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O que é Internet do Futuro?

• Termo originou-se nos vários projetos para pensar no 

futuro da Internet na Europa e EUAs:

• Europa: FIA, FP7, FIRE

• EUA: NSF-GENI, CleanSlate

• Conceitos:

• Criação de Testbeds para experimentação

• Interação Governos, Academia e Indústria

• Dois enfoques:

• Evolucionária

• Revolucionária (CleanSlate)



Breve História da Internet

• Meados anos 60 Dept. Defesa norte americano (DARPA) 
encomendou uma rede de comunicação de dados que 
sobrevivesse a um ataque nuclear.

• Aplicação prática de rede orientada a pacotes. Leonard Kleinrock (MIT)

• Nasceu a ARPANET (1969) ligando governo, indústrias e 
universidades.

• Padronizado o Network Control Protocol (NCP) (1971)

• Deficiências do protocolo NCP: não conseguia endereçar 
além do nó ARPANET (Interface Message Processors -
IMP)

• Não foi pensada para ser usada em LAN

• Bob Kahn e Vint Cerf criaram o TCP para sanar os 
problemas do NCP (1973)



Breve História da Internet

• Universidade Berkeley criou o conceito de subrede para 

suportar o aumento da rede (1974).

• Incorporou o TCP/IP ao BSD Unix, distribuído gratuitamente para 

universidades.

• Em 01/01/1983 trocou-se o NCP pelo TCP.

• Isso alavancou a separação da ARPANET e MILNET

• NSF criou NSFNET (1985) com objetivo de integrar várias 

redes especificas BITNET, USENET.

• Jacobson encontrou pacotes IP circulando pela rede a 

mais de 10 anos. Criou o TTL em 1985.  

• O crescimento tornou difícil lembrar de endereços IP 

numéricos, assim foi criado o serviço DNS (1991)





Breve História da Internet

• Tim Berners-Lee, do CERN, criou a World Wide Web 
(1992). 

• Divisão por classes de endereços IP ineficiente, criado 
CIDR (1993)

• Endereços IP começam a rarear, criado o NAT (1994)

• Inicio  Internet Comercial (1995): inicio da explosão de 
usuários.

• NAT foi uma solução temporária, criado o IPv6 (1998)

• Segurança começa a se tornar importante, Kent propõe o 
IPSEC (1998)

• IP é um protocolo para conexões fixas. Perkins cria mais 
um remendo, o IP móvel em 2002.

• Fim dos endereços IPv4 disponíveis (Jan/2011) 



Desafios da Internet Hoje: 

Endereçamento
• Fim do IPv4

• Exaustão dos endereços IPv4

• Explosão rotas CIDR (BGP-4): mais de 500.000

• NAT limita o serviço fim a fim.

• Dificuldade identificação e localização

• DNS e IP indicam a localização fixa: não suportam a 

“nuvem”

• Limitações processamento silício

• Um PC moderno não consegue transmitir a 1 Gbps.

• Roteadores não conseguem processar pacotes a taxas 

elevadas (10 Gbps)



Desafios da Internet Hoje: Mobilidade

• Aumento do número de dispositivos móveis

• Em 2009 o número de dispositivos móveis na Internet 

superou o número de dispositivos fixos

• A quebra de conexão (handover) não foi previsto na 

Internet.

• Manutenção do endereço IP => quebra hierarquia redes

• Troca de endereço IP => necessidade reconfigurar 

conexão TCP

• Delay and Disruption Tolerant Networks – DTNs

• Redes submarinas, interplanetárias e rurais



Desafios da Internet Hoje: Segurança

• A Internet foi criada como uma rede restrita usada por 

técnicos => não houve preocupação quanto a segurança

• No início deixou-se a responsabilidade para as pontas 

(SSL, antivirus)

• Mas os ataques DDoS afetam o funcionamento do núcleo 

da rede

• O firewall protege a entrada de um usuário mas não 

resolve o problema da rede

• Ausência de mecanismos de identificação.

