Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Hailton Romeiro de Paiva

Avaliação de uma proposta para implementação gradativa
de SDN em redes de operadoras de serviços móveis com
arquitetura Seamless MPLS

São Paulo
2017

Hailton Romeiro de Paiva

Avaliação de uma proposta para implementação gradativa de SDN em
redes de operadoras de serviços móveis com arquitetura Seamless
MPLS

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como parte dos
requisitos para a obtenção do título de Mestre
em Engenharia da Computação.
Área
de
Concentração:
Computadores

Redes

de

Data da aprovação ____/_____/_______

___________________________________
Prof. Dr. Alexandre José Barbieri de Sousa
(Orientador). IPT – Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Alexandre José Barbieri de Sousa (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Antônio Luiz Rigo (Membro)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Denis Gabos (Membro)
Centro Universitário SENAC

Hailton Romeiro de Paiva

Avaliação de uma proposta para implementação gradativa de SDN em
redes de operadoras de serviços móveis com arquitetura Seamless
MPLS

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como parte dos
requisitos para a obtenção do título de Mestre
em Engenharia da Computação.
Área
de
Concentração:
Computadores

Redes

de

Orientador: Prof. Dr. Alexandre José Barbieri
de Sousa

São Paulo
Dezembro/2017

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica - DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT

P149a

Paiva, Hailton Romeiro de
Avaliação de uma proposta para implementação gradativa de SDN em redes de
operadoras de serviços móveis com arquitetura Seamless MPLS. / Hailton Romeiro de
Paiva. São Paulo, 2017.
132p.
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Computação) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Redes de
Computadores.
Orientador: Prof. Dr. Alexandre José Barbieri de Sousa

1. Operadora de serviço móvel 2. Redes definidas por software 3. Arquitetura
Seamless MPLS 4. Tese I. Sousa, Alexandre José Barbieri de, orient. II. IPT.
Coordenadoria de Ensino Tecnológico III. Título
18-11

CDU

004.7(043)

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho à minha família e amigos que sempre me incentivaram
aos estudos e a busca de novos conhecimentos.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha família e amigos pela paciência e compreensão nos
momentos de ausência necessários para elaboração deste trabalho e por me
incentivarem e acreditarem que eu conseguiria concluir este trabalho.
Agradeço ao meu orientador, Prof. Dr. Alexandre José Barbieri de Sousa, por
acreditar na ideia deste trabalho e no meu potencial para desenvolvê-la e pelas
várias recomendações dadas durante o desenvolvimento deste trabalho.
Agradeço aos membros da minha banca examinadora, Prof. Dr. Antônio Luiz
Rigo e Prof. Dr. Denis Gabos, pela disponibilidade e valiosas contribuições para este
trabalho durante as bancas de qualificação e defesa.
Agradeço aos meus colegas de trabalho pelo incentivo e sugestões dadas para
realização dos experimentos deste trabalho.
Agradeço aos funcionários da secretaria do mestrado do IPT que foram sempre
atenciosos e prestativos ao atender minhas solicitações.
Por fim, agradeço a todos os professores e colegas da turma 35 do mestrado
de

engenharia

da

computação

do

IPT,

pela

compartilhamento de conhecimento ao longo do curso.

troca

de

experiências

e

RESUMO
Com o volume de dados provenientes do uso de dispositivos móveis crescendo a
cada dia, as operadoras de serviços móveis buscam alternativas para expandir a
rede de forma flexível e escalável e ao mesmo tempo facilitar a forma de operar e
administrar esta rede. O uso da arquitetura Seamless MPLS é uma destas
alternativas que permite criar um único domínio MPLS em uma rede segmentada em
camadas composta por dezenas de centenas de roteadores. Neste cenário, o
paradigma das redes definidas por software (SDN), por separar os planos de
controle e de encaminhamento, permite obter visibilidade e controle do tráfego de
dados de forma centralizada por meio da introdução da capacidade de programação
da rede. Apesar de o padrão Openflow ter ficado popular em SDN, ele exige que,
além do controlador, todos os equipamentos do plano de encaminhamento também
tenham suporte ao Openflow. Isto impõe uma limitação na adoção de SDN em redes
já em produção por não preservar o investimento da infraestrutura atual. Assim, este
trabalho propôs uma abordagem alternativa a este padrão com o uso dos protocolos
PCEP e BGP-LS como interfaces de comunicação entre o controlador e os
roteadores atualmente em produção e o protocolo RESTCONF para interação entre
o controlador e as aplicações SDN. Além disso, uma proposta de implementação
gradativa em fases é apresentada que inclui a simplificação do plano de controle por
meio do uso do roteamento por segmentos. Para isso, foi feito a análise de uma rede
em produção de uma operadora de serviços móveis com arquitetura Seamless
MPLS e cada fase da implementação proposta foi validada por meio de experimento.
Como resultados, foram definidas as etapas e diretrizes para esta implementação
em um ambiente de produção mostrando os efeitos nos tempos de convergência
com a introdução desta abordagem SDN em cada fase da implementação em
comparação com o estado inicial da rede sem SDN.
Palavras-chave: Operadoras de Serviços Móveis, Seamless MPLS, Software
Defined Network (SDN), BGP-Link-State (BGP-LS), Path Computation Element
Protocol (PCEP), RESTCONF, Segment Routing

ABSTRACT

Evaluation of a gradual SDN implementation proposal in a mobile
backhaul network with Seamless MPLS architecture

With the volume of data coming from the use of mobile devices growing every day,
mobile operators are looking for alternatives to expand the network in a flexible and
scalable way and at the same time find ways to operate and manage this network
more easily. The use of the Seamless MPLS architecture is one of these alternatives
that allow the creation of a single MPLS domain in a layered network comprised of
tens of hundreds of routers. In this scenario, the Software Defined Networks (SDN)
paradigm, by separating the control and data plans, allows better visibility and control
of the data traffic in a centralized way by introducing network programmability.
Although the Openflow standard has become popular in SDN, it requires that, in
addition to the controller, all forwarding devices also support Openflow. This imposes
a limitation on the adoption of SDN in networks already in production due not
preserving the investment of the current infrastructure. Thus, this work proposes an
alternative approach that uses the PCEP and BGP-LS protocols as communication
interfaces between the controller and the routers currently in production and the
RESTCONF protocol for interaction between the controller and the SDN applications.
In addition, a gradual implementation proposal in steps is presented that includes
simplifying the routing plan through the use of segment routing. For this, an analysis
of one mobile backhaul network in production with Seamless MPLS architecture was
performed and each SDN implementation phase was validated. As results, the steps
and guidelines for this implementation have been defined to be applied in a
production environment showing the effect on convergence times with the
introduction of this SDN approach in each phase of implementation compared to the
initial state of the network without SDN.
Keywords: Mobile backhaul, Seamless MPLS, Software Defined Network (SDN),
BGP-Link-State (BGP-LS), Path Computation Element Protocol (PCEP),
RESTCONF, Segment Routing
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
As operadoras de serviços móveis enfrentam um grande aumento no tráfego
de dados em suas redes. Este fenômeno pode ser explicado pela rápida adoção de
dispositivos portáteis como Smartphones e Tablets por seus assinantes que os
utilizam para acesso à Internet em alta velocidade e também para comunicação em
tempo real com troca de conteúdos multimídia.
Para criar os mecanismos de transporte na rede necessários para atender
estas demandas, muitas operadoras de serviços móveis utilizam a arquitetura
conhecida como seamless MPLS (LI et al., 2013).
Leymann et al. (2014) define esta arquitetura como sendo uma forma de
estender o núcleo da rede MPLS e integrar os domínios de agregação e acesso
formando um único domínio MPLS para prover escalabilidade e flexibilidade para
integrar grande quantidade de elementos de rede.
Gredler et al. (2016) relatam que a segmentação da rede em vários domínios
de roteamento distintos traz uma dificuldade para poder tomar melhores decisões de
encaminhamento. Isto acontece devido ao conteúdo das tabelas de engenharia de
tráfego (TED – Traffic Engineering Database) dos protocolos de roteamento
dinâmico ficarem confinados no seu respectivo domínio de roteamento e com isso,
perde-se a visibilidade completa da rede.
A engenharia de tráfego em redes MPLS com um único domínio de
roteamento é tipicamente feita com informações das TEDs recebidas via extensão
dos protocolos de roteamento dinâmico como o OSPF (Open Shortest Path first) ou
ISIS (Intermediate System to Intermediate System) em conjunto com o algoritmo
CSPF (Constrained Shortest Path first) e então o LSP (Label Switched Paths) é
sinalizado na rede através do protocolo RSVP (Resource Reservation Protocol).
Contudo, em topologias com vários domínios de roteamento como a arquitetura
seamless MPLS, onde os LSPs precisam ser estabelecidos fim a fim passando por
estes vários domínios de roteamento, o algoritmo CSPF fica limitado a topologia
definida pelo protocolo de roteamento (LE ROUX; VASSEUR; BOYLE, 2005).
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Em uma arquitetura seamless MPLS de uma operadora de serviços móveis
que utilizam um grande número de LSPs, a distribuição ineficiente destes LSPs
através da rede tipicamente leva a operadora a aumentar a capacidade da rede com
a aquisição de mais interfaces e links.
O Protocolo PCEP (Path Computation Element Protocol) foi introduzido com o
objetivo de calcular caminhos em redes com múltiplos domínios de roteamento,
porém inicialmente foi concebido como um protocolo stateless. Desta forma, um
elemento central é capaz de calcular os melhores caminhos baseado nas TEDs de
cada domínio de roteamento, mas não leva em consideração os caminhos
calculados anteriormente (BASH, 2016).
A versão mais recente do protocolo PCEP passou a ser statefull e agora, por
meio de mecanismos de sincronização entre o elemento central e a rede, é possível
reter o conhecimento dos caminhos previamente calculados para incluir na decisão
do calculo dos novos caminhos. (BASH, 2016).
Para medir as demandas de tráfego em cada caminho e expor as informações
topologias da rede para o elemento central, uma extensão do protocolo BGP (Border
Gateway Protocol) conhecida como BGP-LS (BGP-Link State) foi criada. Esta
extensão transporta as informações da TED de cada domínio de roteamento
coletadas dos protocolos de roteamento dinâmicos por meio de uma única sessão
BGP. (GREDLER et al., 2016). O uso do protocolo BGP é largamente implementado
em redes de larga escala devido a sua comprovada escalabilidade e resiliência.
As redes definidas por software (SDN - Software Defined Network) ganharam
bastante atenção nos datacenters e atualmente começam a se destacar também em
redes de operadoras com grande número de elementos distribuídos por grande
extensão geográfica (JOHN et al., 2014).
A abordagem SDN, por desagregar os planos de controle dos planos de
encaminhamento dos dispositivos da rede, permite criar a abstração necessária para
que a rede possa ser programada de forma centralizada via uma interface de
programação de aplicação (API - Application programing interface) (LI et al., 2016).
Uma API fornece os meios para que uma aplicação colete informações ou
altere parâmetros na rede por meio do controlador SDN. Um dos meios envolve o
uso do protocolo RESTCONF (REpresentational State Transfer CONFiguration). O
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protocolo RESTCONF fornece um mecanismo que permite que aplicações possam
acessar os dados de configuração e estado expostos como recursos no formato
XML (eXtensible Markage Language) que podem ser recuperados com o método
GET ou modificados com métodos DELETE, PUT ou POST (PRIETO; LEUNG;
ROCKWELL, 2015).
No contexto de uma arquitetura seamless MPLS, este conceito serve para o
desenvolvimento de aplicativos que ao receber as informações dos vários domínios
de roteamento através do protocolo BGP-LS, é capaz de entender, integrar e
estruturar estes dados. O protocolo PCEP no modo statefull possibilita que os túneis
MPLS criados na rede sejam delegados para o controlador e assim, possam ser
gerênciados por meio da monitoração ou modificação do consumo de tráfego.
O roteamento por segmentos (SR - Segment Routing) traz como grande
benefício, a simplificação do plano de controle de uma rede MPLS por não requerer
nenhum outro protocolo de sinalização de labels. Esta tarefa fica a cargo do próprio
protocolo de roteamento interno (CAI; WIELOSZ; WEI, 2014).
Uma abordagem SDN no contexto de uma operadora de telecomunicações
oferece benefícios como controle centralizado, automação de atividades rotineiras e
diminuição de custo operacional. Entretanto, é uma novidade da indústria e precisa
ser estudada com relação ao uso em arquiteturas como a seamless MPLS que vem
sendo implementado principalmente em operadoras de serviços móveis por
questões de escalabilidade e operação.
Apesar da popularidade do protocolo Openflow como interface de
comunicação entre o controlador SDN e os elementos de encaminhamento de
dados, a implementação deste padrão em uma rede de produção de uma operadora
de telecomunicações exige a substituição dos roteadores atuais por switches
Openflow. Além disso, a complexidade inerente de um ambiente de uma operadora
de telecomunicações em termo de protocolos, tecnologias, arquitetura e serviços
existentes, exige um planejamento cuidadoso para permitir a integração de SDN
nesta rede sem impactar os serviços prestados por esta operadora.
A avaliação de protocolos alternativos ao Openflow como o PCEP e estudos
de processos de migração gradativa podem valer na proteção dos investimentos
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feitos na infraestrutura atual e antecipação de possíveis efeitos negativos
decorrentes da introdução destes novos protocolos na rede.

1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é propor a implementação de SDN na rede de uma
operadora de serviços móveis com arquitetura Seamless MPLS de forma gradativa
por meio da criação e validação de etapas de implementação.
Como objetivos secundários é feita a análise de uma rede em produção para
estabelecimento das condições iniciais; feito uma análise de protocolos alternativos
ao padrão Openflow para preservação dos investimentos de infraestrutura atual; feita
a análise da simplificação do plano de controle com o uso do roteamento por
segmentos e criada as diretrizes e recomendações para que possam ser usadas em
uma rede de produção.

1.3 Contribuições
As seguintes contribuições são esperadas neste trabalho:
a) Melhorar o entendimento dos protocolos SDN disponíveis e formas de
implementação em uma rede em produção.
b) Definição de critérios para implementação gradual de SDN em uma rede de
telecomunicações com protocolos alternativos ao Openflow como forma de utilizar os
equipamentos existentes sem suporte a este protocolo.
c) Identificação e análise de protocolos que podem ser usados como interface
de comunicação SDN e sua aplicação em diferentes partes de uma rede MPLS.
d) Levantamento e comparação de controladores SDN disponíveis que podem
ser usados em um ambiente de uma operadora de telecomunicações.
e) Resultados experimentais para validar a implementação proposta e que
pode ser usado como referência para a criação e validação de novas aplicações
SDN.
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f) Disponibilização de uma ferramenta SDN para criação de grande
quantidade de túneis MPLS.
g) Análise do efeito da introdução de SDN em uma rede com diferentes níveis
de congestionamento para provisionamento de diferentes quantidades de túneis
MPLS.
h) Análise da compatibilidade do roteamento por segmentos com os
protocolos RSVP e BGP-LU em uma rede com arquitetura Seamless MPLS como
parte da estratégia de migração gradativa.
i) Resultados comparativos dos tempos de convergência na rede sem SDN e
posteriormente com SDN implementado.

1.4 Método de trabalho
O método de trabalho inclui atividades de revisão da literatura para
levantamento das características e conceitos da arquitetura Seamless MPLS e dos
protocolos SDN e a apresentação da avaliação de uma rede em produção de uma
operadora de serviços móveis.
Esse levantamento sustentará as atividades de análise e desenvolvimento do
processo de implementação, que será testada em um ambiente simulado de uma
rede com arquitetura Seamless MPLS.
Métricas como o tempo necessário para o controlador SDN descobrir e
detectar alterações na topologia da rede e manipular os túneis MPLS são medidas
para que seja feita uma análise dos tempos de convergência obtidos com o
aplicativo SDN desenvolvido. O experimento também visa observar e medir a
frequência das mensagens de atualização no plano de controle dos equipamentos
na rede após a introdução da arquitetura SDN.
A última atividade prevista consiste na interpretação dos resultados do
experimento usado para validar o processo de implementação gradativa para assim,
fornecer as diretrizes e recomendações para uso em uma rede de produção.
O método de trabalho foi dividido em etapas como mostrado no diagrama da
Figura 1.
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Figura 1 - Diagrama das etapas do método de trabalho

Fonte: Elaborado pelo Autor

1 - Revisão da bibliografia
Levantamento de referências bibliográficas relacionadas aos protocolos SDN,
suas interfaces de comunicação e métodos de implementação em uma rede com as
características encontradas em uma arquitetura Seamless MPLS aplicada em Redes
Móveis e o roteamento por segmentos.

2 – Avaliação de uma rede em produção
Estudo e levantamento dos requisitos de uma Rede de serviços móveis com
arquitetura Seamless MPLS no que se refere a sua topologia de rede e descrever
sua composição em termos de quantidade e tipos de equipamentos, suas funções e
volume de tráfego. É levantada também a quantidade de túneis MPLS existentes, o
tempo de convergência destes túneis MPLS em caso de falhas e o histórico de
falhas de roteadores e enlaces. Com isso, espera-se criar uma análise de requisitos
para o planejamento do processo de implementação de uma abordagem SDN para
criação dos túneis MPLS nesta rede e determinar quais elementos da rede devem
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ser modificados, reconfigurados ou substituídos para incorporar a estrutura de SDN
proposta.

3 – Processo de Implementação
Propor um plano de implementação gradativa de SDN nesta rede por meio
de protocolos abertos e alternativos ao Openflow para preservar os investimentos de
infraestrutura desta rede e usar o roteamento por segmentos para simplificação do
plano de controle desta rede. Este plano consiste na elaboração de fases de
implementação pautadas pela análise da arquitetura, protocolos e necessidades
levantadas na avaliação da etapa anterior. Assim, em cada fase são descritas as
modificações necessárias na rede, as diretrizes para preparar a rede para a fase
seguinte e as vantagens e limitações de cada fase.

4 – Especificação do experimento
Definir uma topologia de rede com base na rede avaliada que reflita uma
configuração próxima da utilizada em uma operadora de serviços móveis
segmentada em vários domínios de roteamento e usando a arquitetura Seamless
MPLS. Para isso, foi criado um protótipo que simula a rede desta operadora.
Estabelecer os pontos de interconexão do controlador SDN para extrair as
informações da rede e manipular os túneis MPLS.
Nesta etapa, é escrito o código-fonte da aplicação SDN para extrair e analisar
informações da rede e provisionar os túneis MPLS. Este aplicativo, por meio da
manipulação do conteúdo destas informações, envia as instruções necessárias à
rede para reagir em condições de falhas.

5 – Execução dos testes
Nesta etapa, primeiramente é verificado o funcionamento da implementação.
Após isto, são realizadas medições com o intuito de verificar possíveis alterações de
comportamento nos tempos de convergência durante falhas e assim, obter os dados
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necessários para julgar a viabilidade desta implementação em um ambiente de
produção.
São medidos os tempos necessários para o aplicativo SDN desenvolvido
detectar alterações na topologia da rede e o tempo para o LSP ser atualizado com
os parâmetros enviados pelo controlador.

6 – Análise e conclusões
São analisados os itens coletados para verificar se a abordagem SDN
implementada em um contexto de uma operadora de serviços moveis com a
arquitetura Seamless MPLS atende os objetivos de criação de túneis MPLS na rede
sem comprometer a escalabilidade do plano de controle dos roteadores ou causar
interferência nos protocolos previamente existentes. Com os resultados obtidos, são
propostas as diretrizes para a implementação desta abordagem SDN em uma rede
de produção.

