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Motivação e Justificativa

● As possibilidades de entrega de conteúdo distribuído por meio de redes programáveis, 

estendem suas possibilidades por meio de Software Defined Networking (SDN) no backend do 

controle da infraestrutura. 
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● Estima-se que o mercado alcance a marca de 

US$ 101.23 bilhões de dólares em investimentos 

até 2025.

● Segmentados em:

○ Rede física, virtualização, plataforma SDN, 

integração e implantação.



Motivação e Justificativa

● A demanda cada vez maior de serviços disponibilizados em nuvem, como aplicações que 
necessitam de grandes volumes de dados ou plataformas de redes automatizadas para concepção 
das redes IoT (5G-NR), elevou os pontos de falha das redes tradicionais, uma vez que sua estrutura 
é altamente rígida e estática[2]. 
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Rede convencional versus Rede Programável [3]



Motivação e Justificativa

● Benefícios que vão da flexibilidade, ao uso de técnicas combinadas através 

de SDN no backend, incluindo o paradigma das Information Centric Networks 

(ICN).

●

● Além das possibilidades para as redes do futuro, remete-se aos projetos, o 

uso dos modelos Formais, Análiticos, Númericos e de Simulação, além de 

cenários testbed e/ou virtualizados para validação das arquiteturas propostas 

[1]. 
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O modelo Fail-fast é o maior benefício das SDNs [6].



Objetivo

● Propor a Modelagem Formal Representativa para redes SDN, por meio de um 

modelo para auxiliar no planejamento para aplicação de Slicing em Arquiteturas 

Softwarizadas, observando as métricas de: 

○ Vazão (Throughput)

○ Descarte (Discard)  
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Background - Software Defined Networking (SDN)
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● SDN é uma arquitetura de rede onde o encaminhamento dos segmentos é 

gerenciado por um controle desacoplado da forma embarcada dos 

concentradores de rede. Onde temos: 
○ Um Control Plane desacoplado do plano de dados.

○ Decisões de encaminhamento são baseadas em fluxo (flow-based) ao invés de destino 

(destination-based).

○ O controle lógico (software) é movido para uma unidade externa denominado controller ou 

Network Operating System (N.O.S).



Background - Software Defined Networking (SDN)
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● Operação Básica: 
○ Plano de Controle (Control Plane)

○ Plano de Encaminhamento (Forwarding Plane)

○ Plano de Gerenciamento (Management Plane)

○ Plano de Operação (Operation Plane)

Data Plane de Arquiteturas Convencionais



Background - Software Defined Networking (SDN)
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● Arquitetura de sistemas SDN: 
○ Northbound interface: função de conectar a 

camada de aplicação com sua camada 

subjacente, a camada de controle.

○

○ Southbound interface: função de conectar 

logicamente a camada intermediária com os 

switches do plano de dados virtual, localizado na 

camada de infraestrutura.
Aplicação de APIs na arquitetura SDN



Proposta de Projeto
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● Análise e utilização dos modelos abstraídos, 

considerando a complexidade da programação 

envolvida [3]. 

● Alocação e desalocação de fluxos.

● Resolução de nomes.

● Uso de sistemas de Proxy para distribuir 

requisições. 

Uma arquitetura SDN-5G [3].



Proposta de Projeto
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● Um protótipo para redes 5G executando em 

nuvem privada com recursos distribuídos:

○ Deploy automático em topologia NSFNET [4].

○ Um tradutor para requisições.

○ Sistema de proxy com web server no backend.

○ VM estática. 



Estudo de Caso em Ambiente Virtualizado
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Topologia NSFNET-15 nodes [4]



Resultados experimentais preliminares

13ebn@cin.ufpe.br

Aplicação de carga no sistema Estatística descritiva TCP



Resultados experimentais preliminares

14ebn@cin.ufpe.br

Aplicação de carga no sistema Estatística descritiva UDP



Resultados experimentais preliminares
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Proposta de Modelo 
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Proposta de Modelo - Resultados preliminares
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Atividades em andamento
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● Levantamento do estado da arte da pesquisa

● Qualidade do Serviço (QoS)

○ avaliar a sobrecarga no controlador (Performance)

○ evoluir para a redundância e o balanceamento de carga (Fault tolerant) 
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