• Dificuldade para rastrear malfeitores...

• A Terceira Guerra Mundial vai ser pela Internet!



Desafios da Internet Hoje: 

Gerenciamento
• A Internet foi criada com para ser uma rede muito confiável 

devido a comutação de pacotes

• No entanto, enquanto o sistema telefônico tem 

confiabilidade de 99,999% a Internet não passa de 99,9%

• Complexidade do roteamento

• Ataques de segurança frequentes

• Imprevisibilidade de estimativa de tráfego

• Gerenciamento da Internet baseado em SNMP

• Protocolo criado nos anos 80

• Basicamente monitoração

• Pouca funcionalidade para configuração



Desafios da Internet Hoje: Aplicações

• Lei de Moore do BigData: 

• A cada 2 anos a quantidade de dados produzida dobra

• The End of Moore’s Law in Semiconductors....

• Ineficiência dos protocolos de comunicação

• Dados grandes: imagens e video

• Processamento em Datacenters distantes

• Uso crescente de Aprendizado de Máquina

• Atinge limite de processamento das CPUs atuais

• Dificuldade de realizar treinamento em paralelo



Propostas para Internet do Futuro

• Infraestrutura da Internet

• Ambiente (Green Internet)

• Mobilidade

• Interação com o ambiente (IoT)

• Rede Baseada no Conteúdo

• Gerenciamento de redes

• Segurança

• Computação Distribuída



IPv6

• Último bloco IPv4 foi alocado em janeiro/2011

• Sobras de blocos remanescentes durou até 2013.

• Migração difícil

• Despreparo de equipe suporte?

• Eu já tenho o meu IPv4, os outros que se ….

• Verdade:

• Todos os switchs/roteadores modernos já suportam IPv6 

• Não é mais complicado que o IPv4

• Mas não se pode mais referenciar pelo número IP: 

2001:db8:85a3:8d3:1319:8a2e:370:7348

• IPv4.1 Packetlife (não é piada....)

• Stretch, J. Alternative to IPv6 in the Works, 2011.



Software-Defined Networking (SDN)

• Princípio básico:

• Separação do plano de encaminhamento do plano de 

controle

• Inteligência da rede é centralizada

• Aplicações usam rede virtualizada programada pelo usuário

• Open Networking Foundation (ONF)

• Criada em abril/2011, associação de fabricantes e 

operadores de telecom para desenvolver padrões SDN.

• Dois principais protocolos: 

• OpenFlow (ONF)

• ForCES (Forwarding and Control Element Separation) (IETF)



Software-Defined Networking (SDN)

Northbound
API

Southbound
API

Arquitetura SDN da ONF



Openflow

• Proposta do programa Stanford Clean Slate

• Aproveita o melhor dos dispositivos de rede e gerenciamento

• Switches apenas encaminham fluxos (concentra velocidade)

• Switches muito simples apenas encaminham pacotes

• Software dos switches muito simples

• O controlador define caminhos (concentra inteligência)

• A centralização de informação simplifica gerenciamento

• Pode funcionar como um learning switch ou com caminhos 

predefinidos



Openflow Controller

OpenFlow Switch
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Openflow Flow Table Entry

Switch

Port

MAC

src

MAC

dst

Eth

type

VLAN

ID

IP

Src

IP

Dst

IP

Prot

TCP

sport

TCP

dport

Rule Action Stats

1. Forward packet to port(s)

2. Encapsulate and forward to controller

3. Drop packet

4. Rewrite header

5. Send to normal processing pipeline

+ mask

Packet + byte counters



Infraestrutura Indireta para a Internet (I3)

• Servidores que definem uma rede sobreposta que fornece 

uma abstração de serviços baseada em rendez-vous.

• A associação do destinatário a um identificador lógico 

facilita a localização de dispositivos móveis

• Ao mudar de endereço IP o dispositivo móvel informa ao 

servidor I3 que redireciona todas as mensagens.