1.5 Organização do trabalho
Esta dissertação está organizada em sete seções, incluindo esta sessão de
introdução. As referências bibliográficas utilizadas durante a elaboração das
atividades de pesquisa são listadas no final, assim como apêndices com os
procedimentos usados durante a etapa de levantamento de informações para a
avaliação da rede em produção, principais configurações dos roteadores e
controlador e o código fonte da aplicação desenvolvida.
A seção 2, Estado da Arte, traz os conceitos fundamentais da arquitetura
Seamless MPLS em uma operadora de serviços móveis, Redes Definidas por
Software e as interfaces de comunicação definidas para interação entre a rede e o
controlador SDN, o roteamento por segmentos, estratégias de migração e trabalhos
relacionados.
A seção 3, Avaliação de uma rede em produção, apresenta o levantamento
de informações para elaboração dos critérios adotados para a criação das fases de
implementação que são validados no experimento.
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Na seção 4, Proposta de migração gradativa, são descritas em detalhes as
fases da implementação proposta e levantadas as modificações necessárias na rede
definida da sessão anterior.
Na seção 5, Especificação do Experimento, é desenvolvido um aplicativo SDN
para servir de ferramenta para validar cada fase da implementação proposta e
definição da topologia, métricas e cargas de trabalho.
A seção 6, Execução dos Experimentos e Analise dos Resultados, é onde os
experimentos planejados na sessão anterior para validação do processo proposto
são realizados e os resultados são coletados e analisados.
A seção 7, Considerações Finais, são apresentadas as diretrizes e
recomendações com base nos resultados obtidos, listados os aspectos positivos e
negativos e as dificuldades encontradas. Por fim é feita a conclusão e sugestões
para pesquisas futuras com base nas limitações e resultados obtidos neste trabalho.
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2 ESTADO DA ARTE

Esta seção traz conceitos e ponderações necessárias para a contextualização
e justificativa deste trabalho.
A arquitetura Seamless MPLS, importante para criar os meios de transporte
de forma escalável como em redes de operadoras de serviços móveis, é tratada na
subseção 2.1. Na subseção 2.2, são abordadas as redes definidas por software
desde suas origens e protocolos aos desafios de implementação e uso em uma rede
com as características de uma operadora de telecomunicações principalmente no
que diz respeito aos aspectos de suas interfaces de comunicação. Na subseção 2.3,
são abordados os principais controladores SDN com o objetivo de fazer uma
comparação entre eles e selecionar o controlador adequado para este trabalho. Na
subseção 2.4 são abordadas algumas estratégias de migração para um ambiente
com SDN. Para a subseção 2.5 é feita uma comparação com alguns trabalhos na
literatura relacionados com SDN e a arquitetura Seamless MPLS. Na subseção 2.6 é
abordado o conceito de roteamento por segmentos e Finalmente, a subseção 2.7
apresenta as considerações finais da seção.
2.1 Redes de serviços móveis e a arquitetura Seamless MPLS
Com a popularização do uso de dispositivos móveis para acesso a rede de
dados, as operadoras que fornecem estes serviços para seus usuários enfrentam
um grande aumento no tráfego em suas redes. Esta tendência pode ser verificada
na Figura 2, onde é apresentada a previsão de tráfego móvel em Exabytes até 2020.
Figura 2 - Previsão do tráfego móvel global

Fonte: (UMTS FORUM, 2011)
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A Figura 3 apresenta um exemplo de uma rede de serviços móveis 2G, 3G e
4G e seus principais componentes.
Chia et al. (2009) citam o desafio das operadoras de serviços móveis para
lidar com o aumento do uso de banda e define o conceito de backhaul como sendo o
meio de comunicação entre a estação de rádio base (NodeB) e a estação
controladora base (BSC - Base Station Controller) na rede 2G ou a controladora de
rede de radio (RNC - Radio Network Controller) na rede 3G. O NodeB fornece
cobertura de rádio de uma área geográfica para a comunicação individual dos
terminais móveis dos usuários. Os dados do NodeB são transportados para a
BSC/RNC e vice-versa através da rede backhaul. A BSC/RNC interconecta a rede
móvel com a rede de telefonia tradicional e com a Internet.
Motivado pelo aumento do tráfego e requisitos de qualidade de serviço, a
quarta geração de rede celular foi proposta na qual o EPC - Evolved Packet Core
compõe a arquitetura que fornece os serviços de dados, tarifação e controle para os
usuários móveis e o eNodeB (enhanced NodeB) adquire a capacidade de poder se
comunicar diretamente uns com os outros. Nas redes 4G, todos os elementos da
rede,

até

mesmo

os

dispositivos

móveis

dos

usuários,

devem

possuir

endereçamento IP, segundo o conceito de “tudo IP” (TOMOVIC; PEJANOVICDJURISIC; RADUSINOVIC, 2014). Assim, a opção tudo em IP é preferida pelas
operadoras se serviços móveis para manter baixos os custos e não impor muita
complexidade na rede e ao mesmo tempo suportar novos serviços e aplicações que
requerem um aumento significativo de banda.
A comunicação na rede 4G entre os eNodeB e a EPC acontece por meio da
interface S1-U para acesso a internet e pela interface S1-MME para controle e
alocação de recursos. Para as redes móveis 4G surge também um novo padrão de
tráfego para suportar o mecanismo de handover que acontece entre os eNodeBs
pelas interfaces X2.
A adoção das chamadas small cells pelas operadoras para ajudar na
cobertura da rede celular e complementar a demanda de tráfego também requer que
as interfaces X2 entre os eNodeB sejam estabelecidas (HURTADO-BORRAS et al.,
2015).
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Figura 3 - Exemplo de uma rede de serviços móveis

Fonte: Elaborado pelo Autor

As operadoras de serviços móveis, com a adição do protocolo MPLS,
implementam Redes Virtuais Privadas de camada 2 (L2VPNs - Layer 2 Virtual
Private Networks) para transportar os serviços 2G e 3G com emulação de circuitos
ponto-a-ponto e Redes Virtuais Privadas de camada 3 (L3VPNs - Layer 3 Virtual
Private Networks) para atender tanto o serviço 3G quanto o serviço 4G.
Normalmente, as redes IP/MPLS são divididas em domínios de roteamento
distintos para impor limites na troca de informações entre os roteadores e reduzir o
uso de recursos computacionais dos elementos da rede (CLECH et al., 2008).
Uma operadora tipicamente estrutura sua rede em uma camada de acesso,
uma camada de agregação e uma camada de núcleo.
A camada de acesso representa o primeiro ponto de entrada do tráfego de
dados dos usuários na rede da operadora provendo assim, acesso aos usuários
residenciais e comerciais aos serviços de rede como vídeo, voz e dados. Em uma
operadora de serviços móveis, são encontrados nesta camada, conectados em
switches ethernet, os NodeB das tecnologias 2G e 3G e os eNodeB para o 4G.
A camada de agregação é tipicamente formada por anéis Metro ethernet que
agregam o tráfego das camadas de acesso e transportam para a camada de núcleo
utilizando tecnologias como VLAN ou MPLS.
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A camada de núcleo, normalmente chamada de backbone, é onde são
encontrados os principais equipamentos da operadora como a EPC para processar
as requisições dos usuários e prover acesso a internet.
Contudo, como essa segmentação limita a visibilidade dos endereços IP dos
elementos entre os domínios de roteamento, geralmente pelo emprego de técnicas
de sumarização, Leymann et al. (2014), propuseram uma arquitetura baseada em
protocolos já existentes de modo a prover escalabilidade e flexibilidade para integrar
centenas de milhares de elementos de rede.
Esta arquitetura definida por estes autores foi chamada de Seamless MPLS e
tem o proposito de criar um único domínio MPLS em redes segmentadas em vários
domínios de roteamento de forma a permitir o transporte fim-a-fim do serviço de VPN
sem a necessidade de criação de pontos intermediários de ligação destes serviços.
A arquitetura Seamless MPLS resolve o problema de escalabilidade
introduzindo a ideia de hierarquia de labels MPLS que consiste em usar um label
para conectividade intra-área, um label para conectividade inter-área e um terceiro
label para o provisionamento do serviço de VPN fim a fim (MUÑOZ et al., 2013).
Com esta arquitetura os planos de transporte e plano de serviço ficam
evidentes e independentes. No plano de transporte são estabelecidos os LSPs para
transporte fim a fim, enquanto que no plano de serviços são estabelecidas as VPNs
MPLS de camada 2 ou 3.
Com a separação bem definida do plano de transporte e do plano de serviços,
os elementos da rede são classificados em nós de acesso (AN - Access Nodes), nós
de serviço (SN - Service Nodes) e nós de transporte (TN - Transport Nodes). Os ANs
são os dispositivos terminais do serviço como um eNodeB, os SNs são os
elementos, como um PE (Provider Edge) onde estão conectados os elementos que
irão entregar os serviços como uma EPC e os TN são os dispositivos intermediários
que apenas transportam o serviço. Os serviços de VPN são estabelecidos entre os
ANs e os SNs enquanto que os TNs não precisam ter conhecimento do serviço
provisionado (MUÑOZ et al., 2013).
Para a sinalização intra-área, pode ser usado LDP ou RSVP enquanto que
para a sinalização inter-área é usado o protocolo BGP-LU (BGP-Labeled unicast)
entre os ANs e ABRs e entre os SNs e ABRs.
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Além da escalabilidade, uma importante contribuição da arquitetura Seamless
MPLS é o desaparecimento das fronteiras no plano de serviço e assim, a criação
das VPNs sobre o plano de transporte podem ser provisionadas apenas nos
elementos de origem e destino evitando configurações adicionais em equipamentos
intermediários (MUÑOZ et al., 2013).
Como ilustrado na Figura 4, a rede é dividida em três domínios de roteamento
definidos como Núcleo, Agregação e Acesso. Cada domínio possui sua própria área
do protocolo de roteamento interno (IGP - Interior Gateway Protocol) e protocolo de
distribuição de labels com o RSVP que não são redistribuídos em outros domínios
através dos roteadores de borda de área (ABR - Area Border Router).
Neste cenário, para que seja possível criar os LSPs fim-a-fim, apenas os
endereços IP de loopback dos roteadores são redistribuídos pelos roteadores ABR
e, por meio do protocolo BGP-LU, os domínios de roteamento são unidos com o
anuncio de labels MPLS conforme definido pela RFC 3107. Desta forma, é possível
criar as L2VPN e L3VPN necessárias para transportar o tráfego de dados da rede
móvel somente nos roteadores dos extremos do serviço.

Figura 4 - Arquitetura Seamless MPLS

Fonte: Elaborado pelo Autor

Comumente, vários eNodeB estão conectadas a uma única EPC. Cada
eNodeB possui pelo menos um LSP para uma EPC. Com o aumento da cobertura
da celular para atender a demanda de serviços móveis, a quantidade de eNodeBs
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necessárias para suportar o serviço de dados móveis aumenta. Portanto, o número
de LSPs aumenta proporcionalmente.
Uma preocupação com este aumento de LSPs é a pouca visibilidade para
verificar se os LSPs não utilizam os mesmos caminhos físicos através da rede. A
importância da diversificação de caminhos se deve pelo uso eficiente dos enlaces de
comunicação, de forma a não deixa-los sobrecarregados e outros com pouca
utilização. Outro problema surge quando um LSP backup é estabelecido como
recurso de contingencia de um LSP primário e se ambos forem estabelecidos
através do mesmo caminho físico e ocorrer uma falha neste enlace, os serviços
transportados não serão protegidos como esperado.
Assim, a tarefa de administrar estes LSPs em constante crescimento pode ser
facilitada com o uso de SDN. Isto é demonstrado neste trabalho por meio de uma
aplicação SDN para provisionar e detectar a falha de uma quantidade variável de
LSPs.

2.2 Redes Definidas por Software
As redes definidas por software (SDN - Software Defined Networks) trazem o
conceito da separação dos planos de controle e encaminhamento dos elementos de
rede de forma a centralizar o plano de controle e manter os planos de
encaminhamento nos elementos de rede (ONF, 2013).
Esta abstração permite que o controlador tenha uma visão global da rede
possibilitando que a rede seja programada por meio de alguma linguagem de
programação independente do fabricante do elemento de encaminhamento.
Segundo

Kreutz

et

al.

(2014),

em

uma

SDN,

os

elementos

de

encaminhamento de dados constituem o plano de encaminhamento, o controlador
institui o plano de controle enquanto que programas ou aplicativos formam o plano
de gerência conforme apresentado na Figura 5.
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Figura 5 - Composição dos planos de uma SDN

Fonte: Adaptado de (KREUTZ et al., 2015)

Os elementos do plano de encaminhamento podem ser diretamente
programados pelos elementos do plano de controle de forma centralizada e para
isso, devem existir interfaces de comunicação entre estes planos. Essas interfaces
são definidas como interfaces de comunicação southbound, northbound e east-west
(SHIN; NAM; KIM, 2012).
A Figura 6, apresenta os componentes de uma rede definida por software e
suas três interfaces de comunicação utilizadas para interagir com seus planos.

Figura 6 - Modelo genérico de SDN e suas Interfaces de comunicação

Fonte: Elaborado pelo autor
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2.2.1 Protocolos da interface southbound
A interface southbound faz a ligação entre os elementos de encaminhamento
e o controlador que é o componente programável responsável por definir qual será o
comportamento de encaminhamento do tráfego na rede. Para isso, essa interface
deve ser capaz de abstrair as informações e recursos da rede para que o controlador
e o aplicativo possam ter acesso ao conteúdo destas informações e recursos
(KREUTZ et al., 2015).
Apesar da popularidade do protocolo Openflow e por ter sido padronizado
pela ONF (2013) como interface de comunicação southbound em sua definição de
SDN, outros protocolos podem ser utilizados para esta função. Exemplos incluem o
protocolo SNMP e sua evolução NETCONF, o os protocolos BGP-LS e PCEP.


Openflow

Conforme apresentado na Figura 7, a ONF (2013) conceitua o mecanismo de
funcionamento de um switch OpenFlow de forma que o encaminhamento de pacotes
é feito consultando a tabela de fluxos previamente programada para determinar a
porta de saída para onde enviar este pacotes. Cada entrada na tabela de fluxos
consiste em entradas com o cabeçalho do pacote de interesse, a ação a ser
aplicada neste pacote e um contador. Quando o switch Openflow recebe um pacote
que não esta presente na tabela de fluxos, o cabeçalho do pacote é enviado para o
controlador para tratamento adequado.
Figura 7 - Modelo geral de um switch Openflow

Fonte: Adaptado de (ONF, 2013)
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O LLDP (Link Layer Discovery Protocol) é um protocolo de descoberta de
vizinhança de camada 2 que permite que switches interconectados possam se
identificar e trocar informações de funções suportadas.
Cada switch envia periodicamente por suas interfaces quadros ethernet
denominados LLDPDU (LLDP Data Units) que contem o identificador do switch e da
interface na qual o quadro ethernet foi enviado. (802.1AB-2009, 2009).
Após receber o LLDPDU, o switch armazena o identificador do switch e a
identificação da interface em sua base de dados. Dispositivos externos de
gerênciamento podem extrair as informações contidas nesta base de dados de todos
os switches na rede e construir a topologia física de toda a rede.



SNMP

O SNMP (Simple Network Management Protocol) é um protocolo amplamente
conhecido e implementado extensivamente em vários tipos de dispositivos de rede.
Conforme apresentado na Figura 8, o gerente SNMP reside no Sistema de
Gerênciamento de Rede e usa requisições SNMP do tipo SET e GET para um
agente sendo executado no dispositivo gerênciado. O agente interage com o banco
de dados do dispositivo, conhecido como a MIB (Management Information Base), e
realiza a tarefa desejada. Os agentes também podem notificar o gerente de
ocorrência de certos eventos por meio de mensagens chamadas de traps SNMP.
As informações contidas na MIB

são organizadas e armazenadas

hierarquicamente em objetos chamados de OIDs (Object Identifiers).

Figura 8 - Arquitetura básica do SNMP

Fonte: Elaborado pelo autor
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Para ser possível usar o protocolo SNMP em SDN, o controlador precisa ser
capaz de configurar entradas na tabela de encaminhamento dos switches.

A

configuração das entradas na tabela de encaminhamento pode ser feita via
operações do tipo SNMP SET indicando qual o cabeçalho do pacote desejado e qual
a porta de saída para encaminhar o pacote.
Para ser possível criar a topologia da rede, o controlador faz a leitura dos
objetos SNMP com operações do tipo SNMP GET. Estes objetos contem os dados
adquiridos com o uso do protocolo LLDP ou algum protocolo de roteamento como
ISIS, OSPF e BGP que possuem MIBs que armazenam informações topológicas em
OIDs específicas.
Embora o SNMP seja um bom candidato para a interface southbound, ele tem
algumas deficiências que incluem um baixo desempenho na leitura de grandes
quantidades de dados. Além disso, os módulos MIB padrão nem sempre fornecem
os objetos do tipo escrita necessários para SDN. Muitos desses objetos estão
contidos apenas em módulos proprietários.



NETCONF e o Modelo YANG

O NETCONF foi desenvolvido para ser o sucessor natural do SNMP, pois o
SNMP tinha foco no monitoramento e não na configuração da rede por não possuir
recursos de configuração de rede além da interface binária BER (Basic Encoding
Rules) e MIBs proprietárias. Assim, conforme Nadeau e Gray (2013), o IETF se
reuniu com operadoras de telecomunicações e relacionou na RFC 3535 uma lista de
requisitos relevantes para o gerênciamento de redes, como por exemplo, o uso da
CLI para escrita de scripts de configuração. A CLI como forma iterativa de acessar
um dispositivo de rede tinha como ponto forte a interface de texto, porém o fato de
ser proprietária para cada fabricante era um ponto fraco.
O NETCONF emprega mecanismos que permitem instalar, manipular e
apagar a configuração de dispositivos de rede usando um modelo cliente-servidor
em que as mensagens e os dados de configurações trocadas entre o sistema de
gerênciamento de rede (lado cliente) e o dispositivo de rede (lado servidor) são
codificados usando o formato XML (eXtensible Markup Language). As operações do
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protocolo são realizadas como chamadas de procedimento remoto (RPC - Remote
Procedure Calls).
Ainda segundo Nadeau e Gray (2013), o NETCONF é organizado em quatro
camadas apresentadas na Figura 9.
A camada de transporte fornece um canal seguro de comunicação entre o
cliente e o servidor. A camada de Mensagens fornece mecanismos para codificar os
RPCs e notificações de forma independente do transporte. A camada de Operações
especifica um conjunto de operações para gerênciar e recuperar as informações dos
dispositivos como a operação get-config, para obter as configurações do dispositivo
e edit-config para configuração que permite a programação dos dispositivos de
encaminhamento. Estas operações podem ser estendidas dependendo das funções
suportadas pelo dispositivo. A camada de Conteúdo é necessária para modelar os
dados de configuração dos dispositivos já que o NETCONF não proporciona este
modelo. Para isso o modelo YANG surgiu como a linguagem de modelagem de
dados para ser utilizado em conjunto com NETCONF.

Figura 9 - Camadas do protocolo NETCONF

Fonte: Adaptado de (NADEAU; GRAY, 2013)

O modelo YANG (Yet Another Next Generation) é uma linguagem formal para
modelagem de dados que permite a construção de aplicações de forma legível por
possuir um formato hierárquico em árvore com módulos e submódulos com regras
bem definidas (BJORKLUND, 2010).
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A Figura 10 apresentado um exemplo de modelagem de dados usando
YANG.
A hierarquia em árvore é organizada em nós e cada nó tem um nome ou um
nó filho associado. Quatro tipos de nós são definidos no YANG para modelamento
de dados. Nós tipo leaf, leaf-list, container e list (BJORKLUND, 2010).
O nó tipo leaf contém dados simples como inteiros e strings com exatamente
um valor e não possui nós filhos. Os nós tipo leaf-list são parecidos com o nós tipo
leaf, porém definem um grupo de nós ao invés de um único nó. Um nó tipo container
é usado para agrupar nós em árvores e não tem valor, apenas nós filhos de
qualquer tipo incluindo nós tipo leafs, lists, containers e leaf-lists. O nó tipo list define
uma sequência de entradas em que cada entrada é unicamente identificada com o
valor de seus nós tipo leafs com uma key. O nó tipo list pode ter vários nós do tipo
leaf e vários nós filhos de qualquer tipo incluindo leafs, lists e containers.
As definições YANG especificadas dentro de um módulo são associadas com
um namespace XML por meio de uma URI (Uniform Resource Identifier) globalmente
única. Um cliente ou servidor NETCONF usa este namespace durante a codificação
dos dados para o formato NETCONF. Podem ser usados namespaces para módulos
privados por uma organização sem necessidade de registro.

