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RESUMO 

 

Este trabalho baseou-se na aplicação de um novo modelo de desenvolvimento de redes de 

computadores, chamado de Software Defined Networking (SDN). Este termo surge como líder 

da próxima geração de redes. Performance é um requisito mínimo para garantir o bom 

funcionamento de sistemas interconectados. Com isso, foi desenvolvido um plano de testes 

com o protocolo Openflow e a ferramenta de prototipagem Mininet com a intenção de simular 

um cenário real em uma rede de pequeno porte. Posteriormente, foi utilizado a ferramenta 

Wireshark para a captura de pacotes e análise de latência dos mesmos na busca de dados 

concretos. Nas análises quantitativas, a latência de uma rede SDN se demonstrou inferior se 

comparado a uma rede legado, isso se deve ao fato da arquitetura do controller ser dissociada 

do plano de dados. Porém, sobre diferentes circunstâncias os resultados podem se tornar mais 

congruentes. Para que isso aconteça existe a necessidade de prolongamento desses estudos, 

com testes quantitativos que possam trazer outras abordagens sobre como tratar o controller 

de melhor forma a trazer menor latência.  

 

Palavras-chave: Latência. Performance. Sistemas interconectados.  

 

 

SOFTWARE DEFINED NETWORKING AND THEIR PERFORMANCE IN 

CONTRAST WITH LEGACY NETWORKS 

 

ABSTRACT 

 

This work is based on the application of a new computer network development model called 

Software Defined Networking (SDN). This term comes as the leader of the next generation of 

networks. Performance is a minimum requirement to ensure smooth operation of 

interconnected systems. With this, a test plan with the Openflow protocol and the Mininet 

prototyping tool was developed with the intention of simulating a real scenario in a small 

network. Subsequently, the Wireshark tool was used for packet capture and latency analysis in 

the search for concrete data. In quantitative analysis, the latency of an SDN network proved to 

be lower compared to a legacy network, due to the fact that the controller architecture is 

dissociated from the data plane. But under different circumstances the results may become 

more congruent. For this to happen there is a need to extend these studies, with quantitative 

tests that can bring other approaches on how to treat the controller better to bring less latency. 

 

Keywords: Latency. Performance. Interconnected systems.



 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Historicamente, as redes de computadores utilizam dispositivos específicos para 

encaminhamento de dados com alta performance, mas que impõem grandes dificuldades e 

custos altíssimos de operações para usuários e empresas (FONDATION, 2012). Estes 

dispositivos de rede são configurados e administrados por profissionais de rede, que 

procuram implementar políticas e tarefas cada vez mais sofisticadas e complexas, atuando 

com um conjunto limitado e altamente restrito de comandos de configuração, em um 

ambiente de interface de linha de comando (CLI). O estado das redes está em constante 

mudança e os administradores devem sempre ajustar manualmente suas configurações de rede 

em resposta a essas mudanças continuas (KIM e FEAMSTER, 2013). Não só isso, os 

administradores de rede são os responsáveis pelos custos operacionais no provisionamento e 

no gerenciamento de suas redes, que contam com um vasto número de fornecedores e 

tecnologias, os quais possuem um alto custo de implementação operacional (MACEDO, 

2015). 

Sabe-se que o advento da internet fez dela um elemento imprescindível no dia-a-dia 

das pessoas e por consequência sua estabilidade se tornou um critério indispensável. Devido a 

isso, uma alteração no paradigma de infraestrutura de redes parece inviável, considerando a 

comodidade do hardware implementado, e que uma mudança possa causar uma possível 

interrupção das atividades para as quais ela já se tornou uma ferramenta necessária (GUEDES 

et al., 2012). Nesse sentido, torna-se amplamente aceito que as redes atuais são muito caras, 

muito complicadas de administrar e pouco propensas a mudanças constantes (CASADO et al., 

2012; MACEDO, 2015; KIM, FEAMSTER, 2013). 

Devido à dificuldade de gerenciamento, inflexibilidade e complexidade das redes em 

geral, torna-se cognoscível a necessidade de um novo modelo de redes. Em resposta a tais 

exigências, surgem novas alternativas que buscam auxiliar os administradores, exemplos 

desse apoio é a abordagem Software Defined Networking (SDN) (CASADO et al., 2012; 

GUEDES et al., 2012; MACEDO, 2015).  

