
Iguns dos maiores nomes
da alta tecnologia, entre

. eles Microsoft, HP e Intel,
estão começando a abraçar a codi-
ficação de rede para aumentar a ta-
xa de transferência de dados, a es-
calabilidade e a eficiência, desde a
distribuição de conteúdo às redes
wireless.

Oculta nos laboratórios das uni-
versidades e dos fabricantes desde
que foi proposta há sete anos por
um pequeno número de pesquisa-
dores, a codificação de rede é, es-
sencialmente, um algoritmo com
potencial de mais do que dobrar a
quantia de transferência de dados
da rede, ao mesmo tempo aprimo-
rando a confiabilidade e a resistên-
cia a ataques. Para os defensores
mais ardorosos do sistema, a tec-
nologia poderá estimular a próxi-
ma revolução de conectividade em
rede, enquanto que para outros ela
provavelmente se infiltrará sem fa-
zer alarde nas arquiteturas de rede
baseadas em esquemas de rotea-
mento existentes.

Por esse modelo, as mensagens
são separadas em porções menores
de bits de"evidência", que pode ser
"deduzida"pelo nó de destino sem
transmissão, retransmissão ou re-
plicação da mensagem inteira. Es-
ta evidência percorre múltiplos ca-
minhos para (e a partir de) nós in-
termediários que a enviam à esta-
ção final. Não há necessidade de
capacidade ou rotas adicionais - a
evidência de mensagens é mescla-
da em bitstreams já suportados por
uma infra-estrutura de rede exis-
tente.'^ como escutar atrás da por-
ta: você ouve o que está acontecen-
do à sua volta, forma uma opinião
e, em seguida, melhora a taxa de
transferência de dados e a capaci-
dade, lembrando-se da informação
que possui e utilizando-a", explica
Sumeet Sandhu, pesquisadora-
chefe de comunicação sem fio coo-
perativa da Intel Research.

A codificação de rede pode ser
inserida em qualquer número de
produtos, de roteadores a sistemas
wireless, ou assumir a forma de dis-
positivos totalmente novos, conhe-
cidos como "codificadores de re-
de". A Intel vislumbra que a tecno-
logia tem o potencial de ampliar o
alcance das estações-base sem fio.



A Microsoft já está testando a prá-
tica para tornar seu sistema de dis-
tribuição de conteúdo mais efi-
ciente. Outras grandes empresas
na arena de rede, como a Cisco, es-
tão mantendo seus planos em se-
gredo por enquanto e limitaram-se
a informar, em comunicado:"Esta-
mos examinando a codificação de
rede, já que, teoricamente, ela aju-
da a distinguir uma variedade de ti-
pos de tráfego e depois os prioriza
para aumentar a capacidade da re-
de. No momento, não oferecemos
nenhum produto específico com a
tecnologia".

Uma explicação técnica poderá
permitir um entendimento me-
lhor do que é a novidade. O mo-
delo manipula os dados dentro do
próprio pacote por meio da cha-
mada operação "bitwise exclusive
or" (em que o operador manipula
bits ou grupos de bits, conhecido
por xor) para combinar a informa-
ção com a de outro pacote. Um
bitwise xor pega dois padrões de
bit e executa a operação lógica em
cada par de bits correspondentes,
atribuindo um número"!", se os
dois bits forem diferentes, e "O" se
forem iguais.

Estes"zeros"e"uns"são os có-
digos, ou a evidência, que permi-
tem a uma estação final ou nó
com a inteligência necessária de-
duzir a mensagem recebida do re-
metente. Assim, a codificação de
rede possibilita efetivamente que
os nós de destino recebam múlti-
plas mensagens sem aumento do
número de pacotes recebidos ou
da capacidade geral da rede."Vo-
cê usa a natureza algébrica dos
dados para ter mais liberdade em
relação ao que pode fazer com os
pacotes", diz Muriel Medard, pro-
fessora adjunta do departamento
de Engenharia Elétrica e Ciência
da Computação do Massachu-
setts Institute of Tecnology (MIT)
e pesquisadora líder no campo da
codificação de rede. "Você pode
fazer várias coisas dentro da rede
que lhe permitem utilizá-la com
mais eficiência ou de maneiras di-
ferentes."

Adeptos como Medard consi-
deram a codificação de rede par-

ticularmente benéfica em infra-
estruturas de roteador comparti-
lhadas como a internet, distribui-
ção de conteúdo ponto-a-ponto e
redes mesh sem fio. Em um arti-
go que explicita o conceito, Me-
dard e outros pesquisadores
apontam que a tecnologia acelera

drasticamente a velocidade, au-
menta a confiabilidade de todos
os tipos de sistemas de comuni-
cação e pode estimular a próxima
revolução nesta área.

U modo como um operador de
rede implementa a codificação de
rede depende do que ele preten-

de realizar, segundo Medard. Di-
fere da engenharia de tráfego
MPLS (outro método bastante
utilizado para aumentar a capaci-
dade e a eficiência da rede), que
náo muda os dados dentro de um
pacote. O MPLS acrescenta um
anexo, ou rótulo, ao pacote.



"Você não está só trabalhando
nos campos de um pacote que se-
lecionou para trabalhar, está con-
siderando a possibilidade de tra-
balhar e operar nos próprios da-
dos dentro do pacote", diz ."Mas,
no fim das contas, você recupera
a informação que queria original-
mente."Os atuais sistemas de ro-
teador e switching não fazem is-
so. Eles lêem os campos de ori-
gem e destino dos pacotes e dire-
cionam o tráfego mapeando en-
trada/saídas no mesmo nó - não
combinam o conteúdo de dois
pacotes, nem mapeiam entradas
em um nó para saídas em outro.