Figura 10 - Exemplo de um recurso modelado em YANG

Fonte: Elaborado pelo Autor
Muitos controladores SDN como o Opendaylight utilizam o modelo YANG em
sua arquitetura para modelar como seus componentes são unidos (MEDVED et al.,
2014).
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BGP-LS

Em uma rede dividida em áreas como a encontrada em uma arquitetura
Seamless MPLS, cada roteador mantem bases de dados que armazenam
informações com o propósito de serem usadas para calcular o caminho MPLS na
área em que ele esta presente. Estas informações formam a tabela de engenharia
de tráfego (TED - Traffic Engineering Database) e é similar à tabela de estado de link
(LSDB - Link-State Database) do protocolo de roteamento dinâmico, porém com o
objetivo de caracterizar as condições dos links. As informações que são distribuídas
para compor a TED são definidas habilitando extensões dos protocolos de
roteamento que são encaminhadas para todos os roteadores que fazem parte da
mesma área.
Estas informações incluem o IP de origem e destino, identificadores de
interfaces, as métricas dos links, utilização de banda, banda que pode ser reservada,
grupos administrativos e grupos de link com risco compartilhado (SRLGs - Shared
Risk Link Groups).
Utilizando um protocolo de roteamento interno como o OSPF ou o IS-IS, o
conhecimento da topologia de rede fica limitada a área em que o dispositivo de rede
pertence. Embora seja possível extrair estas informações da rede por meio do
estabelecimento de adjacências com um dispositivo em cada área, este método não
é escalável o bastante para redes de larga escala. Isto é devido à necessidade do
controlador precisar participar do IGP em varias áreas e ter que vincular as
informações coletadas para formar a topologia completa da rede (GREDLER et al.,
2016). Este método é apresentado na Figura 11.
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Figura 11 - Método de descoberta da topologia e parâmetro dos links usando o IGP

Fonte: Elaborado pelo Autor

O BGP-LS é uma extensão adicionada ao protocolo BGP original para coletar
as informações das LSDBs e TEDs dos IGPs e envia-las para uma entidade externa
como um controlador SDN, como mostrado na Figura 12. Isto provê um mecanismo
para o controlador SDN obter a TED em todas as áreas usando uma única sessão
BGP tipicamente com um roteador refletor de rotas (RR – Router Reflector). Para
isso, cada área deve ter pelo menos um roteador BGP-LS para que as informações
do IGP daquela área possam ser redistribuídas por ele.
A extensão BGP-LS introduz novas informações de conectividade de camada
de rede (NLRI - Network Layer Reachability Information) que descreve informações
de estado de link referentes aos nós, links e prefixos. Uma NLRI de nó identifica o
roteador, uma NLRI de link identifica o enlace entre os roteadores e a NLRI de
prefixo identifica um prefixo de rede IPv4 ou IPv6 (GREDLER et al., 2016).
Na terminologia BGP, os diferentes tipos de NLRIs são classificados por um
identificador de família (AFI - Address Family Identifier) e um identificador de família
subsequente (SAFI - Subsequent Address Family). A AFI identifica o protocolo de
rede associado a camada de rede na qual a informação foi anunciada e a SAFI em
combinação com a AFI define o tipo de NLRI. Para a identificação da NLRI do
protocolo BGP-LS são usadas a AFI=16388 e a SAFI=71 (MINEI; LUCEK, 2011).
Gredler et al., (2016) esclarecem ainda que apesar das informações destas
NLRIs transportarem apenas dados da camada de aplicação, que não tem impacto
imediato no estado de encaminhamento da rede, a frequência que as atualizações
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são enviadas podem interferir na operação de outras NLRIs e assim, o uso de uma
infraestrutura de roteadores refletores dedicados pode ser recomendado.

Figura 12 - Método de descoberta da topologia e parâmetro dos links usando o
BGP-LS

Fonte: Elaborado pelo Autor



PCEP (Path Computation Element Protocol)

O protocolo PCEP define o canal de comunicação entre o PCC (Path
Computation Client) e o PCE (Path Computation Element) por meio de uma sessão
estabelecida sobre TCP. O PCC é o elemento capaz de iniciar o estabelecimento de
um LSP, como por exemplo, um roteador MPLS. O PCE é o elemento central capaz
de calcular os caminhos na rede com base em restrições fornecidas a partir do
comportamento dos roteadores, como por exemplo, um controlador SDN. A
motivação inicial da criação da arquitetura PCE era calcular caminhos para grandes
redes, de forma centralizada, que tinham vários domínios de roteamento. Assim,
quando um roteador necessita calcular o caminho para um determinado LSP, faz
uma requisição ao PCE através do protocolo PCEP (BASH, 2016).
O PCE tem a visão da rede como um todo, por meio de uma base de dados
construída com as informações de topologia de todos os domínios da rede. Essa
base de dados de topologia chamada de tabela de engenharia de tráfego (TED), é
aprendida usando extensões dos protocolos IGP como o OSPF ou o IS-IS, ou o
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BGP-LS. Assim, o PCE pode calcular o caminho para criar determinado LSP
solicitado pelo PCC fundamentado no conteúdo dessa base de dados.
Na Figura 13 é apresentado um modelo de controlador SDN com interface
PCEP.
Figura 13 - Controlador SDN com interface PCEP

Fonte: Elaborado pelo Autor

Conforme mostrado na Figura 14, o PCE pode ser do tipo sem controle de
estados (Stateless PCE) e com controle de estados (Stateful PCE). O PCE sem
controle de estados utiliza apenas as informações da TED para calcular os caminhos
e assim, tem habilidade reduzida para otimizar recursos de rede por não manter o
conhecimento prévio dos caminhos já estabelecidos. O PCE com controle de
estados é mais adequado para emprego em SDN, pois é capaz de reter o
conhecimento dos LSPs e recursos utilizados por meio da criação de uma base de
dados de LSPs chamada de LSPDB (Label Switched Path Data Base). Neste caso, o
PCE utiliza a TED para calcular os caminhos e a LSPDB para obter informações
sobre os recursos utilizados pelos LSPs existentes na rede (PAOLUCCI et al., 2013).
O PCE com controle de estados pode atuar em modo passivo ou ativo. No
modo passivo, o PCC inicia o estabelecimento do caminho e o PCE apenas aprende
o estado do LSP para executar o cálculo do caminho. No modo ativo, tanto o PCC
quanto o PCE podem iniciar a configuração do caminho, mas o PCE também pode
atualizar o estado do LSP em que ele tem controle.
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No modo ativo, o PCE pode ser incorporado a um controlador SDN de forma
que o LSP pode ser iniciado pelo PCE para determinar quais caminhos serão
configurados e encaminhar o resultado do calculo para o PCC. Extensões
incorporadas ao protocolo PCEP permitem também uma abordagem de rede híbrida
com controle MPLS e SDN de modo que um LSP pode ser configurado
manualmente no PCC e apenas informar esta ação ao PCE. Isto é importante para
que o PCE continue tendo a visão global de cada caminho da rede para tomar as
melhores decisões de encaminhamento. Adicionalmente o PCC pode delegar o
controle deste LSP ao controlador SDN (MONGE, ANTONIO SANCHEZ;
SZARKOWICZ, 2015).

Figura 14 - Tipos de PCE

Fonte: Elaborado pelo Autor

Uma proposta de SDN utilizando o PCE é uma solução ideal para operadoras
por separar parcialmente o plano de controle do plano de encaminhamento de dados
permitindo o emprego de mecanismos de controle centralizado que controlam o
comportamento da rede. Com o emprego de SDN baseado em PCEs em
operadoras, o núcleo da rede têm benefícios de roteamento entre diferentes áreas
ou domínios de roteamento.
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2.2.2 Protocolos da interface northbound

SDN oferece uma abordagem mais eficiente e flexível para gerênciar a rede
diferente dos protocolos de gerênciamento tradicionais como o SNMP e o mais
recente NETCONF devido ao desacoplamento dos planos de controle e
encaminhamento. Isto permite que a aplicação de gerênciamento tenha uma
abstração logicamente centralizada para controlar o comportamento da rede sem
precisar ter ciência dos protocolos das camadas inferiores (ZHOU et al., 2014).
No momento em que o controlador possui plena visibilidade da rede e aos
recursos associados a seus elementos de encaminhamento, o controlador pode
interagir por meio da sua interface northbound com o programa escrito em
determinada linguagem, denominado neste trabalho como aplicativo. Este aplicativo,
pode agora gerênciar e controlar qual será o comportamento que cada elemento de
encaminhamento deve executar para encaminhar o tráfego de um ponto a outro
levando em consideração a rede como um todo.
A interface northbound mais conhecida é a chamada RESTCONF. O
controlador, por meio do protocolo RESTCONF define como ter acesso aos dados
modelados em YANG no controlador SDN por meio de uma API.
Esta API permite que uma quantidade mínima de dados seja enviada usando
mecanismos bem conhecidos via XML que funcionam expondo os recursos para o
aplicativo por meio de uma URI. Assim, o aplicativo pode acessar esta URI e extrair
os dados do recurso desejado (PRIETO; LEUNG; ROCKWELL, 2015).

2.2.3 Protocolos da interface east-west
De acordo com Casellas et al. ( 2016), Quando SDN é implementado em uma
rede de grande escala, apenas um controlador não é suficiente para prover a
escalabilidade necessária. Esta dificuldade pode ser contornada implementando
vários controladores SDN na rede. Cada controlador é responsável por atuar em
uma parte da rede. Para interconectar estes controladores com o objetivo de
compartilhar suas bases de dados é definido uma interface de comunicação
chamada de East/West.
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Esta interface, apesar da importância para fins de escalabilidade, alta
disponibilidade e sincronização de informações entre controladores, ainda não é
oficialmente aceita como padrão e depende do controlador utilizado (JARRAYA;
MADI; DEBBABI, 2014).
Conforme mostrado na Figura 15, YIN et al. (2012) fizeram a proposta de um
padrão chamada de SDNi (Software Defined Network Interface) para interconectar e
trocar informações entre controladores. A proposta da interface SDNi tem
basicamente dois propósitos, o de compartilhar e sincronizar informações entre
controladores e coordenar o processo de decisão entre controladores que atuam em
partes menores da rede (CHEN; ZHENG; RONG, 2015).

Figura 15 - Interface de comunicação entre controladores

Fonte: Elaborado pelo Autor

Um exemplo de controlador que implementa esta interface é o controlador
Opendaylight conforme arquitetura apresentada na Figura 16.
Seu funcionamento consiste em três componentes fundamentais, o SDNi
Aggregator, RestAPI e SDNi Wrapper. O componente SDNi Aggregator coleta e
agrega as informações da rede como topologia ou outro parâmetro desejado para
ser compartilhado. O componente RestAPI é implementado para conectar os
componentes SDNi Aggregator e SDNi Wrapper. A função do componente SDNi
Wrapper é coletar e compartilhar informações com os outros controladores em
tempo real por meio de uma sessão BGP estabelecida com os demais controladores
(JAHAN, 2016).
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Figura 16 - Arquitetura da interface SDNi do controlador Opendaylight

Fonte: (JAHAN, 2016)
2.3 Controladores SDN
Esta subseção apresenta diferentes controladores SDN disponíveis com o
objetivo de selecionar o mais adequado para este trabalho.
O controlador SDN equivale ao sistema operacional de rede que exerce o
controle de forma centralizada dos elementos de encaminhamento. Existem diversas
implementações de controladores que se diferenciam por fatores como linguagens
de programação em que são construídos ou pelas interfaces de comunicação
suportadas. Por ser um elemento crítico em uma arquitetura SDN, um critério
importante na seleção do controlador SDN é a sua arquitetura, que pode ser
centralizada ou distribuída (KREUTZ et al., 2015).
Um controlador com arquitetura centralizada apesar de serem mais simples
do ponto de vista operacional e ter um melhor controle do comportamento da rede,
representa um ponto único de falha e limitação de escalabilidade (FRASER et al.,
2013).
Os controladores com arquitetura distribuída podem ser agrupados de forma
a formar uma única unidade lógica na forma de um cluster ou por meio de uma
interface de comunicação east-west (KREUTZ et al., 2015). A Figura 17 apresenta
exemplos de controladores com arquitetura distribuída interconectados por meio de
uma interface east-west.
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Figura 17 - Controladores SDN com arquitetura de controle distribuído

Fonte: (KREUTZ et al., 2015)

Os controladores disponíveis atualmente

podem ser implementados com

código fonte aberto ou proprietária. Neste trabalho não são considerados os
controladores de código fonte proprietários, já que diferente dos controladores de
código fonte aberta, não possuem interfaces northbound e southbound abertas. Isto
implica, além da necessidade da aquisição de licenças para funcionamento, na
limitação das pesquisas de métodos de operação e experimentação na rede. As
interfaces abertas também facilitam a interoperabilidade entre equipamentos de
fabricantes diferentes (RAZA et al., 2014).
Alguns dos controladores mais populares são listados a seguir:


NOX/POX

O NOX foi o primeiro controlador OpenFlow escrito na linguagem C/C++ mas
não teve muita popularidade. Os mesmos criadores então desenvolveram o POX na
linguagem Python com uma interface de programação simplificada com o objetivo de
acelerar a implementação de novas aplicações de rede e facilitar seu
desenvolvimento.


Ryu

É um controlador implementado em Python com componentes implementadas
em outras linguagens de programação como bibliotecas Openflow, NETCONF e
gerênciamento de aplicações.


Floodlight
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Este

controlador

escrito

em

JAVA

possui

um

grande

número

de

funcionalidades que pode ser utilizado em ambientes comerciais. Possui uma versão
em código aberto que não oferece opções de alta disponibilidade ou escalabilidade e
uma versão comercial que é baseado em servidores em cluster.


Opencontrail

É um controlador de código aberto baseado no Apache 2.0 que é
implementado com protocolos padrão com foco em NFV e Cloud. Também possui
uma versão comercial mantido pela Juniper Networks.


ONOS

O controlador ONOS é um projeto de código fonte aberto que tem como
objetivo ser um controlador tolerante a falhas. Isto o torna uma boa alternativa para
ser usado por operadoras de telecomunicações. Com uma arquitetura formada por
instâncias distribuídas, este controlador oferece escalabilidade e redundância em
caso de falha.


Opendaylight

Este controlador é um projeto mantido pela Linux Foundation em colaboração
com diversas outras empresas como fabricantes e operadoras de telecomunicações
por ter uma arquitetura comum que pode ser explorada pela indústria para a criação
de novas aplicações. É escrito em JAVA e oferece uma interface RESTCONF que
facilita a interação com seus componentes internos. Possui módulos que podem ser
plugados conforme sua necessidade. O grande diferencial do Opendaylight em
relação aos outros controladores é o suporte a grande quantidade de protocolos
como interfaces southbound, como por exemplo, BGP e PCEP. O Opendaylight é
baseado em uma arquitetura com estruturas de dados baseados em YANG para
troca de mensagens e armazenamento de dados.

O Quadro 1 apresenta um resumo das características dos controladores SDN
mais populares em que é possível contrastar as suas principais funcionalidades.
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Quadro 1 - Comparativo dos controladores SDN mais populares
Atributos

NOX/POX

Ryu

OpenContrail

Floodlight

ONOS

Opendaylight

Linguagem

C++/Python

Python

Baseado no
Apache 2.0

Java

Java

Java

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Código fonte
aberto
Controle
distribuído

Popularidade

Baixa, Pojeto
criado pela
Nicira

Documentação

Sim

Interfaces
southbound

Somente
OpenFlow

Alta. Projeto
conduzido pela
Media. Projeto Media. Projeto
Média. Projeto
Media. Projeto Linux Fundation
conduzido pela conduzido pela.
conduzido pela
conduzido pela e com alto
Juniper
Big Switch
NTT Labs.
ON. Lab.
interesse na
Networks.
Networks.
comunidade
SDN
Sim
Sim
Sim
Sim. Limitada Sim. Detalhada
SNMP,
SNMP,
NETCONF,
OF-CONFIG,
NETCONF,PC
XMPP, BGP,
Somente
PCEP, BGPOVSDB,
EP, BGP-LS,
NETCONF.
OpenFlow
LS, OVSDB,
NETCONF.
OVSDB, LISP,
LISP, entre
entre outros.
outros.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Para este trabalho os seguintes critérios foram estabelecidos para escolha do
controlador:
a) Ter código fonte aberto
b) Possuir arquitetura distribuída
c) Possuir interfaces southbound alternativas ao Openflow
d) Boa maturidade na indústria
e) Possuir documentação abundante

Após analisar os controladores disponíveis, chegou-se aos controladores
ONOS e Opendaylight. Estes controladores possuem arquiteturas distribuídas que
atendem aos critérios de alta disponibilidade, confiabilidade, tolerância a falhas e
desempenho que são essenciais em redes de operadoras de telecomunicações.
Estes controladores também atentem aos critérios de terem código fonte
aberto e possuírem interfaces southbound alternativas ao Openflow. Contudo,
devido ao controlador ONOS ainda ser novo na indústria e não possuir
documentação abundante, o controlador OpenDaylight foi selecionado para este
trabalho.
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2.3.1 Implementação do controlador SDN
Segundo Chen, Zheng e Rong (2015), apesar dos benefícios oferecidos pelas
SDNs, a mudança de um modelo de rede tradicional para uma rede baseada em
SDN pode ser arriscado. Algumas preocupações incluem a interoperabilidade com
os dispositivos da rede atual, performance do controlador, a segurança relacionada
a centralização do plano de controle da rede e a falta de especialistas para suportar
a nova rede. Os autores também comentam a falta de confiança nos protótipos
existentes para serem implementados em ambientes de produção.
Blial, Mamoun e Benaini (2016), complementam dizendo que em uma rede
com o plano de controle centralizado, a tendência do uso de apenas um controlador
como proposto nas arquiteturas iniciais, tem aspectos críticos relacionadas a
eficiência, escalabilidade, disponibilidade e segurança. A eficiência e escalabilidade
estão ligadas a capacidade do controlador em sustentar toda a rede do ponto de
vista de armazenamento e processamento. Os aspectos de disponibilidade e
segurança tratam do comprometimento das funções da rede em caso de falha ou
ataque ao controlador. Para esses autores, estes aspectos indicam a necessidade
do uso de vários controladores.
Heller, Sherwood e mckeown (2012) analisam o problema de quantos
controladores são necessários e onde na topologia devem ser colocados em uma
rede de grandes dimensões com o objetivo de minimizar o tempo de resposta e
aumentar a velocidade de interação entre o controlador e os dispositivos de
encaminhamento e entre controladores. Os autores demonstram que é possível
dimensionar a quantidade e posição dos controladores levando em consideração
três

componentes:

os

requisitos

de

latência;

métricas

como

tempo

de

disponibilidade, capacidade de processamento e largura de banda; e por fim, a
topologia da rede. Com os experimentos conduzidos pelos autores usando
topologias de rede do tipo linha, anel, hub-and-spoke, árvore e mesh, foi
demonstrado

que

um

posicionamento

aleatório

não

é

ideal.

Apesar

de

demonstrarem que a latência dos dispositivos de encaminhamento até um único
controlador ter sido satisfatória para topologias pequenas e médias, com a expansão
da rede, um único controlador não foi suficiente para gerênciar toda a rede.
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Para este trabalho são ponderados os aspectos de interoperabilidade e
escalabilidade para implementação dos protocolos SDN em uma rede de produção
de uma operadora de serviços móveis.
Segundo Fraser et al. (2013), diferente de uma nova implantação em que
todos os equipamentos já são compatíveis com os padrões SDN, a integração de
SDN em uma rede tradicional que suporta serviços vitais para continuidade do
negocio da organização, requer interoperabilidade e compatibilidade com os
protocolos existentes. Este cuidado serve para redução de custos e minimizar os
riscos de interrupção de serviços com a entrada de SDN nesta rede.
O protocolo PCEP é uma alternativa para migração gradual ou parcial para
SDN. Em uma rede MPLS, usando o PCEP, um elemento central pode controlar o
comportamento dos túneis MPLS enquanto que os elementos de rede tradicionais
continuam executando suas funções com seus protocolos atuais (FRASER et al.,
2013).
De acordo com Fraser et al. (2013), uma rede com apenas um controlador e
grande quantidade de elementos de encaminhamento distribuídos por uma grande
distancia pode introduzir latência na troca das informações de controle entre eles. O
uso de apenas um controlador pode também não ter poder computacional suficiente
para manter a base de dados atualizada com as informações da rede sobre seu
controle.
O mesmo autor sugere o uso de uma infraestrutura de controladores
interligados por uma interface east-west em que cada controlador fica responsável
por uma parte da rede e trocam informações por meio desta interface.