De acordo com a Open Networking Foundation (ONF), na arquitetura SDN “os planos 

de controle e de dados são dissociados, a inteligência de rede e seu estado são logicamente 

centralizados e a infraestrutura de rede subjacente é exposta para as aplicações” 

(FOUNDATION, 2012). SDN é um novo paradigma para infraestrutura de redes que 
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possibilita um plano de controle centralizado e programável e uma abstração do plano de 

dados. Sua arquitetura é formada por APIs que fornecem uma interface programável entre o 

plano de controle e o plano de dados, bem como para o plano de controle e 

aplicações/serviços específicos (SHIN et al., 2012; MACEDO, 2015). Esse paradigma, 

segundo CHOWDHURY et al., 2014, tornou-se especialmente viável devido a criação e 

aperfeiçoamento do protocolo Openflow, que terá uma sessão de conceituação dedicada neste 

trabalho. Através da separação do plano de controle (Controller) e do plano de dados 

(dispositivos de rede, como Switches e roteadores), é possível ter uma visão geral e 

centralizada da rede, possibilitando a implementação de políticas de rede distribuídas como 

serviços de autenticação, redes virtuais, implementação de algoritmos de monitoramento, 

acompanhamento de tráfego mais sofisticado e muitas outras aplicações (MACEDO, 2015). 

Pode-se concluir que com o uso de um paradigma como SDN, abre-se um leque imenso de 

possiblidades para implementação de serviços e aplicações de rede, também torna a rede 

muito mais independente do administrador e possibilita uma maior reutilização de Hardware, 

isso se deve principalmente ao fato do controle ser centralizado e programável fazendo do 

paradigma SDN extremamente flexível (SEZER, et al., 2013).  

Contudo, apesar do contínuo crescimento da popularidade de SDN, ainda existem 

poucos estudos que lidam com a validação de performance em topologias deste novo 

paradigma. Tootoonchian et al. (2012), por exemplo, focou principalmente na validação de 

performance do plano de controle no paradigma SDN. Rotsos et al. (2012) propôs uma 

ferramenta para validação de performance em uma arquitetura especifica SDN e, diversas 

implementações Openflow, mediram suas performances cruas sem a comparação com outras 

soluções SDN, ou soluções “clássicas” não-SDN. Seus trabalhos indicaram ainda, que a 

performance é diretamente afetada pela quantidade e tipo de ações aplicadas no plano de 

dados, assim como na implementação SDN. Outro estudo realizado em torno do plano de 

dados na validação de performance no encaminhamento de dados por Openflow foi realizado 

por Bianco et al. (2010), com o uso de diferentes tamanhos de pacotes e regras de 

encaminhamento. Apesar dos esforços do pesquisador, alguns dos resultados desse estudo não 

foram objetivos, e mostraram que o Openflow e uma topologia de roteamento mais complexa 

não-SDN superaram uma aplicação comum de Switches. Os autores suspeitaram que a causa 

desse resultado se deve ao fato de uma má implementação da aplicação de Switches em 

questão.  
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O que fica evidente é que as pesquisas realizadas referentes ao tema trabalhado deixam 

margem para mais pesquisas serem feitas, abordando diferentes metodologias e o uso de 

novas ferramentas que são lançadas e validadas a todo momento. Portanto, este trabalho tem 

como objetivo a validação de performance de uma topologia SDN em contraste a uma 

topologia legado não-SDN, com a utilização da ferramenta de prototipação e simulação de 

redes Mininet (MININET, 2018). Com essa ferramenta, será possível simular uma topologia 

SDN com suporte completo ao protocolo Openflow e uma topologia não-SDN, sendo que este 

segundo será implementado através da substituição do Controller por um Router fazendo a 

função de “Core”, ou seja, tendo uma visão global da rede implementada similar a função do 

Controller. Após a definição das topologias, será ainda utilizada a ferramenta Wireshark, que 

é amplamente conhecida, para captura de pacotes de ambas topologias, da qual tornará 

possível uma comparação detalhada através de uma análise de latência dessas arquiteturas. 