Recursive Network Architecture (RNA)

• Motivação

• Todos os protocolos de redes são baseados em recursividade:

• IP, TCP, DNS, ARP.

• Recursividade Vertical (Layering) e Horizontal 

(Forwarding):



Recursive Network Architecture (RNA)

• Para adicionar nova função em uma pilha é necessário 

acrescentar uma nova camada, reduzindo o desempenho.

• Quando repetimos uma função (virtualização, VPN) é 

necessário replicar a camada. 

IPsec

100bT

802.3

IP

Virt. IP

Virt. IP

TCP

BEEP

XDR

HTTP



Recursive Network Architecture (RNA)

• RNA propõe que as funções dos protocolos sejam serviços 
que poderão ser chamados recursivamente conforme a 
necessidade. Cada necessidade cria uma instancia da 
função.

• Se necessitar uma nova função basta criar um novo 
serviço.

• Arquitetura muito mais leve que criar novas camadas no 
protocolo.



Recursive Network Architecture (RNA)

• O protocolo não tem mais camadas, mas sim escopo. Um 

escopo define a função do protocolo: Aplicação, 

Transporte e Segurança.

• O protocolo é implementado através de uma linguagem 

tipo script chamada Meta Protocolo. 



Recursive Network Architecture (RNA)

• O Meta Protocolo é 

composto por:

• Mecanismos (círculos 

laranja)

• Serviços (quadrados 

azuis) 



Network Functions Virtualization (NFV)

• Arquitetura onde as funções de rede são virtualizadas em 

vez de estar incorporadas ao HW/SW do nó de rede

• Baseado no princípio que um serviço de rede é constituído por 

uma cadeia de outros serviços

• Ex: protocolos, firewalls, load-balance, IDS, Web cache

• Proposta pelo European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI)

• SDN x NFV

• SDN foca na separação do plano de controle e plano de dados

• NFV foca na separação da implementação de funções de rede do 

HW;SW do dispositivo

• SDN e NFV são complementares, mas podem ser usados 

separadamente



Network Functions Virtualization (NFV)

• Características:

• Move as funções 

de rede para 

software

• Uso de servidores 

e switchs

commodity em 

vez de 

proprietários

• API padrão e 

aberta para 

permitir 

programabilidade



Network Functions Virtualization (NFV)

• MANO - Management 

and Orchestration

• Implementa 

gerenciamento e 

orquestração

• Plataforma de referencia 

do ETSI



Data-Oriented Network Architecture 

(DONA)
• A Internet foi criada para Telnet e FTP (ponto-a-ponto)

• Mas usuários querem informações que não estão apenas 

em um servidor (Youtube)

• Mudança de paradigma: de host-centric para data-centric 

• Substituição do DNS (baseado em localização) por um 

serviço de localização baseado em dado.

• Os dados são organizados com forma plana e com 

mecanismos de autenticação

• Um mecanismo de publishing certificado garantiria a troca 

de endereços do provedor de forma segura.



Content-Centric Networking (CCN)

• A arquitetura da Internet é baseado na localização do host 
(Endereço IP, Endereço de rede, ASN, etc).
• Uso da Internet em termos do “o que” não “aonde”.

• CCN: arquitetura Internet baseada no dado em vez do 
nome do host.

• Dois tipos de pacote de dados: Interest e Data

• Esquema de nomes hierárquico e dinâmico.

• Nó CCN tem 3 componentes: 
• FIB: Forwarding Table, allows multiple output faces.

• Content Store: Buffer, caches data packets.

• PIT: Pending Interest Table, content waiting.

• Com o projeto de redes de conteúdo da NSF, passou a ser 
chamado de Named Data Network (NDN)



Named Data Network (NDN)

• Usuário quer ver um 
video.

• Registro Interested é 
colocado na PIT.

• Nó pergunta aos outros 
nós quem tem um 
pedaço do the video.

• Procura na FIB para 
localizar o Global Name.

• Quando recebe um 
vídeo, guarda na CS.