2.4 Estratégias de Migração
Nesta subseção, é feita uma análise das estratégias de migração propostas
pela ONF e IETF. Estes estudos servem de referencia para a escolha do modelo que
será adaptado para a implementação de SDN na rede da operadora avaliada.
A ONF defende o uso do protocolo Openflow para uso nas SDN e propõe as
estratégias de migração apresentadas na Figura 18.
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De acordo com a (ONF, 2014), a migração pode se encaixar em três
categorias. Troca de todos os equipamentos por switches openflow; rede mista com
equipamentos legados e switches openflow; equipamentos híbridos que também
suportem o padrão openflow.
O primeiro cenário, apesar de ser o mais fácil por não haver necessidade de
integração ou interoperabilidade com os equipamentos existentes que não suportam
o openflow, exige a substituição de todos os equipamentos da rede. No segundo
cenário, uma rede paralela é criada com switches openflow enquanto a rede legada
continua em produção. No ultimo cenário é necessária aquisição de equipamentos
que suportem ambos, os protocolos legados e o protocolo openflow de forma
hibrida.

Figura 18 - Estratégias de migração para SDN propostas pela ONF

Fonte: Adaptado de (ONF, 2014)

O IETF propõe uma abordagem diferente com o conceito de promover a
evolução da rede por meio do uso de protocolos já disponíveis conforme
apresentados na Figura 19. Assim, com a estratégia evolucionária, a arquitetura
atual é mantida com seus princípios básicos e protocolos disponíveis e são
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adicionados os protocolos necessários para construir a arquitetura SDN com, por
exemplo, os protocolos PCEP, SNMP, NETCONF ou o próprio Openflow.

Figura 19 - Arquitetura SDN proposta pelo IETF

Fonte: Adaptado de (HALEPLIDIS; SALIM; MEYER, 2015)

Outro aspecto interessante levantado por Das et al., 2015 é que o uso de
protocolos já conhecidos e maduros como o PCEP pode ajudar e facilitar a adoção
de novas tecnologias. A Figura 20 compara a facilidade de migração isoladamente
de SDN baseado em openflow ou PCE e a migração simultânea de SDN e PCE ao
mesmo tempo. Segundo os autores, foi observado que quando considerado
somente a migração do PCE isoladamente, a tecnologia é facilmente adotada. Para
o caso de SDN isoladamente, ela é dificilmente adotada. Já as duas ao mesmo
tempo levam a uma melhor aceitação e faz com que uma tecnologia difícil de ser
adotada seja facilitada com a implementação de uma tecnologia complementar e
mais fácil de ser implementada.
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Figura 20 - Efeito da migração para PCE e SDN

Fonte: Adaptado de (DAS et al., 2015)

Por fim, o trabalho de Raza et al., 2014 aborda e compara a estratégia de
implementar uma SDN aberta ou proprietária. Segundo os autores, uma
implementação proprietária existe um custo maior de aquisição e por ter código fonte
fechado dependo do fabricante para desenvolver novas funcionalidades ou corrigir
problemas, porém costuma ser uma solução mais estável e com suporte pelo
fabricante. Já uma implementação aberta tem geralmente menos custos, mas por ter
código fonte aberto, o desenvolvimento de novas aplicações é facilitada.

2.5 Roteamento por Segmentos
O roteamento por segmentos (SR - Segment Routing) é uma proposta para
simplificação do plano de controle e configuração em uma rede MPLS permitindo
que a origem envie os pacotes por uma rota parcialmente ou completamente
especificada a partir da origem.
O funcionamento do roteamento por segmentos se baseia na criação de uma
lista ordenada de segmentos na origem que definem o caminho na rede até o
roteador de saída. Em redes MPLS, este caminho não depende de qualquer técnica
de sinalização por salto como LDP ou RSVP para distribuição dos labels.
O roteamento por segmentos usa um conjunto de segmentos que são
anunciados por meio de protocolos de roteamento interno como o OSPF ou IS-IS
chamado de SRGB (Segment Routing Global Block). O SRGB é uma faixa de labels
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reservada para os Segmentos que são combinados com um índice local ou global
para criar o caminho desejado até o destino (SGAMBELLURI et al., 2015).
Em uma rede MPLS, o identificador de segmento é chamado de SID
(Segment Routing Identifier) que corresponde a label MPLS. Dois tipos de
segmentos são definidos: segmentos de nó e de adjacência. O segmento de nó tem
uma identificação única e global dentro do domínio do protocolo de roteamento. O
segmento de adjacência tem significado apenas local e está relacionado a uma ou
mais adjacências do nó (SALSANO et al., 2016).
Recentemente outro tipo de segmento foi definido e chamado de segmento
anycast (anycast SID). Este tipo de

segmento provê uma melhor resiliência no

caminho do túnel MPLS já que ele não é associado a nenhum roteador em
especifico e sim a um grupo de roteadores. Neste caso, se um dos roteadores
apresentar uma falha, o túnel MPLS continuará estabelecido por meio do roteador
mais próximo no mesmo grupo de anycast.
A Figura 21 apresenta um exemplo de uma rede MPLS com roteamento por
segmentos e anunciando um prefixo anycast SID. Neste exemplo os roteadores com
os índices 2 e 5 são roteadores de borda de área e anunciam o mesmo prefixo SID
para os roteares das áreas adjacentes. Com isto, o roteador 1 pode criar uma lista
especificando apenas o SID de destino e o SID anycast.
Figura 21 - Exemplo de uma rede MPLS com anycast SID

Fonte: Elaborado pelo Autor

No roteamento por segmentos, três tipos de operações são definidos: PUSH,
CONTINUE e NEXT, que são equivalentes as operações PUSH, SWAP e POP
respectivamente em uma rede MPLS tradicional. A operação de PUSH insere uma
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lista de segmentos, a operação de CONTINUE mantem o label e encaminha para o
próximo salto e a operação de NEXT ativa o próximo segmento da lista removendo o
label mais externo. (BOWERS; GREDLER; U. CHUNDURI, 2015).
Alternativamente ao caminho definido pelo protocolo de roteamento interno,
um controlador SDN pode ser usado para codificar uma lista de segmentos (SID)
com o objetivo de prover mecanismos de engenharia de tráfego. Com isso, o
controlador SDN pode informar apenas ao roteador de entrada, o caminho desejado
por meio de uma lista ordenada de labels, de forma que os roteadores intermediários
não precisam criar ou manter sessões para o caminho. Essa é uma característica
que permite reduzir a complexidade do plano de controle dos roteadores em uma
rede MPLS e melhorar a escalabilidade com a diminuição da necessidade da
interação entre protocolos e manutenção das tabelas de encaminhamento de labels
nos roteadores.
Para uso de um controlador SDN com o roteamento por segmentos, podem
ser usado como interface southbound o protocolo OpenFlow ou o protocolo PCEP.
Como o roteamento por segmentos foi concebido para ser totalmente
compatível com o plano de encaminhamento MPLS, mantendo sua estrutura de
labels, todos os serviços como criação de VPNs e mecanismo de proteção como
Fast Rerout são suportados.

2.6 Trabalhos relacionados com SDN e a arquitetura Seamless MPLS
Tipicamente o uso do MPLS em uma rede esta relacionado a capacidade de
fazer engenharia de tráfego e o uso de VPNs. Tobita (2014), demonstrou os ganhos
operacionais obtidos para provisionamento de VPNs com o uso da arquitetura
Seamless MPLS, porém de forma manual. No trabalho de Muñoz et al., (2013), é
demonstrado uma ferramenta de provisionamento de VPNs em uma rede com
arquitetura Seamless MPLS por meio de um experimento com roteadores de
mercado e um controlador baseado em PCE para calcular a rota entre os diferentes
dominios

de

roteamento.

Seu

experimento

demonstrou

com

sucesso

o

provisionamento do serviço de VPN por meio de uma aplicação desenvolvida no
controlador SDN.
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O uso de mecanismos como o PCE para realizar engenharia de tráfego foi
complementado com a integração em um controlador SDN para servir com uma
ferramenta para gerênciar os LSPs. Deste modo é possível ter uma visibilidade
adequada da distribuição destes LSPs, o caminho pelo qual eles estão distribuídos
pela rede e qual o consumo de tráfego utilizado.
Cai, Wielosz e Wei (2014) explicam como vários provedores de serviços estão
implementando a arquitetura Seamless MPLS para consolidar os vários domínios de
roteamento em uma única infraestrutura de rede convergente para aumentar a
escalabilidade, disponibilidade e otimização do encaminhamento de tráfego de
dados e propõe, para esta arquitetura, o uso de SDN baseado em Openflow. A
proposta deste trabalho consiste em usar o controlador SDN para enviar uma pilha
de labels para os elementos na rede onde serão provisionados os túneis MPLS.
Para isso, todos os elementos na rede precisam estar registrados no controlador
SDN para aprendizado da topologia e manutenção dos seus estados de
encaminhamento. Contudo, nesse trabalho não é abordado como o controlador SDN
se comporta em uma rede de larga escala para aprender sua topologia e como pode
ser tratada a troca informações com outros controladores em diferentes domínios de
roteamento.
O trabalho de Jocha, Kern e Yedavalli (2012), investiga possíveis limitações
de escalabilidade com a centralização do plano de controle em rede de operadoras
com diferentes arquiteturas e explica as diferentes limitações de escalabilidade
encontradas nos diferentes cenários. Estes cenários foram simulados com a
abordagem SDN usando protocolo Openflow e mostrou que a arquitetura Seamless
MPLS apresentou melhores resultados com relação a quantidade de entrada de
fluxos na tabela do controlador e a quantidade de operações de modificação o
controlador precisa enviar para responder a uma mudança na rede como a falha de
um link e redirecionar o tráfego para outro link.
O trabalho de John et al. (2014) descreve o uso de SDN em redes de
operadoras de larga escala com milhares de clientes e múltiplas tecnologias e
demonstra que seu uso é benéfico do ponto de vista técnico e econômico.
Em seu trabalho é desenvolvido uma arquitetura baseada em um plano de
controle heterogêneo com varias camadas para prover interoperabilidade com a rede
MPLS existente. Nas camadas de acesso e agregação são usados switches
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openflow enquanto que na camada de Núcleo é mantido o uso de roteadores MPLS.
Em seu protótipo foi demonstrado a função de estabelecimento de túneis MPLS de
transporte fim a fim e o provisionamento de VPNs de serviço. Em seu experimento
também foi constatado que o tempo de restauração em caso de falha não era
suficiente para atender os requisitos de disponibilidade abaixo de 50ms dependendo
da quantidade de fluxos afetados. Segundo os autores, apesar do openflow na
versão 1.1 introduzir mecanismos de recuperação rápida (fast failover), não foi
possível usar este mecanismo devido à natureza heterogênea da arquitetura
desenvolvida.
O quadro 5 apresenta a relação dos trabalhos relacionados ao uso de SDN
em redes com arquitetura Seamless MPLS descritos nesta sessão e identifica a
correlação com o presente trabalho.

Quadro 2 - Trabalhos relacionados ao uso de SDN e Seamless MPLS

Fonte: Elaborado pelo Autor

2.7 Síntese da Seção
Uma abordagem SDN no contexto de uma operadora de telecomunicações
oferece benefícios como controle centralizado, automação de atividades rotineiras e
baixo custo operacional. Contudo, a infraestrutura da rede de uma operadora, como
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de uma operadora de serviços móveis, é complexa por natureza por ser tipicamente
composta por grande quantidade de equipamentos e diferentes tipos de tecnologias
que se interconectam de uma determinada maneira, como a arquitetura Seamless
MPLS. Além disso, administração e suporte avançado são necessários para manter
esta rede operacional. Assim, como qualquer outra nova tecnologia, uma operadora
precisa levar em consideração estes aspectos de complexidade antes de
implementar SDN em sua infraestrutura. Apesar do uso do protocolo Openflow ter
ficado popular em SDN, ele exige que, além do controlador, todos os equipamentos
do plano de encaminhamento também tenham suporte ao Openflow. Visto que isso
pode ser um limitador e impedir a adoção de SDN em redes legadas, esta seção
teve por objetivo fazer um busca na bibliografia de outras opções de protocolos,
tecnologias emergentes e estratégias de migração que podem ser usados como
solução SDN em uma operadora de telecomunicações.
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3 AVALIAÇÃO DE UMA REDE EM PRODUÇÃO

Nesta sessão é realizada uma avaliação de uma rede em produção para
levantamento de informações e mapeamento do cenário atual da rede de uma
operadora de serviços móveis. Assim, com o entendimento das necessidades atuais
e futuras, podem ser feitas as recomendações para a evolução da rede para um
ambiente com SDN implementado.
Esta avaliação irá permitir a elaboração do processo de implementação
gradativa de SDN proposto neste trabalho que pode servir de modelo de referência
para gerar um plano de mudança para a nova arquitetura e alteração de
configurações em uma rede de produção.
3.1 Processo de levantamento de informações
Para realização desta avaliação, o nome da organização será preservado por
motivos sigilosos das informações, e usaremos o nome fictício de "Operadora A".
A avaliação foi feita em uma operadora fundada em 1995 inicialmente
provendo serviços de TV a cabo, internet de banda larga e telefonia. Em 2016 após
receber licença para prover serviços móveis, passou a oferecer também serviços de
telefonia móvel e serviços de dados 3G e 4G. Com presença em mais de 20 cidades
sendo a segunda maior operadora local com aproximadamente 30 mil usuários e
1000 funcionários.
Para esta avaliação, cuja finalidade foi o levantamento de informações de
uma rede de produção para simular a implantação e uso de SDN, foi utilizado o
seguinte processo apresentado na Figura 22 e explanado nas subseções a seguir.
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Figura 22 - Processo utilizado para levantamento de informações da avaliação da
rede em produção

Fonte: Elaborado pelo Autor

3.2 Análise da Rede Atual
Para dar início a avaliação, as primeiras atividades realizadas para conhecer
a arquitetura da rede atual foram entrevistas, questionários e levantamento de
documentações da rede.
As entrevistas foram feitas na forma de conversas com as equipes de
engenharia, planejamento e manutenção da operadora para levantamento inicial das
características da rede. Após isto, foi feito um breve questionário com o intuito de
categorizar e priorizar as informações mais relevantes obtidas nas entrevistas para a
análise dos requisitos necessários para a implementação de SDN nesta rede. Este
questionário foi elaborado utilizando a ferramenta Google Forms e seus resultados
estão disponíveis no Apêndice A.
Algumas documentações na forma de topologias e relatórios de ferramentas
de monitoração foram levantadas para conhecer em detalhes a topologia de rede e
suas particularidades. A seguir são apresentadas algumas das características
levantadas.
Quantidade total de roteadores MPLS: Aproximadamente 500
Volume médio de tráfego na rede: 200 Mbps
Quantidade de túneis MPLS: Aproximadamente 200
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Tempo médio de convergência dos túneis MPLS em caso de falhas: 30 a 60
segundos.
Histórico de falhas de roteadores e links de comunicação: Aproximadamente
8 falhas por dia.

3.2.1 Arquitetura Geral
A Figura 23 apresenta a arquitetura lógica simplificada da rede com detalhes
para as camadas e funções dos roteadores. A rede é hierarquicamente construída
em quatro níveis. Estes níveis formam camadas que representam domínios de
roteamento com funções especificas.
Os roteadores de núcleo (RN) proveem conectividade com a rede móvel onde
os elementos do núcleo da rede móvel estão presentes como, por exemplo, a RNC e
a EPC.
A camada de Agregação se conecta a um par de roteadores de núcleo e é
formada por vários roteadores de agregação (RAG). Varias camadas de agregação
podem estar presentes conectando a camada de Núcleo à camada de Préagregação ou diretamente na camada de acesso.
A camada de Pré-agregação tem a função de estender o alcance da camada
de agregação utilizando a rede metro ethernet da operadora e é formada por
roteadores de Pré-Agregação (RPA) ligados a um par de roteadores de agregação.
Varias camadas de acesso podem estar conectadas a cada camada de Preagregação utilizando a rede metro ethernet ou conectadas diretamente nas camadas
de agregação. Esta camada contem os equipamentos da rede de acesso de radio
como os NodeB e eNodeB. Estes equipamentos de acesso de radio estão
conectados à camada de acesso via roteadores de célula do site (RCS).
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Figura 23 – Arquitetura lógica simplificada da rede em estudo

Fonte: Elaborado pelo Autor

Dentro de cada região, diferentes tipos de topologias são usados, podendo
ser em anel, anel duplo, hub-and-spoke, full-mesh e em cadeia.
Do ponto de vista da implementação do controlador SDN, é importante
considerar os diferentes tipos de topologias, já que segundo XIAO et al., 2015, este
é um dos critérios para o dimensionamento da quantidade e localização dos
controladores SDN em uma rede com grande dispersão geográfica.
Nesta rede os seguintes tipos de interconexões e topologias estão presentes
em cada camada:
- Na camada de Núcleo todos os roteadores RN estão conectados uns ao
outros formando uma topologia full-mesh.
- Na camada de Agregação, cada roteador RAG esta conectado a um par de
roteadores RN.
- A camada de Pre-agregação usa uma topologia do tipo anel duplo e que
cada uma das pontas do anel termina em um roteador RAG.
- Para a camada de acesso, varias topologias são encontradas dependendo
da demanda de acesso, o alcance e tipo de tecnologia de ultima milha utilizada.
Assim, para esta camada as topologias podem ser em anel com a cabeça do anel
sendo um roteador RPA ou um RAG. Outra possibilidade são topologias do tipo huband-spoke e em cadeia terminadas em um roteador RPA ou RAG.
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Todas as conexões em todas as camadas utilizam como meio de transmissão
o meio Ethernet em 10Gbps e 1Gbps para conexão com o equipamentos de acesso
de radio.

3.2.2 Protocolos de roteamento interno
Como discutido nas sessões anteriores, devido a um único domínio de
roteamento não ser escalável o bastante para uma rede de grandes dimensões e
com grande quantidade de equipamentos, esta rede esta dividida em diferentes
domínios de roteamento. O protocolo utilizado por esta operadora é o IS-IS.
O tamanho do domínio de roteamento formado pelos roteadores em um
mesmo level 1 ou level 2 precisa ser limitado para evitar

instabilidades de

roteamento e manter o tamanho da LSDB nos roteadores o menor possível.
O protocolo IS-IS é utilizado nesta rede com as seguintes diretrizes:
- Com exceção da rede de gerência, não ocorre redistribuição de rotas entre
as camadas de Núcleo/Agregação e as camadas de Pré-agregação/Acesso e viceversa.
- Os prefixos da rede de gerência são injetados dentro do IS-IS como rotas
internas e redistribuídos para o IS-IS level 1 nos roteadores de agregação para
garantir conectividade sem depender de nenhum outro protocolo.
- Funções desnecessárias do protocolo são desabilitadas como o ES-IS.
- O estilo Wide metric no IS-IS é usado para melhorar a granularidade de
métricas e eficiência na estrutura da LSDB.
- É usado o valor de 1000 Gbps como referência para cálculo automático das
métricas das interfaces.
- O modo de operação das interfaces é configurado para ponto-a-ponto e as
interfaces loopback são explicitamente configuradas no modo passivo.
- Todos os pacotes IS-IS (Hello, Link State, Sequence Numbers) usam
verificação criptográfica do tipo MD5 para aumentar a confiabilidade na detecção de
pacotes corrompidos.
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3.2.3 Protocolos de Sinalização MPLS
Dois protocolos de sinalização MPLS são utilizados nesta rede. O protocolo
RSVP é utilizado como protocolo principal e o LDP é utilizado como backup em caso
de problemas com o protocolo RSVP.
Para obter uma distribuição balanceada dos LSPs de fim a fim através da
rede, o RSVP é usado com reserva de banda. Reservando banda apropriadamente
durante

o

estabelecimento

dos

LSPs,

minimiza

a

possibilidade

de

congestionamento. Isto também faz com que o algoritmo CSPF seja capaz de
calcular o melhor caminho para estabelecimento dos LSPs de acordo com a banda
disponível na rede ou mesmo encontrando caminhos alternativos para servir de
backup.
Nesta rede, a reserva de banda é feita manualmente para todos os LSPs.
Usando este modo de reserva de banda requer bastante cuidado no planejamento e
monitoramento dos recursos de banda da rede e atualizações regulares dependendo
da demanda de tráfego.
Usando LSPs sinalizados por RSVP, se ocorrer algum problema no caminho
do LSP primário causado por alguma falha de algum roteador ou link, o roteador
imediatamente antes no caminho de onde a falha ocorreu sinaliza este evento para o
roteador que iniciou o LSP. Havendo proteção para este LSP, os roteadores
intermediários executam uma ação de reparo, transferindo o tráfego para um
caminho alternativo e avisando o roteador que iniciou o LSP. Esta é uma ação
temporária em que o roteador que iniciou o LSP irá tentar reestabelecer o LSP
original. No entanto, se a reserva de banda na rede não estiver otimizada, este
roteador pode não ser capaz de restabelecer o LSP e o tráfego ficará sempre no
caminho de proteção. Eventualmente quando o link ou roteador forem reparados, o
LSP será restabelecido, porém durante este tempo, pode ser observado perda de
pacotes devido ao tempo prolongado que o LSP ficou no caminho de proteção.