Assim sendo, este trabalho será dividido em dois capítulos principais. O primeiro, 

consistirá em uma apresentação e conceituação da metodologia implementada, e sua aplicação 

em um cenário de testes estabelecidos. Por fim, o segundo e último capítulo, trará de forma 

didática e simples a análise de latência das topologias trabalhadas e as colocará em 

comparação aos resultados obtidos por outros autores. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

Neste capítulo descreveremos os procedimentos realizados a fim de atingir os 

objetivos deste trabalho, para detalhar como ocorreu o seu desenvolvimento e, dessa forma, 

trazer insumos a sua continuação por outros pesquisadores ou como fonte utilizável para 

futuras pesquisas acadêmicas. Para isso foi realizado um levantamento sobre os dados 

necessários para concepção da semântica necessária na criação de procedimentos de geração 

de tráfego numa rede SDN, ou seja, quais os parâmetros que descrevem esse tipo de 

procedimento que podem permitir o escalonamento da rede. 

 A rede proposta é uma simulação em LAN possuindo quatro Hosts operando como 

simples agentes, dois Switches Openflow e um Controller, nos próximos tópicos foi detalhado 

a função primordial de cada um dos dispositivos descritos. 
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Figura 1 – Primeira topologia de rede proposta. 

 

Fonte: O Autor, 2019. 

Na topologia apresentada (Figura 1) os Hosts serão responsáveis pelo envio de 

pacotes, neste caso, foi usada apenas a ferramenta Packet InterNet Grouper (PING) devido a 

sua facilidade de aplicação e coleta dos dados. O PING se utiliza do protocolo Internet 

Control Message Protocol (ICMP), especificamente das mensagens “ICMP echo request” e 

“ICMP echo reply” presentes no protocolo. O ICMP define muitas outras mensagens também, 

porém essas duas foram feitas especificamente para testar a conectividade entre dois 

dispositivos utilizando ferramentas como PING. Como protocolo, o ICMP não possui relação 

alguma com os protocolos de comunicação Transmission Control Protocol (TCP) e User 

Datagram Protocol (UDP) e, não faz parte de nenhum protocolo de camada de aplicação. Ele 

existe apenas como um protocolo utilizado para dar assistência ao Internet Protocol (IP), 

ajudando a gerenciar as redes IP (ODOM, 2016).  

Cada Host possui um IP Address próprio. Um Switch convencional ou Switch legado, 

trata-se de um dispositivo de hardware que centraliza as comunicações entre vários 

dispositivos conectados em uma rede local (LAN) (ODOM, 2016). O Switch apresentado na 

imagem acima, refere-se de um Switch Openflow, funciona quase como um Switch legado, a 
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diferença se encontra na utilização do protocolo Openflow. No OpenFlow, cada Switch da 

rede exporta uma interface que permite que um Controller gerencie seu estado de 

encaminhamento. Esse estado gerenciado é um conjunto de tabelas de encaminhamento que 

fornecem um mapeamento entre campos de cabeçalho de pacote e ações para executar em 

pacotes correspondentes. O conjunto de campos que podem ser correspondidos é 

aproximadamente equivalente ao que os Application Specific Integrated Circuits (ASICs) de 

encaminhamento podem corresponder atualmente, nomeadamente campos padrão de 

Ethernet, IP e protocolo de transporte; ações incluem as operações comuns de envio de 

pacotes para uma porta, bem como modificar os campos do protocolo (CASADO, 

KOPONEN, SHENKER et al., 2012; McKEOWN et al., 2008). 

 Encerrada a fase de declaração da primeira topologia, utilizou-se o emulador de rede 

Mininet, para criar os dispositivos de rede de forma virtual, não sendo necessário assim 

Hardware para o desenvolvimento do cenário de testes. Ainda como diferencial operacional, 

os Switches em Mininet possuem suporte completo a Openflow possibilitando assim uma 

flexibilidade muito grande ao se trabalhar com SDN (MININET, 2018). Com o uso de 

Mininet foi possível representar a mesma topologia apresentada acima em nível de código, já 

que Mininet suporta topologias parametrizadas. Com algumas linhas de código Python®, foi 

possível criar uma topologia flexível que pode ser configurada com base nos parâmetros que 

forem passados para que se reutilize em vários testes. 