Mas a capacidade de fazer al-
go como xor pode ser muito be-
néfica para você na operação da
rede, diz Medard."Ao conceder a
si mesmo a liberdade de fazer is-
so, você está mudando radical-
mente o cenário do que é capaz de
fazer." Os codificadores de rede
talvez não substituam os roteado-
res propriamente ditos, funcio-
nando como uma camada para o
roteamento. Ao longo do tempo,
à medida que seus benefícios se
tornarem evidentes, a tecnologia
poderá ser parte integrante da
operação de roteamento, mudan-
do essencialmente a tecnologia
como nós a conhecemos hoje. O
executivo apresentou sua pesqui-
sa técnica a engenheiros da Cisco

há dois ou três anos. Ele disse que
a conversa foi "boa", mas com en-
foque técnico, sem abordar impli-
cações comerciais.

PARTICIPAÇÃO DA HP

A HP, como a Microsoft, vê grande
promessa na codificação de rede
para distribuição de conteúdo
peer-to-peer. A empresa também
está oferecendo colaboração e
apoio financeiro ao trabalho do
MIT neste campo."É uma nova téc-
nica empolgante", afirma Mitchell
Trott, pesquisador do HP Labs.
"Tem muito potencial, mas ainda
não está claro quais sistemas irão
se beneficiar", complementa Trott.
Uma aplicação da codificação de
rede na infra-estrutura de rede é
uma questão mais complexa do
que seu possível auxílio à distribui-
ção de conteúdo, diz Trott. Antes
que os fornecedores de infra-es-
trutura a adotem, é necessário pro-
var que ela proporciona grandes
ganhos de desempenho. "Você
precisa ter um problema específico
para resolver", avalia.

O multicast [transmissão de
uma mensagem a um grupo de
uma só vez] é um candidato. Ele
pode ficar ainda mais eficiente com
a codificação de rede, assim como
o roteamento tradicional. O siste-
ma cria cópias de mensagens intei-
ras quando os links para os desti-

nos se dividem, mas a codificação l
de rede pode aliviar esta carga por
meio da técnica de evidência xor, i
de acordo com os pesquisadores. i
Outro fator que torna a codificação
de rede questionável para a infra- :
estrutura de rede é que os switches
e os roteadores tendem a perma-
necer em racks de equipamento
durante uma década, dizTrott."Le-
varia um bom tempo implementar
o equipamento para dar suporte a
estas novas técnicas, mas não é di-
fícil fazer isso gradualmente, ape-
sar de que a ativação deve ser feita
de uma vez só", ressalta.

Até agora, a HP não descobriu
um uso para a codificação de re-
de em produtos comerciais, po-
rém acredita que este cenário po-
derá mudar ao longo do tempo. E
redes sem fio mesh poderiam
usufruir da técnica, principal-
mente as redes de sensores mili-
tares em modo ad hoc. O MIT
conduziu uma pesquisa que mos-
tra que a codificação proporciona
um grande aumento da taxa de
transferência de dados de redes
wireless. Os pesquisadores viram
esse aumento da taxa dobrar em
uma configuração muito peque-
na e quadruplicar em um experi-
mento com tráfego UDP (User
Datagram Protocol) envolvendo
34 nós em três andares de um
prédio do MIT.



senvolvimento de produto de co-
dificação de rede planejado ou a
caminho. Mas não vê aplicabili-
dade à comunicação de dados
além de wireless e WiMax.

E QUANTO À SEGURANÇA?

Este conceito de escuta atrás da
porta e xor bitstream se misturan-
do gera preocupações com a se-
gurança, admitem os pesquisado-
res. Mas segundo Medard, do
MIT, a codificação de rede - com
sua capacidade de disfarçar dados
de mensagens e carga útil - pode
realmente aprimorar a segurança
da informação para além da crip-
tografia ao transformar o tráfego
que corre nas redes em um fluxo
de dados algébrico indecifrável.
"Esta combinação tem a caracte-
rística de ocultar dados", diz Me-
dard."Quando você tem dois bits,
A e B, e faz um xor nos dois, ao vê-
lo não é possível saber o que cada
bit era. Talvez você saiba alguma
coisa sobre o par de bits, mas não
pode descobrir o bit A, ao menos
que conheça o bit B perfeitamen-
te", defende o executivo.

As técnicas de codificação de
rede também permitem detectar
ataques "pollution" maliciosos em
interações peer-to-peer e corrigi-
los. Ainda assim, muita pesquisa
tem que ser feita para determinar o
impacto da codificação de rede so-
bre a segurança e outros problemas
que não se restringem a se codifi-
cadores de rede vão suplantar ro-
teadores em grandes infra-estrutu-
ras compartilhadas como a inter-
net. Os usuários precisam saber co-
mo e quando implementar a codi-
ficação de rede nos casos em que a
informação não pode ser mesclada
em uma rede compartilhada. Eles
também têm que levar em conta as
nuances entre a codificação de re-
de em infra-estruturas cabeadas e
sem fio. E a indústria precisa deter-
minar como os clientes serão co-
brados por serviços de telecomuni-
cações quando as operadoras mes-
clarem o tráfego do cliente. Medard
e outros estão considerando estas
questões enquanto continuam a
explorar métodos para aprimorar
as redes, que estão cada vez mais
essenciais. ('Tradução de Network-
world, EUA)
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