3.2.4 Arquitetura para o protocolo BGP
Nesta rede é implementado uma hierarquia de roteadores refletores de rotas
BGP composta por dois níveis. O primeiro nível é composto por um par de
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roteadores centralizados e dedicados apenas para reflexão de rotas e fora do
caminho do tráfego se serviço. Para o segundo nível, são usados os próprios
roteadores de agregação que além de serem usados para tráfego de serviço e
serem clientes dos refletores do primeiro nível, também exercem a função de
roteadores refletores e tem como clientes os roteadores das camadas de préagregação e acesso.
As seguintes famílias de endereços BGP são usadas nesta rede.
1. AFI/SAFI=1/1 (IPv4 unicast - RFC 4760)
Esta família de protocolos é utilizada para distribuir os endereços internos das
interfaces da rede móvel somente nas camadas de núcleo e agregação.
Cada roteador de núcleo e agregação injeta os prefixos de suas interfaces
utilizando o endereço da interface loopback como next-hop.
2. AFI/SAFI=1/4 (IPv4 labeled unicast - RFC 3107)
Esta família de protocolos é utilizada para distribuir os endereços de loopback
que servem de transporte entre cada domínio de roteamento. Os endereços de
loopback locais são anunciados com o próprio endereço local como nex-hop. Os
endereços das loopbacks remotas são recebidos e instalados nas tabelas de
roteamento apenas dos roteadores da borda de cada domínio.
Os roteadores refletores de primeiro nível não alteram o atributo next-hop dos
prefixos anunciados por esta família, porém os roteadores refletores de segundo
nível alteram este atributo para eles mesmos. Isto é necessário para ativar o
mecanismo de troca de labels necessário para o funcionamento da arquitetura
Seamless MPLS.
O atributo AIGP (Accumulated Internal Gateway Protocol) é habilitado nesta
sessão BGP para cálculo da métrica entre os domínios de roteamento.
O atributo Add Path para incluir todos os possíveis next-hops do anuncio
remoto esta habilitado juntamente com o AIGP para garantir que o tráfego use
sempre o menor caminho entre os domínios de roteamento.
3. AFI/SAFI=1/128 (VPN-IPv4 unicast - RFC 4364)
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Esta família é usada para distribuir os endereços da EPC e eNodeB para as
rede 3G (versão R5 ou superiores) e 4G (LTE).
Nos roteadores refletores, todos os prefixos das VPNs recebidos dos
roteadores de acesso são refletidos sem alteração do atributo de next-hop.
Nos roteadores de acesso, o next-hop para os prefixos criados localmente
permanecem inalterados com os endereços das interfaces loopback locais.
4. AFI/SAFI=25/65 (L2VPN signaling - RFC 6074)
Esta família é utilizada para distribuir as informações necessárias para o
estabelecimento dos circuitos de camada 2 requeridos para comunicação entre a
RNC e os NodeB para o serviço 3G (versão R4 ou inferior) presentes nesta rede.
5. AFI/SAFI=1/132 (Route Target - RFC 4864)
Esta família é usada para fins de escalabilidade para que os anúncios das
famílias AFI/SAFI=1/128 (VPN-IPv4 unicast) e 25/65 (L2VPN signaling) sejam
enviadas apenas para os roteadores de acesso que precisam de determinado
prefixo.
3.2.5 Serviços de VPN
Na rede desta operadora, os serviços 3G e 4G estão presentes. Para prover
conectividade para estes serviços através da rede, são utilizadas VPNs MPLS de
camada dois e três.
Na Figura 24 é ilustrado as VPNs sobre MPLS para prover conectividade para
os diferentes tipos de interface da rede LTE. A VPN S1-u transporta o tráfego do
usuário vindo o eNodeB para o Roteador de Serviço SGW (Serving Gateway)
localizado na EPC. A VPN S1-MME liga o eNodeB até a entidade de gerênciamento
de mobilidade MME (Mobility Management Entity) na EPC para transportar o tráfego
de controle usado para gerênciar e controlar os dispositivos móveis. A VPN X2 é
usada entre os eNodeB para gerênciar e controlar os dispositivos móveis no
momento do handover entre eNodeBs.
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Figura 24 - VPNs MPLS para atender os serviços móveis

Fonte: Elaborado pelo Autor

3.3 Análise de requisitos
Com os resultados da primeira etapa da análise da rede atual, foram
elencados os requisitos considerados mais relevantes para implementação de SDN
nesta rede e apresentados a seguir.



Requisitos de segurança:

Deve-se assegurar que somente elementos confiáveis e autenticados tenham
acesso as informações extraídas da rede e possam ser capazes de controlar o
comportamento da rede.


Requisitos de Alta-Disponibilidade:

O controlador não deve se tornar um ponto único de falhas e comprometer
toda a operação da rede em caso de falha ou aumentar o tempo de convergência na
rede após falhas nos elementos de encaminhamento.


Requisitos de Escalabilidade:

O controlador deve ter uma arquitetura capaz de balancear a carga entre
varios controladores para acompanhar a expansão da rede.
A introdução de SDN na rede deve ser compatível com a arquitetura
Seamless MPLS.


Preservação dos investimentos:
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A infraestrutura de equipamentos disponíveis na rede atual é recente e deve
ser aproveitada para evitar a substituição com aquisição de novos equipamentos em
curto prazo.
A rede deve ser reprogramável por meio de aplicações SDN e adaptável a
novas condições e usos.


Gerênciamento:

A aplicação SDN deve fazer o provisionamento dos túneis MPLS e possuir
recursos para monitoração da condição destes túneis MPLS.
A aplicação SDN dever ser capaz de obter a topologia da rede e detectar a
alteração em algum elemento da rede.


Performance:

As aplicações SDN devem funcionar adequadamente como especificado
mesmo em condições de congestionamento de tráfego de serviço ou de controle.

3.4 Definição do escopo
Nesta subseção é feita a definição do escopo para delimitar o alcance da
implementação e identificação das partes da rede afetadas com a introdução dos
novos componentes SDN.
Os seguintes itens foram definidos para compor o escopo de atuação deste
trabalho.


Análise das características da rede atual e requisitos para
implementação de SDN nesta rede.



Análise dos possíveis fatores que podem afetar a operação da rede
com esta implementação.



Criação de um processo de implementação gradual.



Criação de um aplicativo SDN para obter a topologia da rede e
provisionamento dos túneis MPLS.



Criação de um protótipo para validação do processo de implantação.
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Definições das diretrizes e recomendações para a implementação
proposta na rede de produção.

Os seguintes pontos estão fora do escopo deste trabalho.


Tráfego multicast

Este trabalho aborda somente o tráfego unicast da rede.


Integração com a Rede de acesso de radio (RAN) e controladores de
radio (EPC).

Neste trabalho não é tratado a integração da estrutura SDN com a rede móvel
diretamente e sim do transporte do tráfego IP entre os elementos da rede móvel.


Otimização automática da rede

Este trabalho não tem o proposito de criar uma aplicação SDN para
otimização automática do tráfego na rede desta operadora. Apenas o processo de
implementação e uso de uma ferramenta SDN básica são tratados.



Testes com switches Openflow

Não é objetivo deste trabalho utilizar o protocolo Openflow, já que serão
utilizado os mesmos roteadores MPLS atuais que não possuem suporte a este
protocolo.
As partes da rede afetadas pelo processo de implementação são listados a
seguir


Roteadores MPLS de todas as camadas.

Necessário para que o controlador possa passar as instruções para os
roteadores em como criar os túneis MPLS.


Roteadores refletores de rotas.

Necessário para obtenção da topologia da rede e extração dos recursos
disponíveis na TED.
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3.5 Organização e análise dos dados
A última etapa do processo criado para levantamento das informações da
avaliação é a organização e análise dos dados. Nesta etapa os dados são
organizados e analisados para especificar os recursos que atendem aos requisitos
levantados, definir a estratégia da implementação e criar a base para especificação
dos experimentos.
A definição da estratégia da implementação e a criação da base para
especificação dos experimentos serão abordados nas próximas sessões. Para a
especificação dos recursos selecionados com base nos critérios definidos nesta
sessão e pautados na revisão da bibliografia abordados na sessão anterior, o
Quadro 3 sintetiza o resultado desta análise.
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Quadro 3 - Especificação dos recursos para os requisitos levantados
Item Requisitos
1

Requisitos de segurança:

1.1

Proteção das informações
topológicas extraídas da rede

2

Requisitos de Alta-Disponibilidade:

2.1

Redundância de componentes para
evitar ponto único de falhas

2.2
3

Tempo de convergência na rede
após falhas
Requisitos de Escalabilidade:

PCEP

BGP-LS

Roteamento por
Segmentos

Autenticação MD5

Autenticação MD5
e politicas de
filtragem

Autenticação MD5 Autenticação MD5

Sessão PCEP
seundaria com o
segundo
controlador
Validação
experimental

Mais de uma
sessão BGP-LS
com os roteadores
refletores
Validação
experimental

OpenDaylight

Controladores
redundantes ligados
em cluster

Aplicação faz
requisições para os
dois controladores

Validação
experimental

Validação
experimental

Validação
experimental

-

Fornece ao
controlador as
instruções de como
criar o LSP

-

-

-

Arquitetura distribuida
permite distribuir a
carga para mais de
um controlador

3.2

Roteamento entre dominios

Fornece a rede o
caminho completo
por onde o LSP
deve ser
estabelecido

Obtenção das
informações da
rede vindas dos
roteadores de
borda da rede

Anycast SID é
anunciado nos
dominios de
roteamento
adjacentes

Oferece suporte ao
roteamento por
segmetnos

4

Preservação dos investimentos:

4.1

Uso da infraestrutura e protocolos
disponíveis na rede atual

4.2

Compatibilidade com os protocolos
presentes na rede atual

4.3

Possibilidade de criação e
integração de novas aplicações SDN

5

Gerenciamento:

Protocolo
Protocolo disponivel
disponivel nos
nos roteadores
roteadores
MPLS
reflerores de rotas
Compartibel com
Compativel com
demais familias
RSVP e SR
BGP

-

Certificado SSL

Anycast SID

Distribuição de carga no plano de
controle

3.1

RESTCONF

Atualização do
sistema
operacional dos
roteadores
Compativel com
LDP, RSVP e
PCEP

-

Protocolo
Necessario Instalação
disponivel no
do controlador
controlador
Suporte a grande
quantidade de
interfaces southbound
Código fonte aberto
permite criação de
novas aplicações
integradas no proprio
controlador

Compativel com os
padroes HTTP e
HTTPS
API aberta que
pode ser usada
para integrar com
outras aplicações

Monitoração dos recursos da rede

Visualização dos
Uso de mensagem
recursos da rede
de reporte para
via TED no
notificação do
Roteador refletor de
estado dos LSPs
rotas

Uso de mensagem
de reporte para
notificação do
estado dos LSPs

Fornece
informações
extraidas da rede
para a aplicação
SDN

5.2

Provisionamento dos tuneis MPLS

Inicia o
estabelecimento do
LSP para ser
sinalziado via
RSVP ou SR

Fornece
informações
topologicas e
recursos
disponiveis na rede

LSP são criados
por meio de
anuncios de
segmentos no
proprio protocolo
de roteamento
interno

-

Aplicação fornece
caminho fim a fim
para construir o
LSP

6

Performance:
Uso das aplicações SDN em
condições de congestionamento

Validação
experimental

Validação
experimental

Validação
experimental

Validação
experimental

Validação
experimental

5.1

6.1

Fonte: Elaborado pelo Autor

3.6 Síntese da Seção
Nesta sessão foi feito um levantamento sistemático das caracteristicas de
uma rede real de operadora de serviços móveis. Com estas informações foi
estabelecido os requisitos para implementação de SDN nesta rede. Com base
nestas definições será definido na próxima sessão a estratégia da implementação
gradativa.
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4 PROPOSTA DA IMPLEMENTAÇÃO GRADATIVA

Nesta sessão são apresentadas as fases propostas para a implementação
gradativa de SDN em uma operadora com base no levantamento e análise de
requisitos realizados na avaliação da rede em produção.
4.1 Definição das Fases de implantação
Para a proposta de implementação gradativa deste trabalho, foram definidas
três fases conforme apresentado na Figura 25.
A primeira fase consiste na implementação do controlador SDN e na
configuração dos protocolos PCEP e BGP-LS nos equipamentos existentes. Esta
primeira fase não implica na aquisição de novos equipamentos para substituição dos
equipamentos já em produção.
A segunda fase tem o objetivo de ser uma fase intermediaria para a
implementação do roteamento por segmentos em toda a rede. Nesta fase apenas os
roteadores MPLS da camada de núcleo da rede são configurados com o roteamento
por segmentos.
Na terceira fase, gradativamente é implementado o roteamento por
segmentos nas demais camadas da rede e configurada a distribuição dos prefixos
anycast SID nos roteadores de borda de cada domínio de roteamento.
Com o término das três fases, o controlador SDN será capaz de criar os LSPs
de um extremo a outro por meio do protocolo PCEP enviando uma pilha de labels
MPLS para o roteador de entrada habilitado com o roteamento por segmentos. Isto
representa uma simplificação dos planos de controle e gerênciamento desta rede.
Para o plano de controle é eliminada a necessidade do uso dos protocolos RSVP
para sinalizar o LSP dentro de cada domínio e do protocolo BGP-LU para
interconectar os diferentes domínios de roteamento. Para o plano de gerênciamento,
a simplificação resulta em um único ponto de provisionamento dos LSPs em toda a
rede.
Por fim, a distribuição dos prefixos anycast SID tem o intuito de melhorar os
tempos de convergência em caso de falha sem a necessidade de manter na rede
LSPs secundários como é feito com o protocolo RSVP.
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Figura 25 - Esquema proposto para a implementação gradativa

Fonte: Elaborado pelo Autor

4.2 Fase 1 – SDN com PCEP e RSVP
No esquema da Figura 26 é apresentada a proposta da primeira fase da
Implementação com a estrutura SDN básica onde foram numeradas cada tarefa a
ser concluída nesta primeira fase.

Figura 26 - Esquema para a primeira fase de implementação

Fonte: Elaborado pelo Autor
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1. Implementação do controlador SDN
O trabalho de Ferreira (2016) faz uma análise comparativa dos principais
controladores para SDN para verificar suas propriedades Carrier Grade. Segundo o
autor,

o

termo

Carrier

Grade

reflete

critérios

como

alta-disponibilidade,

confiabilidade, tolerância a falhas e desempenho. Desta forma, um controlador
definido com base nestes critérios de Carrier Grade pode ser considerado adequado
para ser a escolha do controlador utilizado em uma operadora de telecomunicações.

2. Configuração da redundância de controladores
O mecanismo de Cluster permite que vários processos e programas em
dispositivos diferentes trabalhem juntos como se fosse uma única unidade lógica.
Desta forma, a implementação de vários controladores SDN em cluster trabalhando
juntos como um único controlador trazem benefícios como os listados a seguir:
• Escalabilidade: Com varias instâncias do controlador, é possível realizar
maior processamento e armazenar mais dados em comparação com apenas uma
instância. É possível também dividir os dados em partes menores e distribui-los nas
instâncias do cluster para serem processados de forma distribuída.
• Alta-disponibilidade: Os controladores ligados em cluster permitem diminuir
a possibilidade de ponto único de falha e assim, se um membro do cluster falhar, os
membros restantes continuam desempenhando suas funções assumindo também as
funções do membro do cluster que ficou indisponível.
• Persistência de dados: Devido aos dados serem replicados entre os
membros do cluster, os dados armazenados são preservados se ocorrer uma falha
em qualquer membro do cluster ou ele precisar ser reiniciado.

3. Configuração das interfaces PCEP, BGP-LS e RESTCONF no controlador.
Na terminologia SDN, os protocolos PCEP e BGP-LS são considerados
interfaces southbound enquanto que o protocolo RESTCONF constitui a interface
northbound. Estas interfaces de comunicação transportam dados da rede para o
controlador e do controlador para a aplicação SDN respectivamente.
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Desta forma deve haver uma preocupação com a segurança destas
informações. Para os protocolos PCEP e BGP-LS esta disponível o mecanismo de
autenticação com chave MD5. Isto garante que apenas dispositivos confiáveis
troquem informações com o controlador na interface southbound.
Para a interface northbound, as informações são trocadas com requisições
RESTCONF via HTTP que são envias em texto claro. Isto representa um risco
grande, já que se estas informações forem interceptadas por alguém mal
intencionado, esta pessoa pode ter acesso ao controlador e ter o controle de toda a
rede. Para contornar este problema é recomendável criar um canal seguro
criptografando os dados da interface northbound com o uso de certificado digital. O
padrão HTTPS prove este mecanismo.

4. Configuração dos roteadores refletores de rotas para a nova família de
protocolos BGP-LS.
Os roteadores refletores de rotas podem ser considerados os melhores
pontos para obtenção da topologia da rede por concentrarem todas as rotas
recebidas dos demais roteadores na rede. Isto é possível com a adição de uma nova
família de protocolos chamada de link-state. O possível impacto causado com esta
adição é analisado em outras sessões deste trabalho.

5. Configuração dos roteadores MPLS com o protocolo PCEP.
Cada roteador que pode ser o ponto de inicio de um túnel MPLS deve ter o
protocolo PCEP habilitado. É por meio do protocolo PCEP que o controlador é capaz
de iniciar, modificar ou remover os túneis MPLS por meio do protocolo RSVP ou do
roteamento por segmentos.

6. Integração da aplicação SDN.
Com a estrutura SDN pronta e os roteadores configurados, o comportamento
da rede pode ser controlado por meio de uma aplicação. Esta aplicação pode ser
desenvolvida em qualquer linguagem de programação e conter funções específicas
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para atender as necessidades da rede. Neste trabalho é desenvolvida uma
aplicação que pode servir de modelo para outras aplicações mais especificas.
4.3 Fase 2 – SDN com PCEP e Roteamento por Segmentos no núcleo

A fase 2 da implementação consiste nas tarefas relacionadas a seguir e
mostradas no esquema da Figura 27.

Figura 27 - Esquema para a segunda fase de implementação

Fonte: Elaborado pelo Autor

1. Atualização do sistema operacional dos roteadores de núcleo para suportar o
roteamento por segmentos.
O roteamento por segmentos é relativamente novo e os fabricantes de
equipamentos de rede, com o avanço das pesquisas e criação de novas RFC’s,
estão a cada dia trazendo novas melhorias nos seus sistemas operacionais para uso
do roteamento por segmentos nos protocolos OSPF, ISIS e BGP. Desta forma, nesta
etapa os sistemas operacionais dos roteadores de núcleo são atualizados para a
versão de software com suporte o roteamento por segmentos.

2. Configuração dos roteadores para uso do roteamento por segmentos no
protocolo de roteamento interno.
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A configuração do roteamento por segmentos é habilitada no protocolo de
roteamento ISIS. Para esta configuração são definidos o SRGB e o index de cada
roteador.

4.4 Fase 3 – Seamless MPLS com SDN e Roteamento por Segmentos

A ultima fase é o resultado final da Implementação com o roteamento por
segmentos em toda a rede a anycast SID nos roteadores de borda possibilitando o
controlador SDN estabelecer os LSPs na rede com o uso do protocolo PCEP
enviando uma pilha de labels a partir do roteador inicial. Esta fase é apresentada na
Figura 28 e esclarecida nos tópicos a seguir.