 Segundo Nadeau (2016), um host Mininet se comporta exatamente como uma máquina 

real e geralmente executa, ou pelo menos, pode executar o mesmo código. Dessa maneira, um 

host Mininet representa um shell de uma máquina em que programas arbitrários podem ser 

conectados e executados. Esses programas personalizados podem enviar, receber e processar 

pacotes simulando um verdadeiro Ethernet. Pacotes são processados por Switches virtuais, 

que para os hosts Mininet parecem ser um Switch ou roteador Ethernet real, dependendo de 

como eles estão configurados. De fato, as versões comerciais dos Switches Mininet, como as 

da Cisco® e outros estão disponíveis e, emulam com bastante precisão as principais 

características dos interruptores switches comerciais, criados para fins específicos, como 

profundidade da fila, disciplina de processamento e processamento de policiamento. [ 

Portanto, desenvolveu-se uma topologia em Python® possuindo Switches conectados a 

um Controller, utilizando o protocolo Openflow, com a ferramenta de teste Mininet. Após a 

construção do cenário real de testes, foram disparados pacotes de tipo PING entre todos os 
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Hosts com a intenção de preencher o cache SDN, dessa forma a interface Loopback foi 

preenchida de registros de transação de pacotes, da qual foi possível capturar os referidos 

pacotes de forma detalhada usando a ferramenta Wireshark. 

Figura 2 – Tela inicial da ferramenta Wireshark. 

 
Fonte: O Autor, 2019. 

O Wireshark é um analisador de pacotes de rede. Esse tentará capturar os pacotes de 

rede e exibirá os dados respectivos ao pacote da forma mais detalhada possível 

(WIRESHARK, 2019). Após a captura detalhada dos pacotes pela ferramenta Wireshark, foi 

feita uma análise a partir dos pacotes PING como citado anteriormente, obtendo informações 

concretas a respeito de sua latência, ou seja, o tempo de envio de um pacote até seu respectivo 

receptor. Assim, após a análise da topologia apresentada, as mesmas etapas foram refeitas, 

porém com uma nova topologia. A partir dessas etapas, foi possível colocá-las em 

comparação direta a fim de se obter dados concretos a respeito da real eficiência, nesse caso 

performance, de SDN.  

 

 

 

Figura 3 – Segunda topologia de rede proposta 



10 

 

 

Fonte: O Autor, 2019. 

Nesta nova topologia proposta os Switches Openflow foram substituídos por Switches 

legados, e o Controller por um Router simulando o sistema operacional CISCO IOS 15.0S. 

Um roteador é um dispositivo físico que transmite informações entre duas ou mais redes de 

computadores com comutação de pacotes. Um roteador inspeciona o endereço IP de destino 

de um determinado pacote de dados, calcula a melhor maneira de alcançar seu destino e o 

encaminha de acordo (ODOM, 2016). Desta forma, foi possível fazer uma representação real 

de um cenário comum de topologia de rede LAN empresarial. É importante ressaltar que, 

nessas topologias os Hosts são exatamente iguais, e não possuem configurações além de um 

IP Address e os Switches em ambas não possuem VLANs. O Router em questão possui 

apenas IP Addresses associados às portas diretamente ligadas aos Switches, assim como os 

Hosts. Enfim, após a implementação dessas topologias, e a captura de pacotes pela ferramenta 

Wireshark, foi possível a comparação direta de latência entre elas e, portanto, será dissertado 

a respeito da viabilidade em performance de SDN em contraste a uma topologia “clássica” 

que, ainda é muito utilizada.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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 As análises quantitativas dos pacotes PING na topologia SDN (Tabela 1) indicou uma 

latência maior do que a topologia legado (Tabela 2). Para entendimento dos resultados 

obtidos, é importante ressaltar a sequência de envio dos pacotes PING entre os Hosts em 

ambas as tabelas, estes envios foram feitos na seguinte ordem: Host-1, Host-4, Host-2, Host-

3. 

Tabela 1 – Resultados quantitativos de latência na topologia SDN. 