• Novos usuários pegam a 
cópia local.



Named Data Network (NDN)



OpenStack

• Plataforma Open Source para gerenciamento de 

Computação em Nuvens (IaaS).

• Cada vez mais se aproximando de Paas.

• Surgiu em 2010 a partir da integração do “Cloud Files” da 

Rackspace com o “Open Nebula” da NASA.

• Em 2012 foi criada a OpenStack Foundation, entidade 

sem fins lucrativo, responsável por administrar o projeto.

• Atualmente possui mais de 200 empresas associadas, 

como:  Canonical (Ubuntu), Dell, Citrix, Red Hat, IBM, 

Intel, Cisco, Dell, Hewlett-Packard, SUSE, VMware, 

Yahoo!

• API Rest e desenvolvida majoritamente em Python



OpenStack: Princípios

2. Horizontally and 
massively scalable

1. REST-based API

3. Hardware agnostic: supports a 
variety of standard hardware

4. Hypervisor agnostic: support for Xen, 
Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V, KVM, 
UML, LXC and ESX



OpenStack: Arquitetura



OpenStack: Módulos



Internet of Things

• Também conhecida como Internet of Objects, se refere a 

conectividade com objetos do dia a dia.

• Proposta do MIT (1999)

• Cada ser humano está cercado por aproximadamente 

1000 objetos. Cada objeto tem processador e rádio.

• Cada objeto pode interagir com os demais e com os usuários pela 

Internet

• Características:

• Identificação única e localização

• Auto organização

• Monitora e atua no ambiente



Internet of Things



Aplicações IoT: Smart City



Aplicações IoT: Smart Home



Aplicações IoT: Tratamento Médico



Aplicações IoT: Logística



Arquitetura Sistema IoT



IoT: Desafios



Machine-to-Machine (M2M) 

• Tecnologia de comunicação entre dois dispositivos

• Aplicação: automação residencial, comercial

• Um dispositivo contém:

• Sensores (temperatura, pressão, luminosidade)

• Atuadores (reles, comandos)

• Ponto chave: interação entre dispositivos para melhor 

controle do ambiente

• Se uma sala está quente, verifica se a cortina está fechada antes 

de aumentar o ar condicionado

• Os dispositivos interagem para tomar a decisão que não precisa de 

um centro de decisão, mas apenas uma diretriz.



Cloud IoT

• Interação de IoT e Cloud é interessante:

• Necessidade de processar informações fora do IoT, pois estes tem 

pouca capacidade de processamento e memória.

• Necessidade de correlacionar grande quantidade de informações e 

histórico (Data Minning).



Cloud IoT



Cloud IoT – Aplicações

• Cuidado de Saúde

• Smart Cities

• Video vigilância

• Smart Mobility

• Smart Grid / Smart Energy

• Logistica



Cloud IoT – Desafios

• Segurança e privacidade

• Heterogeneidade de dispositivos

• Desempenho 

• Confiabilidade

• Capacidade de crescimento (escalabilidade)

• Big Data

• Questões Sociais e Legais 

• Monitoração e Gerenciamento

• “Fog Computing”



Fog Computing

• Também chamada Computação em Névoa

• Camada de processamento intermediária entre usuário e a 

nuvem

• Útil para IoT, onde os dispositivos tem pouco 

processamento



Fog Computing

• Um nó Fog deve ficar próximo do dispositivo para 

possibilitar menor tempo de resposta

• Podemos incluir vários níveis para atender diversos 

requisitos de tempo e processamento:

• Menor tempo de resposta -> mais próximo do dispositivo

• Maior processamento -> mais próximo da nuvem



Fog Computing: Funções

• Os nós de Fog fazem:
• Recebe informações de dispositivos IoT usando qualquer 

protocolo, em tempo real.

• Executa aplicativos para IoT de controle e análise em tempo real, 
com tempo de resposta de milissegundos

• Fornece armazenamento transitório, por exemplo, 1-2 horas

• Envia relatórios de dados periódicos para a aplicação em nuvem

• A plataforma de nuvem faz:
• Recebe e agrega relatório de dados de muitos nós fog

• Armazena e analisa dados de longos períodos de tempo.

