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RESUMO

No paradigma tradicional das redes de computadores há dois elementos principais que compõem os equipamentos de rede: o plano de controle e 
o plano de dados. O primeiro é responsável por manipular e controlar todo o tráfego que passa pelo comutador e o segundo é responsável por 
encaminhar esse tráfego com base nas ordens do plano de controle. Esses dois elementos em execução tornam as redes tradicionais complexas. 
Entretanto, os administradores enfrentam dificuldades na administração e monitoramento dessas redes, dada a necessidade de configurar cada 
dispositivo separadamente, os quais possuem diferentes especificações de softwares, exclusivas de seus fabricantes. Nesse contexto, surge a 
solução denominada Software Defined Networking (SDN) ou Redes Definidas por Software, um novo paradigma em redes de computadores que 
propõe a separação entre o plano de controle e o plano de dados. Para tanto, o plano de controle é migrado para um controlador SDN central, 
esse é o responsável por todo o controle e gerenciamento da rede. Enquanto o plano de dados que se mantém nos comutadores é responsável 
pelo encaminhamento do tráfego de acordo com as ordens pré-estabelecidas pelo controlador. Com essa divisão, uma centralização lógica do 
controle e uma visão mais global da rede são obtidos, o que viabiliza uma configuração e gerenciamento mais simplificados. Ao aprofundar o 
estudo em soluções SDN, o desenvolvimento da presente pesquisa possibilitou responder algumas questões: Como a arquitetura SDN se difere da 
rede tradicional? Como é estruturada uma rede usando SDN? Como funcionam os controladores SDN? Quais linguagens e interfaces de 
programação em rede podem ser usadas? Como estão relacionados requisitos de escalabilidade e desempenho em diferentes cenários SDN? Os 
objetivos deste estudo foram investigar o desempenho de cenários SDN em relação a escalabilidade, possibilitando ao graduando pesquisador 
aplicar seus conhecimentos de sala de aula em uma pesquisa prática e relevante. A metodologia quantitativa e experimental foi utilizada para a 
criação e avaliação de ambiente emulado de diferentes cenários SDN, onde se delimitou um ambiente de estudo em condições controladas. Para 
o desenvolvimento das emulações utilizou-se o software emulador de redes Mininet, dadas suas características de adaptabilidade e open source, 
onde, juntamente com o mesmo, foi utilizada a ferramenta iPerf, para medição ativa do tráfego. Com a geração de tráfego (em ambiente 
emulado) em três cenários SDN, com diferenciação da quantidade de hosts de borda (servidores e clientes), — 2, 4 e 8 para os cenários A, B e C, 
respectivamente — ocorreram medições de algumas métricas, a saber: Vazão, quantidade de dados transmitidos, perda de datagramas e jitter. 
Os resultados foram obtidos através de 30 emulações para cada um dos cenários, onde cada uma das emulações teve uma duração de 300 
segundos. Através das emulações, notou-se uma significativa queda de desempenho na métrica jitter, onde, nos três cenários (A, B e C) os 
mesmos foram de 0.054 ms, 0.073 ms e 0.119 ms, respectivamente. Porém, nas demais métricas (vazão, quantidade de dados transmitidos e 
perda de datagramas), não foram identificadas perda de desempenho. Concluindo, os resultados obtidos sugerem que as métricas de vazão, 
quantidade de dados transmitidos e perda de datagramas não decresceram na mesma proporção em que ocorreu o incremento no número de 
hosts e tráfego gerado, mas o jitter sofreu degradação. Ainda que não se possa aqui indicar a causa dessa degradação, a partir dos testes ora 
realizados, pode-se supor uma relação entre o aumento de fluxos de tráfego e o incremento na métrica jitter. Essa métrica necessita de mais 
investigação sobre seu comportamento, para mapear as causas da degradação. Além disso, os resultados do estudo também contribuíram para 
um entendimento do comportamento das soluções SDN e uma melhor compreensão dos benefícios da implantação de soluções SDN.
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