TOPOLOGIA 1 

Host-1 → Host-2 Host-1 → Host-3 Host-1 → Host-4 

1 – 13,2 ms 

2 – 0,226 ms 

3 – 0,042 ms 

1 – 20.3 ms 

2 – 0.374 ms 

3 – 0.043 ms 

1 – 11.7 ms 

2 – 0,516 ms 

3 – 0.042 ms 

Host-4 → Host-1 Host-4 → Host-2 Host-4 → Host-3 

1 – 3.20 ms 

2 – 0.273 ms 

3 – 0.041 ms 

1 – 10.2 ms 

2 – 0.275 ms 

3 – 0.044 ms 

1 – 15.5 ms 

2 – 0.246 ms 

3 – 0.041 ms 

Host-2 → Host-1 Host-2 → Host-3 Host-2 → Host-4 

1 – 5.3 ms 

2 – 0.220 ms 

3 – 0.074 ms 

1 – 21.4 ms 

2 – 0.391 ms 

 3 – 0.056 ms 

1 – 7.3 ms 

2 – 0.305 ms 

3 – 0.057 ms 

Host-3 → Host-1 Host-3 → Host-2 Host-3 → Host-4 

1 – 0.88 ms 

2 – 0.437 ms  

3 – 0.074 ms 

1 – 1.03 ms 

2 – 0.056 ms 

3 – 0.048 ms 

1 – 1.40 ms 

2 – 0.225 ms 

3 – 0.062 ms 
Fonte: O Autor, 2019. 

Tabela 2 – Resultados quantitativos de latência na topologia legado. 

TOPOLOGIA 2 

Host-1 → Host-2 Host-1 → Host-3 Host-1 → Host-4 

1 – 6,5 ms 

2 – 0,012 ms 

3 – 0,044 ms 

1 – 7.1 ms 

2 – 0.26 ms 

3 – 0.064 ms 

1 – 6.8 ms 

2 – 0,363 ms 

3 – 0.062 ms 

Host-4 → Host-1 Host-4 → Host-2 Host-4 → Host-3 

1 – 2.3 ms 

2 – 0.067 ms 

3 – 0.085 ms 

1 – 7.5 ms 

2 – 0.095 ms 

3 – 0.090 ms 

1 – 8.3 ms 

2 – 0.035 ms 

3 – 0.036 ms 

Host-2 → Host-1 Host-2 → Host-3 Host-2 → Host-4 

1 – 0.64 ms 

2 – 0.063 ms 

3 – 0.066 ms 

1 – 7.4 ms 

2 – 0.070 ms 

3 – 0.033 ms 

1 – 4.7 ms 

2 – 0.084 ms 

3 – 0.056 ms 

Host-3 → Host-1 Host-3 → Host-2 Host-3 → Host-4 

1 – 0.58 ms 

2 – 0.062 ms 

3 – 0.096 ms 

1 – 1.40 ms 

2 – 0.073 ms 

3 – 0.053 ms 

1 - 0.77 ms 

2 – 0.034 ms 

3 – 0.046 ms 
Fonte: O Autor, 2019. 
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A sequência de envio dos pacotes PING é importante pois, nota-se, uma diminuição 

constante de latência do primeiro pacote em Hosts que já se comunicaram preludialmente. Na 

Tabela 1, a diminuição de latência se deve ao fato, que quando o primeiro pacote de um novo 

fluxo chega ao Switch do remetente (etapa 1), o Switch verifica se há uma regra de fluxo para 

este pacote, regra essa que fica armazenada no cache SDN (etapa 2). Se uma entrada 

correspondente for encontrada, com as instruções associadas as específicas entradas de fluxo 

são executadas (por exemplo, contador de atualização, campos de pacote/correspondência, 

conjunto de ações, meta-dados, etc.). Sendo assim, pacotes são encaminhados para o receptor 

(etapa 5). Caso nenhuma correspondência seja encontrada na tabela de fluxo, o pacote então é 

encaminhado para o Controller (etapa 3), sendo que este pode adicionar, atualizar e excluir 

entradas de fluxo, ambos reativamente (em resposta a pacotes) e proativamente. O Controller 

executa o algoritmo de roteamento e adiciona uma nova entrada de encaminhamento à tabela 

de fluxo no Switch e para cada um dos Switches relevantes ao longo do caminho do fluxo 

(passo 4). O Switch então encaminha o pacote para a porta apropriada, para assim então enviá-

lo para o receptor (etapa 5) (SEZER, et al., 2013; McKEOWN et al. 2008). 

