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Abstract: A adoção da virtualização de funções de rede (NFV) pelas operadoras e
provedores de serviços de infraestrutura de TI está sendo impulsionado pela demanda por
serviços dinâmicos e pela demanda dos clientes por mais controle sobre os seus serviços de
rede. Esse trabalho visa oferecer um resumo das principais caracterı́sticas, do funcionamento e
dos benefı́cios dessa tecnologia quando são adotadas nos ambientes das operadoras que visam
a redução dos custos, adaptabilidade às demandas dos clientes e agilidade na implantação de
novos serviços e funcionalidades.

1. Introdução

Há algum tempo os componentes computacionais de processamento, memória e armazenamento têm sido virtuali-
zados. Componentes virtualizados são largamente utilizados nas nuvens públicas e privadas como meio de oferecer
serviços de TI sob demanda, otimizando o uso de recursos e alocando de forma rápida e eficiente aplicações e serviços
em linha [1]. As operadoras, que têm papel fundamental no fornecimento de serviços de infraestrutura de rede, estão
seguindo também em direção da virtualização das funções de rede (Network Function Virtualization(NFV)) [2]. À
medida que o aumento da demanda por largura de banda, flexibilidade e velocidade se tornou exponencial, a ideia de
superdimensionar as redes para suportar os picos de tráfego se torna cada vez mais inacessı́vel e insustentável. Em ge-
ral, nessas redes, são utilizados hardware e softwares dedicados, desenhados e configurados para funções especı́ficas.
Para aumentar a agilidade e o controle sobre a rede, a NFV implica em programaticamente controlar as funções de
rede por meio de software. Seguindo as recomendações do Instituto Europeu de Padronização das Telecomunicações
(European Telecommunications Standards Institute (ETSI)) [3] e do Grupo de Padronização da Industria NFV (Indus-
try Standard Group (ISG)) a NFV surgiu como meio de virtualizar as funções de rede sobre uma rede definida por
software (SDN (Software-Defined Network)) [4]. Com a NFV e a SDN, cada vez mais funcionalidades de rede estão
sendo implementadas usando-se software no lugar de hardware [5] [6]. A NFV oferece aos provedores de serviços
e operadores a oportunidade de reduzir seus custos de infra-estrutura, acelerando a configuração e a implantação de
novos serviços de rede. Este novo e mais flexı́vel ambiente de serviços de rede baseado em software, permite que pro-
vedores de serviços e operadoras implementem rapidamente novos serviços de rede para suprir as suas necessidades
ou para atender demandas especı́ficas de clientes, encurtando o processo que muitas vezes levava semanas ou meses,
para dias ou minutos. Essa agilidade nos negócios cria uma vantagem competitiva significativa, pois permite que as
operadoras de rede busquem novos mercados e oportunidades que não eram economicamente viáveis usando hardware
e software de rede tradicional, fazendo isso muito mais rapidamente [7].

2. O que é NFV?

A NFV pode reduzir ou eliminar a necessidade de hardware e software proprietários para fins especı́ficos numa infra-
estrutura de rede. Ela pode oferecer a uma operadora ou provedor a possibilidade de implementar um hardware x86
convencional, no lugar de usar componentes de hardware especı́ficos para cada novo serviço ou aplicação. As NFVs
executam dispositivos virtualizados que fornecem as mesmas funcionalidades de rede. Conceitualmente uma opera-
dora ou provedor de serviços de infraestrutura poderia disponibilizar um dispositivo de rede virtualizado sob demanda
e atualizar suas funcionalidades através de atualizações de software com o decorrer do tempo [8]. A Figura 1 compara
o modelo de rede clássico com o novo modelo.

