avaliação de propostas feitas para viabilizar
o cache interno à rede em ICNs. Os aspecto mais relevante a ser analisado é a perfor-
mance em cada caso de uso, indicando qual abordagem se mostra mais vantajosa para
cada situação.



5. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Inicialmente, será feito um levantamento bibliográfico onde haja propostas de viabilização
do cache interno à rede em ICNs, com foco no modelo CCN/NDN. Em seguida, serão co-
letadas em livros e artigos soluções baseadas em cache para problemas de domı́nio similar
inseridos em Redes de Comunicação. Nesta etapa, a busca será, principalmente, por me-
todologias usadas na avaliação de cada técnica que possam fornecer uma comparação
justa entre as soluções.

O próximo passo será a avaliação das propostas. Sua formulação será com base
nas metodologias de teste pesquisadas.

6. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Estudo sobre ICN, CCN e NDN;
2. Levantamento de propostas relacionadas a ICN;
3. Levantamento de metodologias para teste de cache interno em Redes de computa-

dores;
4. Redação da monografia parcial;
5. Comparação das técnicas;
6. Conclusão da monografia;

Tabela 1. Cronograma de Execução
jun jul ago set out nov dez jan fev mar

Atividade 1 x x x
Atividade 2 x x x
Atividade 3 x x
Atividade 4 x x x
Atividade 5 x x x x
Atividade 6 x x x x

7. Contribuições e/ou Resultados esperados
A principal contribuição esperada deste trabalho é a exposição, em detalhes, do problema
surgido pelo intento de cache interno em Redes de Computadores, com foco nas ICNs.
Juntamente a isso, espera-se que as abordagens pesquisadas tragam à tona quais os re-
cursos computacionais mais comuns e mais delicados para se formular uma solução.
Isso pode ser útil na escolha ou formulação de algoritmos para outras propostas. Ainda
como consequência, espera-se esboçar o futuro do desenvolvimento de cache para redes
ICN/NDN, indicando cenários e casos de uso onde a arquitetura e soluções propostas
possam ser testadas.

8. Espaço para assinaturas

Londrina, 3 de Agosto de 2015.
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Aluno Orientador
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