Portanto, percebe-se que quando o cache SDN já está preenchido a latência tende a 

diminuir, pois a rota para o remetente já é conhecida. 

  Um processo semelhante ocorre na segunda topologia proposta, a diferença se 

encontra que ao invés dos Switches possuírem um cache SDN eles possuem uma tabela de 

endereços MAC, também conhecida como CAM. Os Switches criam a tabela de endereços 

MAC ouvindo os quadros recebidos e examinando a fonte dos endereços MAC nos quadros. 

Se um quadro entrar no Switch e o endereço MAC de origem não estiver na tabela, o Switch 

cria uma entrada na mesma. Essa entrada da tabela lista as interfaces a partir da qual o quadro 

chegou. Caso o Switch precise encaminhar um pacote para um endereço desconhecido ele 

"inunda" quadros unicast desconhecidos. Inundação significa que o Switch encaminha cópias 

de quadro fora de todas as portas, exceto a porta na qual o quadro foi recebido. A ideia é 

simples, se você não souber para onde enviá-lo, envie-o para qualquer lugar, assim o quadro 

será entregue. E, dessa forma, é provável que o dispositivo envie uma resposta - e então o 

Switch poderá saber o endereço MAC e encaminhar futuros quadros em uma porta como um 

quadro unicast conhecido (ODOM, 2016). No caso da segunda topologia, caso o Switch não 

encontre o dispositivo que ele deve encaminhar o pacote ele encaminha para o Router que, 

neste caso, faz apenas a função de comunicar subnets diferentes, este por sua vez também 

possui uma tabela CAM. 
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 Entende-se que, devido o preenchimento da tabela de endereços MAC, a latência tende 

a diminuir, da mesma forma que na primeira topologia com cache SDN. 

 

Figura 4 – Tabela de endereços MAC vazia. 

 
Fonte: O Autor, 2019. 

Figura 5 – Tabela de endereços MAC preenchida com dois dispositivos. 

 
Fonte: O Autor, 2019. 

 Os resultados apontam que a topologia SDN possui uma performance em latência 

“crua” inferior a uma topologia legado, McKEOWN et al. (2008) diz que “A arquitetura 

separada do controller e do plano de dados pode introduzir latência no SDN”. Outros autores 

como (FERNANDES, 2013; ZHU et al., 2019) sugerem uma operação “proativa” em relação 

ao controller, em que as entradas de fluxo são manualmente adicionadas na tabela de fluxos, 

ou seja, pré-configurar o cache SDN. Dessa forma os Switches não precisam enviar 

mensagens para o controller pedindo por rotas. Como resultado, a redução de mensagens 

enviadas por switches reduz a quantidade de mensagens recebidas pelo controller, fornecendo 

capacidade para o controller lidar com mais mensagens de outros fluxos sob demanda. No 

entanto, a abordagem “proativa” exige que os engenheiros responsáveis pela rede conheçam o 

fluxo de tráfego em avançado para configurar os caminhos antes de ser usado e, considerando 

que o engenheiro de redes é um dos profissionais mais caros no ramo da Tecnologia (U.S. 

NEWS, 2019), isso pode resultar em um alto custo de mão de obra. 
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3 CONCLUSÃO 

 

 A pesquisa revelou uma latência inferior na topologia SDN quando comparada a uma 

topologia legado. Esses resultados foram produzidos por meio de metodologias baseadas em 

testes quantitativos de latência que forneceram informações consistentes a respeito de sua real 

performance. Contudo, pesquisas relacionadas apontam que uma melhor implementação do 

controller pode fazer com que uma topologia SDN tenha resultados mais positivos e 

próximos de uma topologia legado. Apesar da performance “crua” ser inferior na topologia 

SDN, suas vantagens como flexibilidade e maior facilidade de gerenciamento ainda a tornam 

extremamente viável, essa ainda será alvo de muito estudo e aperfeiçoamento, o que soa 

ótimo para os engenheiros de rede. 
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