Figura 28 - Esquema para a terceira fase de implementação

Fonte: Elaborado pelo Autor

1. Atualização dos roteadores de agregação e acesso para suportar o
roteamento por segmentos.
Da mesma forma que nos roteadores de núcleo, os roteadores dos demais
domínios de roteamento são atualizados gradativamente para suportar o roteamento
por segmentos.

2. Configuração dos roteadores para uso do roteamento por segmentos no
protocolo de roteamento interno
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Com a definição do SRGB e index de cada roteador, o processo de
configuração do roteamento por segmentos no protocolo de roteamento ISIS é
repetida para cada domínio de roteamento.

3. Configuração dos roteadores de borda para distribuição do Anycast SID
Para a última etapa, são definidos os identificadores de cada grupo de
roteadores para distribuição dos prefixos de anycast SID. Para esta rede, cada
grupo de roteadores são definidos como sendo os roteadores de borda já que são os
pontos de entrada e saída de cada domínio de roteamento. Assim, o processo de
configuração é feito em cada grupo de roteadores de borda e repetida ao longo da
rede.

4.5 Síntese da Seção
Nesta seção, foi proposto um plano de implementação gradativa que visa
preservar os investimentos já feitos na infraestrutura da rede de produção avaliada e
ao mesmo tempo fazer com que esta operadora esteja alinhada com as últimas
tecnologias em desenvolvimento conforme são liberadas no mercado. Para isso,
foram elaboradas fases de implementação nesta rede e descritas as modificações
necessárias para concluir cada etapa, as mudanças necessárias para se chegar na
próxima etapa e as vantagens e limitações encontradas em cada etapa.
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5 ESPECIFICAÇÃO DO EXPERIMENTO

Este trabalho traz uma proposta de experimento para validar o uso de SDN na
rede da operadora de serviços móveis avaliada. Para isso, é apresentado um
esquema básico de experimentação definido por Jain, 1991.
A subseção 5.1 traz os conceitos que fundamentam a arquitetura funcional
básica do aplicativo SDN e mostra os detalhes de sua integração no ambiente no
qual é avaliado. A subseção 5.2 apresenta o método experimental adotado para
condução do experimento, as métricas de medição selecionadas para avaliar o
comportamento do tráfego na rede simulada e detalha o plano de simulação com as
etapas executadas para realizar o experimento e coleta dos resultados. Por fim, na
ultima subseção 5.3, são feitas as considerações finais com relação ao experimento
realizado.

5.1 Desenvolvimento do aplicativo SDN
Conforme explica Prieto et al. (2015), o uso de um controlador SDN, por meio
de sua visão global da topologia da rede, traz a abstração necessária para
aplicativos gerênciarem e controlarem o comportamento da rede de forma flexível e
eficiente por meio de APIs. Com estas APIs, aplicativos podem ser implementadas
com um alto nível de abstração para gerênciar redes de larga escala.
Na Figura 29 é mostrada a arquitetura básica para o desenvolvimento do
aplicativo SDN proposto nesse trabalho. O controlador e a aplicação SDN estão no
mesmo servidor Linux.
O controlador estabelece as sessões PCEP e BGP-LS com o plano de
controle dos roteadores.
A rede usa a arquitetura Seamless MPLS para criar os mecanismos de
transporte MPLS de forma unificada. Internamente nesta rede é usado um protocolo
de roteamento dividido em varias áreas onde são mantidas e distribuídas TEDs que
ficam restritas em seus respectivos domínios de roteamento.

Os roteadores

refletores de rotas, por serem os elementos que concentram a distribuição das
informações de roteamento da rede, usa o protocolo BGP-LS para receber a TED de
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todas as áreas e transportar uma cópia para o controlador SDN que é armazenada
em um arquivo no formato JSON.
O controlador usa o protocolo PCEP para consultar e manipular os LSPs.
Quando o controlador realiza uma consulta dos LSPs nos roteadores, esta consulta
é armazenada em um arquivo no formato JSON criando a base de dados de LSPs
chamada de LSPDB (LSP Data Base). Esta base de dados contem todos os túneis
MPLS aprendidos na rede. Para criar, modificar ou apagar um LSP, o controlador
passa as instruções aos roteadores executarem estas ações via RSVP ou com o
roteamento por segmentos.
No controlador estão disponíveis APIs que o aplicativo usa por meio do
protocolo RESTCONF, para consultar a TED e a LSPDB. O aplicativo SDN
desenvolvido usa um arquivo no formato XML onde são definidos os parâmetros
para a criação dos túneis MPLS.
Por fim, foi desenvolvida uma interface de comandos interativa para escolher
o experimento a ser executado, passar parâmetros para o aplicativo e acompanhar a
execução do experimento.

Figura 29 - Arquitetura funcional básica do aplicativo SDN

Fonte: Elaborado pelo Autor
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O aplicativo SDN foi desenvolvido na linguagem Python e esta disponível no
APÊNDICE B. Sua arquitetura é apresentada na Figura 30.
O aplicativo foi dividido em três partes incluindo um menu para escolha do
experimento a ser executado.
A primeira parte do aplicativo foi criada para ser usada no experimento 1 e
funciona extraindo a topologia da rede via RESTCONF que está presente na TED no
controlador. Após isto, o aplicativo constrói a topologia da rede com estas
informações e monitora esta topologia a procura de alterações. Quando ocorre uma
alteração é gerada uma entrada no arquivo de log.
A segunda parte do aplicativo é responsável pelos experimentos 2 e 3. Para
os dois experimentos, após ser selecionada a quantidade de LSPs, o aplicativo cria
um arquivo no formato XML que contem os parâmetros que são passados para o
controlador via RESTCONF para criação dos túneis MPLS. Para o experimento 2, o
arquivo XML criado contempla apenas instruções para os túneis MPLS primários que
são sinalizados na rede com o protocolo RSVP. Para o experimento 3, é criado
também outro arquivo XML com instruções para criação dos túneis MPLS primários
sinalizados na rede com o roteamento por segmentos. Para os dois casos o
controlador usa o protocolo PCEP para enviar as instruções para os roteadores na
rede. Após isto é criada uma entrada no arquivo de log para registrar o evento
ocorrido.
Depois do término da criação dos túneis MPLS primários, o aplicativo extrai a
LSPDB via RESTCONF do controlador e cria a relação dos túneis MPLS presentes
na rede que são monitorados em busca de alteração no seu estado funcional. Na
presença da falha no caminho onde o túnel MPLS foi estabelecido, o aplicativo
detecta esta alteração, registra o evento no arquivo de log e prepara os arquivos
XML com as instruções para criação dos túneis MPLS secundários contornando a
falha que foi detectada. A última etapa desta parte do aplicativo é registrar a
detecção desta falha e criação dos túneis MPLS secundários no arquivo de log e
continuar monitoração em busca de alteração do estado dos túneis MPLS
secundários recém-criados.
A terceira e última parte do aplicativo foi desenvolvida para ser usada no
experimento 3. Nesta parte, após selecionar a quantidade de túneis MPLS que serão
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criados, o aplicativo produz um arquivo XML com as instruções para criação dos
túneis MPLS que serão sinalizados na rede com o roteamento por segmentos
usando SID anycast distribuído pelos roteadores de borda. Neste experimento não
são criados os túneis MPLS secundários. Após a criação dos túneis MPLS e registro
no arquivo de log, o aplicativo passa a monitorar o estado funcional destes túneis
MPLS para detectar alterações de funcionamentos quando uma falha é introduzida
na rede.

Figura 30 - Arquitetura do aplicativo SDN desenvolvido

Fonte: Elaborado pelo Autor

Os arquivos de logs foram definidos usando a estrutura exemplificada na
Figura 31 com um horário, seguido pelo evento que causou a geração do log e se
necessário, mais informações para descrever o evento. Neste exemplo, foi criado um
túnel MPLS primário e quando foi detectada a queda deste túnel primário, foi criado
um túnel MPLS secundário.

80

Figura 31 - Formato das entradas de log definidas para os experimentos

Fonte: Elaborado pelo Autor

5.2 Método experimental

Para este trabalho é seguido o método proposto por Jain (1991), que usa uma
abordagem sistemática que pode ser usada de forma geral e ajuda a evitar enganos
comuns na avaliação de sistemas e consiste nos seguintes etapas:
1. Determinar os objetivos do trabalho e definir o sistema
2. Listar os serviços do sistema e os possíveis resultados
3. Selecionar as métricas de medição
4. Listar os parâmetros do sistema de carga
5. Selecionar os fatores de variação e seus valores
6. Selecionar as técnicas de avaliação
7. Selecionar a carga de trabalho
8. Projetar e realizar o experimento
9. Analisar e interpretar os resultados
10. Apresentar os resultados
A seguir são listadas as 10 etapas que compõem o método e como são
usadas neste trabalho.
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1. Determinar os objetivos do trabalho e definir o sistema
O objetivo do experimento neste trabalho é validar o processo proposto para
implementação gradativa de SDN em um sistema definido como sendo uma rede
com arquitetura Seamless MPLS similar a operadora de serviços móveis avaliada
neste trabalho.
Na primeira fase da implementação proposta é feita uma avaliação das
mensagens de atualização BGP-LS e influência no plano de controle da rede. Nesta
fase também são avaliados os tempos de convergência em caso de falha dos túneis
MPLS criados com o PCEP e RSVP.
Durante a segunda fase da implementação, além da interoperabilidade com o
protocolo RSVP e com o roteamento por segmentos neste contexto de uma
arquitetura Seamless MPLS, são avaliados também os tempos de convergência em
caso de falha dos túneis MPLS criados com o protocolo PCEP e sinalizados com
RSVP e com o roteamento por segmentos.
Na terceira e última fase da implementação são avaliados os tempos de
convergência em caso de falha dos túneis MPLS criados com o PCEP e sinalizados
totalmente com o roteamento por segmentos. Além disso, nesta fase também são
comparados os tempos de convergência em caso de falha no cenário inicial sem
SDN e nos cenários com RSVP e com o roteamento por segmentos.
Para realizar o experimento foram usados os materiais listados no Quadro 4
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Quadro 4 - Relação de materiais usados para o experimento
Quantidade Recurso

Versão de
Software

Especificações

Função

2

Servidor VMware

ESXi 6.0.0

PowerEdge R420, 12
CPUx2,199Ghz, Intel(R) Xeon
(R), 64 GB RAM, 1 TB HD

Servidor de
Virtualização

20

Roteador virtual vMX

JUNOS 17.2R1

3 vCPU, 5 GB RAM, 40 GB HD

Roteadores MPLS

1

Ubuntu Desktop 64 bits Ubuntu 14.04.5 LTS 1 vCPU, 1 GB RAM, 40 GB HD

Analisador

2

Ubuntu Server 64 bits

Controlador SDN

1

Ubuntu Desktop 64 bits Ubuntu 14.04.5 LTS 1 vCPU, 1 GB RAM, 40 GB HD

Gerador de mensagens
BGP-LS

2

Ubuntu Desktop 64 bits Ubuntu 14.04.5 LTS 1 vCPU, 1 GB RAM, 40 GB HD

Gerador de tráfego

Ubuntu 14.04.5 LTS 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB HD

Fonte: Elaborado pelo Autor

Por meio de um ambiente virtualizado, foi construída a topologia mostrada na
Figura 28. Esta topologia é composta por uma rede dividida em três camadas. A
camada de acesso é formada pelos roteadores A1 até A6 e é onde os túneis MPLS
são iniciados e terminados. A camada de agregação une as camadas de acesso e
núcleo. Para isso, os roteadores M1 até M4 atuam como roteadores de transito, os
roteadores AG1 até AG4 são os roteadores de borda de área entre o acesso e a
agregação e os roteadores C1 até C4 são roteadores de borda de área entre as
áreas de agregação e núcleo. Na camada de núcleo estão presentes além dos
roteadores C1 até C4, os roteadores refletores de rotas RR1 e RR2.
Para esta rede, foi definido um único Sistema Autônomo 65500 e a divisão
dos domínios de roteamento foi feita por meio do protocolo IS-IS em níveis distintos.
Dois controladores SDN, ODL1 e ODL2 foram definidos e ligados em uma
formação de cluster.
Os dois geradores de tráfego foram ligados nos roteadores de acesso A2 e
A5 enquanto que o gerador de mensagens BGP-LS foi conectado nos roteadores de
Agregação AG2 e AG4.
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Figura 32 - Topologia definida para execução dos experimentos

Fonte: Elaborado pelo Autor

Na Figura 33 é apresentada a hierarquia de refletores de rotas BGP, assim
como as famílias de protocolos transmitidas entre cada nível da hierarquia. O
segundo nível de roteadores refletores é composto pelos roteadores de Agregação
que atuam como roteadores refletores de rotas em linha, pois alteram o atributo BGP
next-hop para eles mesmos. Este comportamento, em uma arquitetura Seamless
MPLS permite a alocação de um label MPLS para interligar os dois domínios de
roteamento por meio da sessão BGP com a família Labeled-Unicast.
Nesta implementação é estabelecida uma sessão BGP entre o controlador
SDN e a primeira hierarquia de refletores utilizando a família Link-State.
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Figura 33 - Topologia da hierarquia de refletores de rotas BGP

Fonte: Elaborado pelo Autor

2. Listar os serviços do sistema e os possíveis resultados.
Os serviços utilizados no sistema descrito no tópico anterior consistem no
emprego de VPNs de camada 3 sobre MPLS. Para realização dos testes foram
estabelecidos os túneis MPLS necessários para atender este serviço de VPN.
Como possíveis resultados, esperava-se observar interferências no plano de
controle da rede em estudo com a introdução da estrutura SDN e possíveis
interferências nos tempos de convergência na presença de uma falha provocada na
rede.

3. Selecionar as métricas de medição.
No Quadro 5 são listadas as métricas selecionadas para medir o efeito do uso
de SDN na rede avaliada que foi simulada e assim, propor seu uso em uma rede de
produção com as mesmas características.
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Quadro 5 - Métricas de medição selecionadas

Fonte: Elaborado pelo Autor

Para definição das variáveis medidas, na Figura 34 é apresentado um
diagrama com os tempos coletados nos arquivos de log e os tempos coletados no
gerador de tráfego. A seguir são descritas as variáveis definidas para análise e
correlacionamento entre os tempos obtidos com o gerador de tráfego e do arquivo
de log.
X1-A1: Tempo para uso dos LSPs primários: Instante em que foi iniciada a
criação dos LSPs até o instante em que tráfego começa a usar os LSPs criados.
B1-X2: Tempo para detectar a falha nos LSPs primários: Instante desde a
introdução da falha na rede até o instante em que o aplicativo detectou os status dos
LSPs como down.
X3-B2: Tempo de restauração: Instante em que foram criados os LSPs
secundários até o instante que o tráfego volta a fluir através dos LSPs secundários.
X3-X2: Tempo de indisponibilidade: Tempo que o tráfego foi interrompido.
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Figura 34 - Definição das variáveis de medição

Fonte: Elaborado pelo Autor

4. Listar os parâmetros do sistema de carga.
Para impor a carga necessária ao sistema para análise das possíveis
interferências causadas na rede com a introdução da estrutura SDN, os seguintes
parâmetros de carga foram definidos:


Aumento da quantidade de atualizações BGP-LS



Aumento da quantidade de túneis MPLS



Condições de congestionamento

5. Selecionar os fatores e seus valores
Com base nos parâmetros de carga definidos no item anterior, foram
estabelecidos os seguintes valores usados para execução dos experimentos.


Aumento da quantidade de atualizações BGP-LS

1 - Sem nenhuma mensagem de atualização adicional – Para análise do
tempo de detecção da alteração da topologia e influência no plano de controle BGP
com apenas uma atualização causada por uma falha em um roteador na rede.
2 - Com uma taxa de 1000 mensagens de atualização por segundo – Para
análise do tempo de detecção da alteração da topologia e influência no plano de
controle BGP em condições de alta quantidade de atualização do protocolo BGP-LS.
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Aumento da quantidade de túneis MPLS.

1 - Com 1 túnel MPLS - Para análise do tempo de criação e detecção de falha
de apenas um túnel MPLS primário e criação do túnel MPLS secundário.
2 - Com 100 túneis MPLS - Para análise do tempo de criação e detecção de
falha de uma quantidade baixa de túneis MPLS primários e criação dos túneis MPLS
secundários.
3 - Com 1000 túneis MPLS - Para análise do tempo de criação e detecção de
falha de grande quantidade de túneis MPLS primários e criação dos túneis MPLS
secundários.



Condições de congestionamento.

1 - Com 1 Mbps - Para análise do tempo de criação e detecção de falha dos
túneis

MPLS

em

condições

de

falhas

com

uma

condição

de

pouco

congestionamento.
2 - Com 200 Mbps - Para análise do tempo de criação e detecção de falha
dos túneis MPLS em condições de falhas com uma condição de médio
congestionamento.
3 - Com 900 Mbps - Para análise do tempo de criação e detecção de falha
dos túneis MPLS em condições de falha com uma condição de alta utilização na
rede.

6. Selecionar as técnicas de avaliação.
Para organizar os resultados obtidos e realizar a análise posterior, os dados
obtidos foram reunidos nos quadros a seguir.
O Quadro 6 foi utilizado para registrar os dados de convergência na topologia
inicial antes da implementação da estrutura SDN. Estes resultados servirão de base
para comparação dos mesmos tempos de convergência em cada fase da
implementação da estrutura SDN.
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Quadro 6 – Tabela para registro dos tempos de convergência da rede sem SDN

Fonte: Elaborado pelo Autor

O Quadro 7 mostrado a seguir foi utilizado no experimento 1 para registrar os
tempos de convergência com a primeira fase da implementação da estrutura SDN na
rede em estudo e os tempos de detecção de falha pela aplicação SDN desenvolvida
com diferentes níveis de congestionamento, quantidade de túneis MPLS e
frequência de mensagens BGP-LS.
Quadro 7 - Tabela para registro dos tempos de convergência e detecção de falha
para o experimento 1

Fonte: Elaborado pelo Autor

Para os experimentos 2 e 3 foi utilizado o Quadro 8. Neste quadro foram
registrados os tempos para criação dos LSPs sinalizados por RSVP no experimento
2 e sinalizados por RSVP e roteamento por segmentos no experimento 3. Nos dois
experimentos foram também medidos os tempos para detecção da falha dos LSPs
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primários e criação dos LSPs secundários assim como os tempos para o tráfego
retornar a fluir após a falha ser criada na rede.

Quadro 8 - Tabela para registro dos tempos de convergência e detecção de falha
para os experimentos 2 e 3

Fonte: Elaborado pelo Autor
Por fim, para o experimento 4 foi utilizado o Quadro 9. Neste experimento os
túneis MPLS são sinalizados totalmente pelo roteamento por segmentos. Neste
experimento não foram criados os túneis MPLS secundários já que foi implementado
a distribuição de prefixos com SID anycast. Assim, neste quadro, foram registrados
os tempos para criação dos LSPs, os tempos para detecção da falha nestes LSPs e
o tempo de retorno do tráfego após a falha ter sido criada.
Quadro 9 - Tabela para registro dos tempos de convergência e detecção de falha
para o experimento 4

Fonte: Elaborado pelo Autor

7. Selecionar a carga de trabalho
Duas cargas de trabalho foram selecionadas para este trabalho que são
ilustradas na Figura 35.
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A primeira carga de trabalho consiste em um gerador de mensagens BGP-LS
posicionado na segunda hierarquia de refletores de rotas BGP. O gerador utilizado
foi o PLAY1 e tem o objetivo de gerar NLRIs do tipo link-state do protocolo BGP com
uma taxa de 1000 atualizações por segundo para com isso, avaliar a possível
interferência causada na hierarquia de refletores BGP da rede em estudo e no plano
de controle SDN.
O segundo gerador utilizado foi o IPERF2 e tem a função de gerar tráfego de
serviço para simulação de diferentes níveis de congestionamento. Considerando o
contexto do trabalho se passar em uma operadora de serviços móveis onde o
principal tipo de tráfego é o GTP (General Packet Radio Service Tunneling Protocol)
sobre UDP, este gerador foi configurado para gerar um tráfego de valor constante do
tipo UDP.