Firewalls, Roteadores de Borda (Provider-Border Routers(PE)), Inspetores de Pacotes (Deep Packet Inspection
(DPI)) e criptografia são exemplos de funções de rede que as operadoras fornecem usando hardwares especı́ficos,
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Figura 1. O modelo de rede clássico apresenta dispositivos e componentes baseados em hardware,
enquanto o novo modelo de rede virtual utiliza dispositivos e componentes virtuais. Imagem baseada
no modelo ETSI.

geralmente de fabricantes diferentes. Cada um desses elementos tem seu próprio ciclo de vida, certificação e gerenci-
amento. Por isso, adicionar uma nova funcionalidade ou serviço rapidamente é difı́cil. O gerenciamento desses vários
fornecedores é complicado, caro, difı́cil de escalar e suportar.

3. Como funciona uma NFV?

No modelo de NFV, os dispositivos virtuais que ficam em servidores fı́sicos ou virtuais substituem os dispositivos
de rede dedicados baseados em hardware. As funções de operação e administração são tratadas por meio de um
sistema de orquestração que coordena os dispositivos virtuais em operação na rede [5]. Como nas máquinas virtuais,
os dispositivos virtuais são selecionados com base nas necessidades do cliente final e implementados sob demanda,
quando e onde eles são necessários. A capacidade de se adaptar às mudanças na necessidade do cliente se baseia no
carregamento do aplicativo apropriado nos servidores. Além disso, quando o dispositivo virtual não é mais necessário,
o espaço no servidor pode ser liberado para uso por outro aplicativo. O compartilhamento de recursos dessa forma
ajuda os provedores de serviços a reduzir seus custos globais.

4. Porque usar a NFV?

A NFV permite simplificar a arquitetura de rede ao mesmo tempo que aumenta a capacidade de expansão e de adapta-
bilidade às mudanças tecnológicas. Por exemplo, uma empresa poderia desejar ter conectividades com suas filiais por
meio de uma rede IP Ethernet que exigiria ter equipamentos de roteamento, encriptação e comutação em cada uma
das localidades. Para isso, essa empresa precisaria obter, instalar e gerenciar três tipos de dispositivos de hardware
para atender essa necessidade. Os custos incluiriam as despesas de compras de cada item, conhecido como despe-
sas de capital (Capital Expenses (CAPEX)) e os custos operacionais de teste, instalação e gerenciamento, conhecido
como despesas operacionais (Operational Expenses(OPEX)). Deve-se incluir também os custos relacionados ao uso
de espaço fı́sico e energia num datacenter ou sala destinada a manter esses equipamentos. Usando uma NFV a opera-
dora ou provedor de serviços dessa empresa, poderia prover serviços de roteamento, criptografia de dados e serviços
de segurança virtualizados muito mais atrativos do ponto de vista econômico e com muito mais funcionalidades. Um
servidor convencional poderia ser instalado na localidade da empresa, as aplicações para cada uma das funções ne-
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cessárias poderiam ser baixadas e instaladas, sendo todas executadas no mesmo servidor. Os provedores de serviços
e clientes corporativos continuam a exigir melhores serviços a custos mais baixos. A NFV introduz o conceito de
funções de rede altamente ágeis, baseadas em software, que aumentam a capacidade de resposta aos requisitos do
usuário final, sendo mais fáceis de gerenciar e mais rápidas de implementar. A NFV oferece vantagens competitivas
distintas em relação aos serviços de rede tradicionais [9]. Ela também, pode fornecer aos usuários finais maior controle
sobre seus próprios serviços de WAN (Wide Area Network), incluindo o provisionamento flexı́vel de funções de rede.
O que aumenta a agilidade, segurança e proporciona economia considerável em comparação ao uso de dispositivos
dedicados. A NFV promete não apenas melhorar a escalabilidade e a agilidade das operações de um provedor de
serviços, mas também reduzir custos de rede. No exemplo acima, onde a operadora de rede está fornecendo serviços
virtualizados para uma empresa, o CAPEX é reduzido por meio de compras de hardware menores, mais baratas e
menos frequentes. O OPEX também é reduzido por meio de requisitos menores de espaço fı́sico e energia e, em me-
nor grau, por meio de menos necessidade de qualificação de fornecedores e testes de interoperabilidade. No lugar do
CAPEX de hardware, a empresa paga pelas funções virtuais baseadas em software que selecionou para suas filiais.
À medida que as necessidades de seus negócios mudam, devido a mudanças nos hábitos dos clientes, locais das lojas
ou a adição de novos serviços e produtos em seu portfólio, a rede virtual da empresa pode ser alterada conforme a
necessidade, implementando exatamente os serviços de rede necessários [5].