• Realiza análise nos dados IoT de outras fontes para obter 
informações (Sensor Fusion)

• Enviar novas regras de aplicação aos nós fog com base nessas 
informações para alterar o comportamento



Indústria 4.0

• Indústria 4.0 ou Quarta Revolução Industrial define a 

indústria altamente automatizada unindo IoT, Computação 

em Nuvens e Inteligência Artificial.

• Termo proposto na Feira de Hannover em 2013 para 

chamar um projeto do governo alemão para normatizar o 

ecossistema de automação industrial na Alemanha.

• Benefícios: (1) Operação integrada, (2) Operação em 

tempo real, (3) Manufatura modular, (4) Produção 

otimizada e (5) Redução de custos.

• Princípios: (1) Interoperabilidade, (2) Virtualização, (3) 

Processamento distribuído, (4) Modularização e (5) 

Orientação à serviços.



Indústria 4.0

• Quarta 

Revolução 

Industrial?

• Princípios 

genéricos

• Normatização 

impossível: 

muitos casos 

particulares.

• “Buzz word!”



Propostas para segurança

• Muitos problemas....

• DNS (ou serviço de localização) autenticado

• Apenas sites autenticados podem divulgar endereços

• Quem certifica?

• Quebra de liberdade da Internet.

• Identificação de usuário

• Privacidade?

• Quebra de liberdade da Internet.

• Segurança em redes

• Negação de Serviço/Botnets

• Espionagem

• Anonimicidade



Propostas para segurança

• Segurança em SDN e NFV

• Nova arquitetura, fragilidades desconhecidas

• Separação planos de dados e controle melhora a segurança

• Facilidade de dispor muitas informações no controlador

• Possibilidade de se desenvolver NFV para segurança

• Segurança em NDN

• Nova arquitetura, fragilidades desconhecidas

• Como não endereço de origem e destino é difícil de rastrear malfeitores

• Porém é impossível Negação de Serviços

• Segurança em IoT

• Hardware com capacidade limitada

• Atuadores: risco de provocar danos

• Computação Quantica

• Post-quantum cryptography



Propostas para segurança

• Segurança na nuvem



Blockchain

• Mecanismo para registro de transações certificadas por 

meio de consenso.

• Mecanismo utilizado pela moeda virtual Bitcoin

• Originou-se a partir da publicação do artigo "Bitcoin: A 

Peer-to-Peer Electronic Cash System" de Satoshi

Nakamoto em 2008.

• O autor nunca apareceu em público. Desde 2011 ele não aparece 

nos fóruns de Bitcoin, permanecendo como um fantasma. 

• Em 2009 ele lançou a rede Bitcoin, que é hoje a 

criptomoeda mais usada no mundo.

• O Blockchain é considerado uma das tecnologias mais 

revolucionárias e promissoras do Século XXI.



Blockchain

• Uma transação comercial é mantida em registros 

distribuídos mantido por cada um.

• O banco é o local mais vulnerável.

• Se houver alguma divergência..... 



Blockchain

• Uma transação comercial é mantida em registros 

distribuídos mantido por cada um.

• O banco é o local mais vulnerável.

• Se houver alguma divergência..... 



Blockchain

• Com blockchain existe apenas um registro público, visível 

por todos

• Resiliente, seguro, consistente e eficiente.



Blockchain

• Quatro conceitos chaves do blockchain.



Blockchain: Registro compartilhado e 

distribuído
• Transações são registradas em um bloco

• Todos os nós guardam todas as transações

• Cada transação é assinada com uma chave pública do usuário

• Se um nó falhar os registros permanecem nos demais nós

• Transação é certificada pelos demais participantes.

• Se metade dos participantes mais um certifica a transação, 

ela é válida

• Impede que um usuário fraude a sua transação

• Impede conluio de metade menos um participantes

• Como validar uma transação (block)?