Figura 35 - Especificação da carga de trabalho

Fonte: Elaborado pelo Autor

8. Projetar e realizar o experimento.
O experimento realizado neste trabalho foi planejado em quatro partes
conforme apresentado na Figura 36.
A primeira parte consiste na definição da topologia com base na rede de
produção avaliada neste trabalho. Nesta fase foi construída a rede com a arquitetura

1
2

Disponivel em: https://github.com/opendaylight/integration-test/blob/master/tools/fastbgp/play.py
Disponivel em: https://iperf.fr/
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Seamless MPLS e coletados os tempos de convergência sem SDN. As principais
configurações dos roteadores estão disponíveis no APÊNDICE C.
A segunda parte consistiu no desenvolvimento da arquitetura e código fonte
do aplicativo SDN detalhado na subseção anterior.
Na terceira parte foi simulado a implementação gradativa de SDN na rede
definida na primeira parte. O controlador utilizado neste trabalho foi o Opendaylight e
suas configurações estão disponíveis no APÊNDICE D.
Por fim, na quarta parte são executados os experimentos. Neste trabalho
foram definidos quatro experimentos listados a seguir e explicados em detalhes na
próxima sessão:
Experimento 1 – Atualização da topologia
Experimento 2 – LSPs criados via PCEP e sinalizado com RSVP
Experimento 3 – LSPs criados via PCEP e sinalizados com RSVP e
roteamento por segmentos
Experimento 4 – LSPs criados via PCEP e sinalizado com roteamento por
segmentos
Os experimentos 1 e 2 avaliam a primeira fase da implementação, o
experimento 3 avalia a segunda fase e o experimento 4 avalia a terceira fase da
implementação. Ao final são coletados e analisados os resultados obtidos.
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Figura 36 - Diagrama do planejamento do experimento

Fonte: Elaborado pelo Autor

9. Analisar e interpretar os resultados
Após execução dos experimentos, os dados coletados são organizados e
analisados para avaliar o processo proposto de implementação gradativa de SDN
em uma rede Seamless MPLS. Esta avaliação visa observar o comportamento do
sistema em cada fase da implementação proposta e relacionar os aspectos positivos
e negativos e quais as condições e restrições para uso do processo proposto. Com
isto, são criadas as diretrizes e recomendações para uma operadora de serviços
móveis implementar essa solução em uma rede de produção.

10. Apresentar os resultados
A última etapa do método proposto por Jain (1991) é a apresentação dos
resultados usando ferramentas que podem ser compreendidas facilmente, como por
exemplo, gráficos mostrando os resultados obtidos.
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5.3 Síntese da Seção
Nesta seção foi especificado o experimento para validar o processo proposto
e complementar a pesquisa teórica. O método definido por Jain (1991) foi utilizado
como base para condução das etapas das do experimento.
Foi desenvolvida uma ferramenta na forma de um aplicativo SDN para criar os
túneis MPLS, detectar a alteração da topologia e reconstruir os túneis MPLS na
presença de falhas.
Na próxima sessão são executados os experimentos de acordo com o
planejamento realizado nesta sessão
apresentados.

e os resultados são

analisados e
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6 EXECUÇÃO DOS EXPERIMENTOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Em uma rede de produção, a inclusão de novos protocolos deve ser feita
cuidadosamente levando-se em consideração a escalabilidade e capacidade dos
planos de controle e encaminhamento dos dispositivos envolvidos. Assim, neste
trabalho, espera-se que os resultados das medições da frequência das mensagens
no plano de controle para obtenção da topologia e manipulação dos túneis MPLS
possam ser usados como referência para elaboração de diretrizes de implementação
em uma rede de produção de larga escala típica de uma operadora de serviços
móveis que tem sua rede estruturada com a arquitetura Seamless MPLS.
Com o aplicativo SDN desenvolvido como ferramenta para provisionamento
dos túneis MPLS, são verificados os resultados produzidos.

6.1 Condição inicial da rede sem SDN
A primeira parte do experimentou foi a coleta das condições iniciais dos
tempos de convergência em caso de falha. Para isto, foi escolhido o roteador AG1
conforme apresentado na Figura 37. Este roteador foi escolhido por ser um roteador
MPLS de borda de área fazendo transito dos LSPs avaliados e também é um refletor
de rotas BGP da segunda hierarquia responsável pelo estabelecimento das sessões
BGP-LU para a formação da arquitetura Seamless MPLS.
Figura 37 - Topologia inicial da rede sem SDN

Fonte: Elaborado pelo Autor
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6.1.1 Resultado dos ensaios
Para o cenário inicial foram realizados ensaios com três níveis de
congestionamento e com quantidades diferentes de túneis MPLS configurados
individualmente usando a própria interface de configuração dos roteadores. Os
resultados para os tempos de convergência após uma falha provocada no roteador
AG1 são apresentados na Figura 38.
Figura 38 - Resultados para as coletas do cenário inicial

Fonte: Elaborado pelo Autor

6.1.2 Análise dos Resultados
Para este experimento, os resultados mostraram um tempo de convergência
médio de 7,5 segundos.
Os tempos de convergência não tiveram diferenças significativas para os
níveis de congestionamento de 1 Mbps e 200Mbps independente da quantidade de
LSPs escolhidos.
Para um congestionamento de 900Mbps e 1000 LSPs sinalizados na rede, o
tempo de convergência aumentou sensivelmente chegando próximo a 10 segundos.

6.2 Experimento 1 – Atualização da topologia
A topologia do primeiro experimento executado após a implementação dos
componentes SDN na rede inicial é apresentada na Figura 39. Para este
experimento é analisado o possível impacto com a inclusão da nova família de
protocolos BGP-LS na estrutura de refletores de rotas BGP. Para isso, o gerador de
mensagens BGP-LS foi conectado nos roteadores AG2 e AG4 do segundo nível da
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hierarquia de refletores para provocar o aumento da quantidade de mensagens
nesta estrutura em direção ao controlador SDN passando pelo primeiro nível da
hierarquia.

Figura 39 - Topologia ilustrando as sessões BGP na rede

Fonte: Elaborado pelo Autor

6.2.1 Resultado dos ensaios
Este experimento foi realizado em duas partes com três níveis de
congestionamento e com quantidades diferentes de túneis MPLS configurados desta
vez usando o aplicativo SDN desenvolvido. A primeira parte do experimento foi
realizada sem adição de nenhuma mensagem BGP-LS além da própria mensagem
gerada em resposta da falha causada no roteador AG1. Para a segunda parte foram
geradas 1000 mensagens BGP-LS simulando grande quantidade de alterações na
rede. A Figura 40 apresenta a frequência de mensagens enviadas pela ferramenta
de geração de mensagens BGP-LS e analisadas com a opção I/O Graph da
ferramenta wireshark1 utilizando o filtro “bgp.update.path_attribute.mp_reach_nlri.afi
== 71”

1

Disponível em: https://www.wireshark.org/
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Figura 40 - Captura dos pacotes BGP-LS enviados pelo gerador

Fonte: Elaborado pelo Autor

Os resultados para os tempos de convergência após a falha provocada no
roteador AG1 e os tempos que o aplicativo SDN levou para detecção da alteração
da topologia são apresentados na Figura 41.
Figura 41 - Resultados para as coletas do experimento 1

Fonte: Elaborado pelo Autor
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6.2.2 Análise dos Resultados
Para este experimento, os resultados mostraram que o aumento da
frequência de atualização das mensagens BGP-LS influenciou no tempo de
detecção da alteração da topologia, porém não foi observado impacto significativo
no tempo de convergência independente do nível de congestionamento e
quantidade de LSPs escolhidos.
Para a condição de apenas uma mensagem de atualização BGP-LS, o tempo
de convergência foi aproximadamente 7,7 segundos e para a condição de 1000
mensagens de atualização BGP-LS, foi de aproximadamente 7,8 segundos.
Para a condição de apenas uma mensagem de atualização BGP-LS, o tempo
médio de detecção da alteração da topologia foi de 1,2 segundos e não sofreu
influência do volume de tráfego ou quantidade de LSPs.
Para a condição de 1000 mensagens de atualização BGP-LS, o tempo médio
de detecção da alteração da topologia foi de 6,7 segundos chegando a
aproximadamente 9,8 segundos com um nível de congestionamento de 900Mbps e
1000 LSPs.

6.3 Experimento 2 – LSPs criados via PCEP e sinalizado com RSVP
No segundo experimento é analisado com mais detalhes os tempos de
criação, detecção e recuperação dos túneis MPLS criados por meio da aplicação
SDN. Na Figura 42 é apresentado as sessões BGP-LU da arquitetura Seamless
MPLS responsável por unir os túneis MPLS criados em cada domínio de roteamento,
os túneis MPLS primários criados pela aplicação SDN e os túneis MPLS secundários
criados pela aplicação SDN depois de detectado a falha no roteador AG1 que é
parte do caminho do túnel MPLS primário. Na mesma figura é apresentado o
caminho que os LSPs primários e secundários são sinalizados na rede com o ERO
(Explicit Route Object) do protocolo RSVP.
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Figura 42 - Topologia ilustrando os túneis MPLS na rede

Fonte: Elaborado pelo Autor

6.3.1 Resultado dos ensaios
Os resultados deste experimento foram organizados em três grupos de
acordo com o tráfego gerado. Para cada grupo, o experimento foi repetido para
diferentes quantidades de túneis MPLS criados pela aplicação SDN. A primeira
coluna representa os tempos para criação e uso dos túneis MPLS enquanto que
segunda coluna representa os tempos para detecção da falha, criação dos túneis
MPLS secundários e retorno do tráfego. A Figura 43 representa os resultados do
experimento.

100

Figura 43 - Resultados para as coletas do experimento 2

Fonte: Elaborado pelo Autor

6.3.2 Análise dos Resultados
Para a criação dos LSPs pela aplicação SDN desenvolvida foram observados
os seguintes intervalos de tempo:
Um único LSP: Aproximadamente 0,4 segundos.
100 LSPs: Aproximadamente: 1,8 segundos.
1000 LSPs: Aproximadamente: 6,4 segundos.
Os mesmo tempos foram observados para criação dos LSPs secundários e
não

foi

observado

variação

destes

tempos

nos

diferentes

níveis

de

congestionamento.
Após a criação dos LSPs, foi observado aproximadamente 0,4 segundos para
os LSPs ficaram operacionais para os níveis de congestionamento de 1Mbps e
200Mbps. Já para 900Mbps foi observado aproximadamente 0,6 segundos.
Para este experimento, os resultados mostraram um tempo variável de
convergência em função da quantidade de LSPs a serem restaurados pela aplicação
SDN.
Após a introdução na falha no caminho dos LSPs primários, foi observado
aproximadamente 0,5 segundos para o aplicativo SDN detectar a falha e iniciar a
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criação dos LSP secundários com um nível de congestionamento de 1Mbps e
200Mbps e 0,7 segundos para 900Mbps.
Foi observado o retorno do tráfego pelos LSPs secundários em media 0,5
segundos para um nível de congestionamento de 1Mbps e 200Mbps. Para 900Mbps
foi observado aproximadamente 0,7 segundos.

6.4 Experimento 3 – LSPs criados via PCEP e sinalizados com RSVP e SR
Na Figura 44 é mostrada a topologia para o terceiro experimento. Esta
topologia é o resultado da segunda fase da implementação gradativa proposta neste
trabalho com a configuração do roteamento por segmentos no núcleo da rede.
Foi definido o intervalo de 8000 até 8099 para compor o bloco global de
roteamento por segmentos (SRGB - Segment Routing Global Block) que em
conjunto com o index do roteador forma

o identificador de segmento (SID –

Segment Identifier) usado por cada roteador para sinalizar os túneis MPLS.
Neste experimento o controlador SDN envia mensagens PCEP nos
roteadores de núcleo com o roteamento por segmentos e também envia mensagens
indicando o uso do protocolo RSVP para sinalizar os túneis MPLS nas partes da
rede que ainda não tem o roteamento por segmentos habilitado. O aplicativo SDN
desenvolvido é responsável por esta função de enviar as solicitações de criação dos
dois tipos de túneis MPLS via interface RESTCONF.
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Figura 44 - Topologia com roteamento por segmentos no núcleo da rede

Fonte: Elaborado pelo Autor

6.412 Resultado dos ensaios
A Figura 45 representa os resultados do experimento que foram organizados
com os mesmo critérios do experimento anterior.
Figura 45 - Resultados para as coletas do experimento 3

Fonte: Elaborado pelo Autor
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6.4.2 Análise dos Resultados
Para

este

experimento,

foram

observados

resultados

similares

ao

experimento anterior para a criação dos LSPs pela aplicação SDN.
Os mesmo tempos foram observados para criação dos LSPs secundários e
não

foi

observada

variação

destes

tempos

nos

diferentes

níveis

de

congestionamento.
Como no experimento anterior, após a criação dos LSPs, foram observados
resultados similares para os LSPs ficarem operacionais para os diferentes níveis de
congestionamento.
Como no experimento anterior, os resultados mostraram um tempo variável
de convergência em função da quantidade de LSPs a serem restaurados pela
aplicação SDN.
Resultados similares ao experimento anterior também foram observados para
o aplicativo SDN detectar a falha e iniciar a criação dos LSP secundários em função
dos níveis de congestionamento escolhidos após a introdução na falha no caminho
dos LSPs primários. Da mesma forma, para o tempo de retorno do tráfego pelos
LSPs secundários também foram observados resultados similares ao experimento
anterior.
Assim, com este experimento foi constatado que não houve diferença
significativa com a introdução do roteamento por segmentos em parte da rede junto
com o RSVP.
6.5 Experimento 4 – LSPs criados via PCEP e sinalizado com SR
O último experimento é o resultado final da implementação gradativa com a
configuração do roteamento por segmentos em todos os domínios de roteamento da
rede. Nesta fase os protocolos PCEP e BGP-LU não são mais necessários já que o
aplicativo desenvolvido envia a pilha de segmentos contendo o caminho que o túnel
MPLS deve ser estabelecido, conforme apresentado na Figura 46.
Também nesta fase não é necessário o uso de túneis MPLS secundários
devido a distribuição dos prefixos SID anycast. Três grupos de SID anycast foram
definidos como sendo 8100 para todos os roteadores no núcleo, 8101 para os
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roteadores de borda da primeira camada de acesso e 8102 para os roteadores de
borda da outra camada de acesso.
Para este experimento, foram medidos os tempos de criação dos túneis
MPLS criados por meio da aplicação SDN e usado a aplicação SDN para monitorar
o estado dos túneis MPLS criados. Depois disto, é introduzida uma falha no roteador
AG1 e verificado o impacto causado no tráfego para diferentes níveis de
congestionamento.

Figura 46 - Topologia com roteamento por segmentos em toda a rede

Fonte: Elaborado pelo Autor

6.5.1 Resultado dos ensaios
Os resultados deste experimento foram organizados com os mesmos critérios
dos experimentos anteriores conforme apresentado na Figura 47. A primeira coluna
indica os tempos de criação dos túneis MPLS e quanto tempo o tráfego passa a fluir
pelos túneis MPLS após serem criados pela aplicação SDN. A segunda coluna
indica o tempo de indisponibilidade causada após a introdução da falha no roteador
AG1 e o tempo que o aplicativo SDN levou para detectar a falha causada.
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Figura 47 - Resultados para as coletas do experimento 4

Fonte: Elaborado pelo Autor

6.5.2 Análise dos Resultados
Para

este

experimento,

foram

observados

resultados

similares

aos

experimentos anteriores para a criação dos LSPs pela aplicação SDN.
Como no experimento anterior, após a criação dos LSPs, foram observados
resultados similares para os LSPs ficaram operacionais para os níveis de
congestionamento selecionados.
Após a criação dos LSPs, foram observados resultados ligeiramente menores
aos

experimentos

anteriores

para

os

LSPs

ficarem

operacionais.

Sendo

aproximadamente 0,3 segundos para os LSPs ficaram operacionais para os níveis
de congestionamento de 1Mbps e 200Mbps e 0,5 segundos para 900Mbps.
Para este experimento, com o uso do SID anycast, não foi necessário ação da
aplicação SDN para criação de LSPs secundários.
Após a introdução na falha no caminho dos LSPs primários, foi observado
uma média de 1,1 segundos para o tráfego usar o caminho alternativo na rede com
um nível de congestionamento de 1Mbps e 200Mbps e de 1,9 segundos para
900Mbps.
Comparando os tempos de convergência da rede sem SDN, com a primeira e
terceira fase da implementação, os resultados são apresentados na Figura 48.
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Apesar dos experimentos terem demonstrado uma desvantagem da aplicação
SDN desenvolvida durante a convergência de grande quantidade de túneis MPLS e
sinalizados por RSVP, os experimentos demonstraram ganhos no tempo de
convergência em comparação a rede sem SDN e com SDN usando RSVP quando é
usado o roteamento por segmentos e o SID anycast como resultado final da
implementação na rede deste experimento.

Figura 48 - Comparação dos resultados dos tempos de convergência

Fonte: Elaborado pelo Autor

6.6 Síntese da Sessão
Esta sessão apresentou os resultados e análises dos experimentos realizados
para avaliar as fases do plano de implementação gradativa proposto neste trabalho.
A ferramenta desenvolvida foi utilizada para avaliar o uso de SDN nesta rede
por meio da manipulação das informações obtidas na rede com os protocolos BGPLS e PCEP via interface RESTCONF e para provisionar os LSPs sinalizados por
RSVP e roteamento por segmentos.
Diferentes níveis de congestionamento de tráfego e quantidades de túneis
MPLS foram criados para testar as condições de detecção de alternação de
topologia e falha no caminho dos túneis MPLS primários.
Foi avaliado também o uso do SID anycast para acelerar os tempos de
convergência e comprovada a interoperabilidade com o roteamento por segmentos
com o protocolo RSVP e BGP-LU.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta sessão são feitas as considerações finais do trabalho. As diretrizes e
recomendações são feitas com base nos processos criados para realização da
avaliação da rede em produção e do processo de implementação gradativa de SDN
na rede do contexto deste trabalho. Os resultados dos experimentos realizados são
usados para apontar alguns aspectos positivos e negativos do processo proposto.
São apresentadas as dificuldades encontradas e restrições do trabalho. Por fim, é
feita a conclusão e listados alguns trabalhos futuros para continuação deste
trabalho.

7.1 Diretrizes e Recomendações
A seguir são apontadas as principais diretrizes e recomendações que foram
originadas nas necessidades levantados na avaliação da rede de produção e que
foram usadas como requisitos para elaboração do processo de implementação
proposto e validado neste trabalho.
a) Proteção das informações topológicas extraídas da rede por meio da
aplicação de autenticação nas sessões BGP e PCEP e uso de certificado digital na
interface RESTCONF.
b) Uso de controladores do tipo Carrier Grade para propiciar os requisitos de
alta-disponibilidade, redundância, distribuição de carga e redução da possibilidade
de ponto único de falhas.
c) Estudo dos tempos de convergência na rede após falhas para prever o
comportamento durante a migração para o ambiente com SDN.
d) Monitoração e limitação da quantidade de mensagens BGP-LS enviadas
para o controlador para diminuir a possibilidade de interferência no tempo de
detecção da alteração da topologia.
e) Uso de protocolos alternativos ao Openflow e já conhecidos na indústria
para ajudar na preservação dos investimentos feitos na infraestrutura atual e
introduzir a cultura SDN em uma rede em produção.
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f)

Análise da compatibilidade de novos protocolos adicionados na rede com

os protocolos já presentes para verificar possíveis interferências causadas nos
serviços desta rede e prever o comportamento durante o processo de migração.
g) Uso de uma ferramenta que pode ser modificada para criar novos
ambientes de testes, gerênciar a rede, monitorar recursos ou provisionar serviços
em uma rede real.
h) Estudo da performance das aplicações SDN em condições de carga para
avaliar o comportamento em uma rede quando entrar em produção.
No Quadro 10 é feita a associação das diretrizes e recomendações
apresentadas com os requisitos inicialmente levantados na rede de produção.