5. O Ecosistema NFV

Com a NFV, as operadoras de rede podem oferecer a soluções de infraestrutura de rede com uma abordagem parecida
a dos marketplaces - onde o cliente compra somente o que é necessário, quando necessário, de uma lista de diferentes
fornecedores. Os provedores de serviços podem adquirir, fornecer e implantar rapidamente apenas a quantidade de
recursos de rede necessários, com base nas demandas do cliente. Já não será mais necessário que um prestador de
serviços tenha que estocar uma grande quantidade de equipamentos de rede sobressalentes em antecipação à crescente
demanda do cliente que pode ou não se concretizar. Menos riscos e despesas, se traduzem em mais receita e lucro
para o provedor de serviços. Depois que a operadora da rede tiver implantado um dispositivo de hardware genérico
nas instalações do cliente, o cliente poderá comprar as Funções de Rede Virtual (Virtual Network Functions (VNFs))
que criarão os dispositivos virtuais necessários para as operações de rede [10]. O ecossistema VNF inclui uma ampla
variedade de componentes de vários fornecedores. Alguns exemplos de VNFs incluem funcionalidade de roteador
virtual (vRouter), segurança e criptografia, balanceamento de carga, Set-Top Boxes virtuais (virtual Set-Top Boxes
(vSTB), otimização de WAN e monitoramento de desempenho. Uma vez selecionados, os VNFs são controlados e
operados por meio do que o ETSI definiu como função de Gerenciamento e Orquestração (Management and Orches-
tration (MANO)). O MANO inclui a distribuição de VNFs nos hosts, a orquestração da funcionalidade do VNF e o
gerenciamento do ciclo de vida de uma VNF. O NFV MANO consiste em três áreas funcionais que realizam todas as
tarefas relacionadas ao ciclo de vida de um VNF: Orquestrador NFV (NFV Orchestrator (NFVO)) , Gerenciador VNF
(VNF Manager (VNFM)) e Gerenciador de Infraestrutura Virtualizada (Virtualized Infrastructure Manager (VIM)). O
orquestrador NFV oferece novos serviços de rede e VNFs e fornece gerenciamento de recursos globais, validação e
autorização de solicitações de recursos de infra-estrutura do VNF. O VNFM controla instâncias especı́ficas de VNF,
coordenando solicitações de recursos de infraestrutura entre a instância VNF e os sistemas de gerenciamento de ele-
mentos de rede relacionados. O VIM controla e gerencia a infraestrutura NFV, que inclui recursos de computação,
armazenamento e rede [4] [5] [11].

6. Conclusão

A necessidade de aumentar a agilidade na disponibilização de recursos de redes é uma realidade para operadoras e
provedores de serviços. A computação em nuvem exige que a alocação e desalocação de recursos de infraestrutura
sejam suportados por um sistema que possa fazer isso de maneira dinâmica e imediata. Dessa maneira, as NFVs
passam a ter cada vez mais importância no ecosistema da computação em nuvem. Ao adotar tecnologias como a NFV
e orquestração de serviços de rede as operadoras lançam mão de uma ferramenta poderosa que resulta em agilidade
e eficiência. Por mais que os benefı́cios pareçam intangı́veis, exóticos e complexos, na realidade essas tecnologias
facilitam o trabalho orquestrado da rede, da nuvem e do datacenter, permitindo aos clientes maior controle sobre as
funções da rede. A convergência de servidores virtualizados, armazenamento e serviços de rede, também ajuda as
operadoras a gerenciar e controlar os recursos de rede com conjuntos de ferramentas comuns.
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