• Verificar a resposta de um desafio matemático 

computacionalmente difícil.

• Os mineradores calculam esse desafio



Blockchain: Criptografia

• Usa uma função Hash (SHA-256) para cada bloco.

• Certifica que não houve adulteração

• Para cada entrada (registro) existe apenas um número do 

hash

• O Hash tem um tamanho fixo (p.ex., 32 bytes)

• Conhecendo apenas o hash não é possível deduzir o 

conteúdo



Blockchain: Criptografia

• Prova de Trabalho: desafio matemático para certificar um 

bloco

• Achar um número, chamado nonce, que somado a 

entrada faz que o hash tenha uma certa quantidade de 

zeros

• Lembrando: É impossível calcular a entrada a partir da saída da 

função hash. É preciso testar todos os números.



Blockchain: Consenso

• Uma transação é válida quando a maioria dos nós 

concordam com essa transação

• Blockchain Permissionário

• Maioria dos participantes pré autorizados.

• Blockchain Público

• Não conhece o numero de participantes

• Calcula o hash adicionando o nonce e verifica a quantidade de 

zeros.

• Para fraudar, precisa que metade mais um dos participantes 

(mineradores) informem o mesmo valor errado.

• Pode conter verificação para evitar double-spending (gastar o 

mesmo dinheiro várias vezes).



Blockchain: Smart Contracts

• Script que define a lógica do negócio.

• Age como o “tabelião” da transação blockchain.

• Estabelecido a partir do

consenso.

• Não pode ser alterado.

• Possibilita o uso do

blockchain fora do

âmbito financeiro.

• Pode ser auditado por

qualquer um.



Blockchain: Vamos ao jogo!

Block #0

User nobody

Parent_hash 0

Nonce 0

Block #1

User User1 Pub Key

Parent_hash 000D45698

Nonce 3459

SHA-256

Block #2

User User2 Pub Key

Parent_hash 000F67839

Nonce 974329

SHA-256

Valor de consenso
Block + Nonce
torna hash com 3 zeros



Blockchain

• Algoritmo para fazer um novo bloco:
• Verifica todos os blocos anteriores.

• Isso é rápido, basca verificar o hash. 

• Faz o hash do novo bloco e divulga

• Os mineradores vão calcular um nonce que obtenha o número de 
zeros (podem existir vários valores de nonces).

• O nonce majoritário será incluído na cadeia (chain) e vai se tornar 
válido.

• Algoritmos dos mineradores
• Recebem novos blocos

• Escolhem aleatoriamente um nonce e calculam o hash

• Se atingir a quantidade de zeros divulga o valor do nonce

• O nonce majoritário será incluído na cadeia.

• O minerador é remunerado pelo trabalho.



Blockchain: Aplicações

• Pagamentos

• Registro de 

propriedade

• Cadeia de suprimento

• Sistemas de votação

• Troca de documentos

• Registro de contratos 

e acordos

• Autenticação de 

usuários

• Controle de acesso

• Controle de 

propriedade intelectual

• Armazenamento de 

registros médicos

• Rastreamento de 

produtos controlados



High Performance Computing (HPC)

• Equipamento que realiza grande quantidade de processo 

computacional.

• Atualmente obtido apenas através de processamento 

paralelo (the End of Moore’s Law).

• Consiste em desenvolver 

arquiteturas de hardware e

software, equipamentos, redes de

comunicação e aplicações que

façam uso desses recursos.

• Atualmente é construído com 

servidores “off-the-shelf”, interfaces

1/10GB Ethernet e SO Linux.



The End of Moore's Law

72



Computação Distribuída

• Definição: Executar aplicações cooperativas em computadores 

diferentes interligados por rede de computadores (Internet).

• Sistemas fracamente acoplados: troca de dados por meio de 

comunicação lento e pouco confiável.

• Execução imprevisível: não é possível saber o estado de 

execução global em um determinado momento.

• Dificuldade de gerenciar e orquestrar a execução da aplicação 

devido aos dois itens anteriores.

• Acesso à recurso compartilhado.

• Atraso na resposta é falha do equipamento ou sobrecarga de 

processamento?

• Controlar acesso de usuários em máquinas diferentes (ataque DoS?)

• Lidar com ambientes heterogêneos.



Sistema de Arquivos Distribuídos

• Permite que todos os equipamentos que realização 

processamento distribuído possam acessar os dados de 

uma forma comum.

• Requisitos desejáveis:

• Acesso rápido para todos os nós de processamento

• Controle de concorrência aos dados

• Transparência de acesso e localização

• Tolerância a falhas (redundância)

• Garantir consistência dos dados redundantes

• Escalabilidade

• Controle de acesso



Sistema de Arquivos Distribuídos

• Arquitetura possui um (ou mais) servidor(es) de controle 
que gerencia o nome e localização dos chunks. 

• Cada servidor de armazenamento (chunk server) guarda 
um pedaço (chunk) do arquivo, tipicamente 16/64 MB

• Replica cada chunk em 2 ou 3 servidores diferentes

• Após identificar, aplicação acessa os dados diretamente 
no chunk server por meio de API.

• Aplicação usa chunk do servidor mais próximo.

C0 C1

C2C5

Chunk server 1

D1

C5

Chunk server 3

C1

C3C5

Chunk server 2

…
C2

D0

D0

C0 C5

Chunk server N

C2
D0



Paradigma MapReduce

• Paradigma de programação para melhorar desempenho 

de aplicações de processamento de dados

• Divide as funções da aplicação em dois grupos:

• Map: extrair informação, transformação de dados

• Reduce: agrega, sumariza, totaliza dados

• Map pode ser distribuído e Reduce tem que ser executado 

em um único processo

• Uma plataforma MapReduce (i.e, Hadoop) oferece ao 

programador uma API com essa separação

• Ao ser executado, a plataforma distribui automaticamente 

as funções obtendo uma melhoria no desempenho.  



MapReduce: Contagem de Palavras 
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MapReduce: Contagem de Palavras 



Computação Distribuída



Arquitetura Distribuída Spark
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Apache Mesos
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Mesos Dashboard
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Mesos Dashboard
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Mesos Dashboard
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Mesos Dashboard
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Convolutional Neural Network (CNN)

• Principal técnica para reconhecimento e classificação de 

imagens.

• Identifica mesmo que o tema não esteja centralizado na 

imagem

• Constituída por várias camadas consecutivas.



Convolutional Neural Network (CNN)

• Convolução é uma operação

linear no qual combina várias

funções em uma única função.

• Em processamento de imagens

representa a aplicação de um

filtro em uma image.

• Como uma imagem é uma matriz

de pixels, esta função é aplicada em uma matriz.

• Função difícil de ser paralelizada naturalmente.

• Não é possível distribuir imagens para o treinamento, 

exigindo um processo único.

• Distribuição apenas para testar vários parâmentros. 



Conclusões

• Os princípios de projeto original da Internet não se aplica 
as necessidades da rede atual

• A quantidade de dispositivos conectados não para de 
crescer

• O aumento da velocidade dos enlaces e a limitação do 
processamento do silício exige uma mudança na 
infraestrutura de redes diminuindo a dependência de 
protocolos complexos de roteamento.

• A heterogeneidade de dispositivos obriga heterogeneidade 
de protocolos e gerenciamento

• Aplicações que requerem tratamento de grandes 
quantidades de dados e grande capacidade computacional 
(IoT e Aprendizagem de Máquina)



Conclusão Final

BigData

SDN/NFV

NDN

IoT

Cloud Análise de grandes
Volumes de dados

Serviços de Rede
Virtualizados

Rede baseada no conteúdo

Internet das
Coisas

Processamento
de Informação



OBRIGADO !

marcial@larces.uece.br

http://marcial.larces.uece.br