Quadro 10 - Associação das diretrizes e recomendações com os requisitos de
implementação levantados
Requisitos
Requisitos de
segurança
Requisitos de AltaDisponibilidade
Requisitos de
Escalabilidade

Preservação dos
investimentos

Gerenciamento
Performance

Proteção das informações topológicas
extraídas da rede
Redundância de componentes para evitar
ponto único de falhas
Tempo de convergência na rede após falhas

Diretrizes e
Recomendações
a
b
c

Distribuição de carga no plano de controle

c

Roteamento entre domínios
Uso da infraestrutura e protocolos disponíveis
na rede atual
Compatibilidade com os protocolos presentes
na rede atual
Possibilidade de criação e integração de novas
aplicações SDN
Monitoração dos recursos da rede

f

Provisionamento dos tuneis MPLS
Uso das aplicações SDN em condições de
congestionamento

e
f
g
d
g
h

Fonte: Elaborado pelo Autor

7.2 Aspectos positivos e vantagens
Alguns dos aspectos positivos são listados com base nos resultados e
observações obtidas para validação do processo de implementação proposta neste
trabalho.
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a) A centralização do plano de controle permite o controlador obter e manter
uma visão completa e sempre atualizada de toda a rede. Com a exposição desta
visão para o aplicativo que controla a rede é possível uma melhor tomada de
decisão de encaminhamento de dados.
b) Do ponto de vista de negócios, a SDN provê benefícios como baixo OPEX
e CAPEX, já que com uma abordagem centralizada o gerenciamento dos recursos
de rede fica simplificado em comparação com o gerenciamento dos recursos nos
elementos individualmente. Também habilita a capacidade de controlar o
comportamento de toda a rede por meio de programas a partir de um único ponto
central.
c) As operadoras de telecomunicações tem mostrado interesse em SDN
devido a crescente demanda de tráfego causada pela proliferação de dispositivos
portáteis como smart phones e tablets que por consequência requer a expansão da
rede e otimização dos recursos existentes, porém a introdução de novas funções em
uma rede de produção trazem riscos que podem impactar os serviços desta rede. O
processo proposto neste trabalho tem a vantagem de procurar antecipar possíveis
impactos e colocar em ordem as etapas necessárias para minimizar os riscos para
implementar SDN em redes de operadoras.
d) A mudança da localização e intensidade do tráfego na rede com o passar
do

tempo

requer

a

implementação

de

uma

abordagem

consistente

de

gerênciamento deste tráfego. Isto requer um planejamento cuidadoso com relação a
modificações

necessárias

na

rede

de

produção,

incluindo

análise

de

interoperabilidade dos componentes SDN com protocolos e equipamentos de
fabricantes diferentes na rede atual, habilidade de programação e até que ponto o
controlador tem permissão para influenciar o comportamento do tráfego da rede.
e) Em redes IP tradicionais, o plano de controle e de dados são fortemente
acoplados e embutidos no mesmo dispositivo de rede. Uma operadora pode ficar
relutante em remover totalmente o plano de controle dos dispositivos de
encaminhamento devido aos investimentos já realizados. Assim, a proposta de
separação parcial dos planos de controle e encaminhamento apresenta um fator
positivo para a preservação do investimento atual.
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7.3 Aspectos negativos e desvantagens
O uso desta abordagem SDN é útil em uma rede complexa composta por
grande quantidade de equipamentos e links. Uma rede com poucos elementos ou no
caso em que a utilização dos links não representa preocupação, esta abordagem
não seria tão vantajosa.
A implementação proposta, diferente da abordagem com o protocolo
Openflow, não separa totalmente os planos de controle e encaminhamento e desta
forma pode não ser possível controlar todos os fluxos de comunicação nesta rede.

7.4 Dificuldades encontradas e restrições da solução
Aqui são listadas algumas das dificuldades encontradas durante a elaboração
deste trabalho e as restrições da solução proposta.
a) O processo de implementação proposto neste trabalho considerou as
características levantadas em uma rede de uma operadora de serviços móveis com
arquitetura Seamless MPLS. Assim, este processo e os resultados obtidos dos
testes de cada fase podem servir de modelo e referência para serem utilizados em
uma rede de produção que possuam estas características. No entanto, para redes
com outras arquiteturas, este processo pode ser adaptado ou mesmo pode ser
considerado implementar a arquitetura Seamless MPLS como requisito inicial, visto
que a transição para o roteamento por segmentos foi facilitada permitindo o uso de
diferentes protocolos de sinalização de labels em diferentes partes da rede.
b) Tipicamente atividades de programação não são atribuídas aos
engenheiros de rede, contudo, com uma abordagem SDN, os engenheiros de rede
precisam desenvolver estas habilidades de programação em uma ou mais
linguagens para serem capazes de desenvolver os aplicativos necessários para
controlar o comportamento da rede. Neste trabalho, a escolha da linguagem de
programação utilizada para o desenvolvimento do aplicativo SDN foi o Python,
contudo outras linguagens podem ser utilizadas.
c) Neste

trabalho,

a

abordagem

SDN

utilizada

para

controlar

o

comportamento dos túneis MPLS foi o protocolo PCEP, Assim, os roteadores MPLS
precisam suportar este protocolo. Apesar do protocolo PCEP não ser uma novidade
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na indústria e a maioria dos fabricantes já suportarem em seus equipamentos, seu
uso no contexto de SDN recentemente passou a ganhar destaque.
d) Apesar de ser possível obter as informações topologias da rede de outras
formas como pelo próprio protocolo de roteamento interno, o protocolo BGP já é um
padrão na indústria e permite melhor controle do que é enviado e recebido pela
rede. Para este trabalho foi investigado o uso do BGP-LS e desta forma, os
roteadores refletores precisam suportar esta família de protocolos nas sessões com
o controlador.
e) Os resultados deste trabalho foram baseados apenas no controlador
Opendaylight já que foi o controlador mais atual que atendia aos critérios estipulados
neste trabalho.

7.5 Conclusões e verificação das contribuições
Este trabalho explorou os protocolos SDN disponíveis e formas de
implementação em uma rede em produção. Definiu critérios para implementação
gradativa de SDN em uma rede de telecomunicações com protocolos alternativos ao
Openflow como forma de utilizar os equipamentos existentes sem suporte a este
protocolo.
Foi criado um protótipo para validar a o processo de implementação gradativa
proposto neste trabalho e que pode ser usado como referência para ser usado em
uma rede de produção. Foi também desenvolvida e disponibilizada uma ferramenta
na forma de uma aplicação SDN para detecção de alterações na topologia da rede,
criação de grandes quantidades de túneis MPLS de forma automática e monitoração
do estado dos túneis MPLS sinalizados tanto por RSVP quanto por roteamento por
segmentos.
Como resultado, foram analisados os efeitos da introdução de SDN em uma
rede com diferentes níveis de congestionamento para provisionamento de diferentes
quantidades de túneis MPLS. Foi verificada a compatibilidade do roteamento por
segmentos com os protocolos RSVP e BGP-LU em uma rede com arquitetura
Seamless MPLS como parte da estratégia de migração gradativa. Com isso foi
constatado que o aumento da frequência das mensagens BGP-LS na rede não
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tiveram impacto no tempo de convergência, porém influenciaram no tempo de
detecção da alteração da topologia.

7.6 Trabalhos Futuros
No decorrer do desenvolvimento deste trabalho alguns temas não foram
abordados em virtude do escopo do trabalho. A seguir são relacionados alguns
temas que podem ser estudados como trabalhos futuros para continuar ou
complementar os resultados aqui obtidos.
a) Análise do uso de roteamento por segmentos distribuídos diretamente no
protocolo IP por meio dos campos de extensão do IPv6.
b) Análise do uso de SDN e roteamento por segmentos para tráfego
multicast.
c) Incluir etapas no processo para implantar switches Openflow como
próximo passo depois do roteamento por segmentos.
d) Aprimoramento da aplicação SDN desenvolvida neste trabalho para incluir
funções como detecção de congestionamento ou latência para otimização
automática dos túneis MPLS na rede, estabelecimento de túneis MPLS evitando
determinados pontos na rede e agendamento de banda.
e) Análise técnico-econômica do uso de SDN em uma operadora de serviços
móveis.
f)

Estudo de caso com a aplicação do processo proposto neste trabalho em

uma rede em produção.
g) Análise dos tempos de convergência considerando mecanismos de
proteção como Fast Rerout para o RSVP ou LFA (Loop Free Alternate) para o
protocolo ISIS.
h) Análise do efeito dos mecanismos de criptografia utilizados para proteção
das sessões BGP-LS e PCEP.
i)

Análise do efeito do certificado digital utilizados para proteção da

comunicação da interface RESTCONF.
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j)

Estudo da eficiência do cluster de controladores como mecanismo de alta-

disponibilidade ou uso de outros modelos de controladores SDN. Outro controlador
que vem ganhando destaque é o controlador ONOS que é desenvolvido
especialmente para o ambiente de operadoras, mas ainda pouco documentado.
k) Neste trabalho o tráfego de controle e serviços foram transportados juntos
na mesma rede usando o conceito de gerência in-band. Uma operadora de
telecomunicações tipicamente costuma diferenciar e tratar estes dois tipos de trafêgo
em redes distintas usando o conceito de gerencia out-of-band. Assim, um trabalho
futuro pode investigar o efeito da separação destes dois tipos de trafego em redes
distintas.

7.7 Síntese da Sessão
Esta sessão concluiu o trabalho com as considerações finais abordado as
diretrizes que uma operadora pode seguir para implementar SDN em sua rede e as
conclusões alcançadas.
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APÊNDICE A – QUESTIONARIO E RESULTADOS FEITOS NA OPERADORA

Questionário elaborado com a ferramenta Forms do Google
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Resultados da pesquisa feita na operadora em produção avaliada
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APÊNDICE B – CÓDIGO FONTE DA APLICAÇÃO SDN DESENVOLVIDA

Código fonte da aplicação SDN escrita em Python.
#!/usr/bin/env python
# Mestrado IPT
# Autor: Hailton Paiva
# versao: v10
import json
import time
from datetime import datetime
import requests
import re
import urllib
from lxml import etree
def getLSPs():
result = requests.get('https://10.100.0.1:8443/restconf/operational/network-topology:networktopology/', auth = ('admin', 'admin'), cert=('/lab/client.cert', '/lab/client.key'))
r = json.load(result.fp)
result.close()
lspdb = []
for n in r['topology'][0]['node'][0]['network-topology-pcep:path-computationclient']['reported-lsp']:
a = n['name']
b = n['path'][0]['odl-pcep-ietf-stateful07:lsp']['tlvs']['lsp-identifiers']['ipv4']['ipv4tunnel-sender-address']
c = n['path'][0]['odl-pcep-ietf-stateful07:lsp']['tlvs']['lsp-identifiers']['ipv4']['ipv4tunnel-endpoint-address']
d = n['path'][0]['bandwidth']['bandwidth']
e = n['path'][0]['ero']['subobject'][0]['ip-prefix']['ip-prefix']
f = n['path'][0]['odl-pcep-ietf-stateful07:lsp']['operational']
l = len(r['topology'][0]['node'][0]['network-topology-pcep:path-computationclient']['reported-lsp'])
x = "Nome: %s - Caminho: [%s <-> %s] - Bandwidth: %s - ERO: %s - STATUS: %s" %(a, b, c, d,
e, f)
lspdb.append (x)
res_1_exp2 = (str(datetime.now()) + ": %s LSPs encontrados: " + " LSPDB ATUAL: %s" %lspdb +
";")
with open('resultados_exp2.txt','a') as fh:
json.dump(res_1_exp2,fh)
print(str(datetime.now()) + ": %s LSPs encontrados\n" %l)
print(str(datetime.now()) + ": LSPDB ATUAL:\n %s" %lspdb)
return
def POST_RSVP_PRIM(i):
url_criar_lsp = 'https://10.100.0.1:8443/restconf/operations/network-topology-pcep:add-lsp'
xml_criar_lsp_rsvp = ''' <input xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:topology:pcep">
<node>pcc://{node}</node>
<name>{name}</name>
<arguments>
<lsp xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:ietf:stateful">
<delegate>true</delegate>
<administrative>true</administrative>
</lsp>
<endpoints-obj>
<ipv4>
<source-ipv4-address>{origem}</source-ipv4-address>
<destination-ipv4-address>{destino}</destination-ipv4-address>
</ipv4>
</endpoints-obj>
<ero>
<subobject>
<loose>false</loose>
<ip-prefix><ip-prefix>{ero}/32</ip-prefix></ip-prefix>
</subobject>
</ero>
</arguments>
<network-topology-ref xmlns:topo="urn:TBD:params:xml:ns:yang:networktopology">/topo:network-topology/topo:topology[topo:topology-id="pcep-topology"]</networktopology-ref>
</input>'''
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origem = [2, 7, 15, 17, 9, 5, 9, 17, 15, 7]
destino = [7, 15, 17, 9, 5, 9, 17, 15, 7, 2]
for src, dst in zip(origem, destino):
root = etree.fromstring(xml_criar_lsp_rsvp)
for origem in root.iter('{*}node'):
origem.text = "pcc://1.0.0." + str(src)
for origem in root.iter('{*}source-ipv4-address'):
origem.text = "1.0.0." + str(src)
for destino in root.iter('{*}destination-ipv4-address'):
destino.text = str(dst)
for destino in root.iter('{*}ip-prefix'):
destino.text = "1.0.0." + str(dst) + "/32"
for name in root.iter('{*}name'):
name.text = "LSP_PRIM_" + str(i)
xml_criar_lsp_rsvp_novos = etree.tostring(root)
r = requests.post(url_criar_lsp, data=xml_criar_lsp_rsvp_novos, auth = ('admin', 'admin'),
cert=('/home/lab/client.cert', '/home/lab/client.key'),headers= {'Content-Type':
'application/xml'}
return
def POST_SR(i):
url_criar_lsp = 'https://10.100.0.1:8443/restconf/operations/network-topology-pcep:add-lsp'
xml_criar_lsp_sr = '''<input xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:topology:pcep">
<node>pcc://1.0.0.2</node>
<name>{sr-name}</name>
<arguments>
<lsp xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:ietf:stateful">
<delegate>true</delegate>
<administrative>true</administrative>
</lsp>
<endpoints-obj>
<ipv4>
<source-ipv4-address>1.0.0.2</source-ipv4-address>
<destination-ipv4-address>1.0.0.5</destination-ipv4-address>
</ipv4>
</endpoints-obj>
<path-setup-type xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:ietf:stateful">
<pst>1</pst>
</path-setup-type>
<ero>
<subobject>
<loose>false</loose>
<sid-type xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">ipv4-nodeid</sid-type>
<m-flag xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">true</m-flag>
<sid xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">81001</sid>
<ip-address xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">1.0.0.5</ipaddress>
</subobject>
<subobject>
<loose>false</loose>
<sid-type xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">ipv4-nodeid</sid-type>
<m-flag xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">true</m-flag>
<sid xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">81000</sid>
<ip-address xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">1.0.0.5</ipaddress>
</subobject>
<subobject>
<loose>false</loose>
<sid-type xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">ipv4-nodeid</sid-type>
<m-flag xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">true</m-flag>
<sid xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">81002</sid>
<ip-address xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">1.0.0.5</ipaddress>
</subobject>
<subobject>
<loose>false</loose>
<sid-type xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">ipv4-nodeid</sid-type>
<m-flag xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">true</m-flag>
<sid xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">81005</sid>
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<ip-address xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">1.0.0.5</ipaddress>
</subobject>
</ero>
</arguments>
<network-topology-ref xmlns:topo="urn:TBD:params:xml:ns:yang:network-topology">/topo:networktopology/topo:topology[topo:topology-id="pcep-topology"]</network-topology-ref>
</input>'''
root = etree.fromstring(xml_criar_lsp_sr)
for name in root.iter('{*}name'):
name.text = "LSP-SR_" + str(i)
xml_criar_lsp_sr_novos = etree.tostring(root)
r = requests.post(url_criar_lsp, data=xml_criar_lsp_sr_novos, auth = ('admin', 'admin'),
cert=('/home/lab/client.cert', '/home/lab/client.key'),headers= {'Content-Type':
'application/xml'})
xml_criar_lsp_sr = '''<input xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:topology:pcep">
<node>pcc://1.0.0.2</node>
<name>{sr-name}</name>
<arguments>
<lsp xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:ietf:stateful">
<delegate>true</delegate>
<administrative>true</administrative>
</lsp>
<endpoints-obj>
<ipv4>
<source-ipv4-address>1.0.0.5</source-ipv4-address>
<destination-ipv4-address>1.0.0.2</destination-ipv4-address>
</ipv4>
</endpoints-obj>
<path-setup-type xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:ietf:stateful">
<pst>1</pst>
</path-setup-type>
<ero>
<subobject>
<loose>false</loose>
<sid-type xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">ipv4-nodeid</sid-type>
<m-flag xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">true</m-flag>
<sid xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">81005</sid>
<ip-address xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">1.0.0.5</ipaddress>
</subobject>
<subobject>
<loose>false</loose>
<sid-type xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">ipv4-nodeid</sid-type>
<m-flag xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">true</m-flag>
<sid xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">81002</sid>
<ip-address xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">1.0.0.5</ipaddress>
</subobject>
<subobject>
<loose>false</loose>
<sid-type xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">ipv4-nodeid</sid-type>
<m-flag xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">true</m-flag>
<sid xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">81000</sid>
<ip-address xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">1.0.0.2</ipaddress>
</subobject>
<subobject>
<loose>false</loose>
<sid-type xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">ipv4-nodeid</sid-type>
<m-flag xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">true</m-flag>
<sid xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">81001</sid>
<ip-address xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">1.0.0.2</ipaddress>
</subobject>
</ero>
</arguments>
<network-topology-ref xmlns:topo="urn:TBD:params:xml:ns:yang:network-topology">/topo:networktopology/topo:topology[topo:topology-id="pcep-topology"]</network-topology-ref>
</input>'''
root = etree.fromstring(xml_criar_lsp_sr)
for name in root.iter('{*}name'):
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name.text = "LSP-SR_" + str(i)
xml_criar_lsp_sr_novos = etree.tostring(root)
r = requests.post(url_criar_lsp, data=xml_criar_lsp_sr_novos, auth = ('admin', 'admin'),
cert=('/home/lab/client.cert', '/home/lab/client.key'),headers= {'Content-Type':
'application/xml'})
return
def POST_SR_PRIM(i):
url_criar_lsp = 'https://10.100.0.1:8443/restconf/operations/network-topology-pcep:add-lsp'
xml_criar_lsp_sr_prim = '''<input xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:topology:pcep">
<node>pcc://1.0.0.15</node>
<name>{sr-name}</name>
<arguments>
<lsp xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:ietf:stateful">
<delegate>true</delegate>
<administrative>true</administrative>
</lsp>
<endpoints-obj>
<ipv4>
<source-ipv4-address>1.0.0.15</source-ipv4-address>
<destination-ipv4-address>1.0.0.17</destination-ipv4-address>
</ipv4>
</endpoints-obj>
<path-setup-type xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:ietf:stateful">
<pst>1</pst>
</path-setup-type>
<ero>
<subobject>
<loose>false</loose>
<sid-type xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">ipv4-nodeid</sid-type>
<m-flag xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">true</m-flag>
<sid xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">80017</sid>
<ip-address xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">1.0.017</ipaddress>
</subobject>
<subobject>
</ero>
</arguments>
<network-topology-ref xmlns:topo="urn:TBD:params:xml:ns:yang:network-topology">/topo:networktopology/topo:topology[topo:topology-id="pcep-topology"]</network-topology-ref>
</input>'''
root = etree.fromstring(xml_criar_lsp_prim_sr)
for name in root.iter('{*}name'):
name.text = "LSP-SR_PRIM_" + str(i)
xml_criar_lsp_sr_prim_novos = etree.tostring(root)
r = requests.post(url_criar_lsp, data=xml_criar_lsp_sr_prim_novos, auth = ('admin', 'admin'),
cert=('/home/lab/client.cert', '/home/lab/client.key'),headers= {'Content-Type':
'application/xml'})
xml_criar_lsp_sr_prim = '''<input xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:topology:pcep">
<node>pcc://1.0.0.17</node>
<name>{sr-name}</name>
<arguments>
<lsp xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:ietf:stateful">
<delegate>true</delegate>
<administrative>true</administrative>
</lsp>
<endpoints-obj>
<ipv4>
<source-ipv4-address>1.0.0.17</source-ipv4-address>
<destination-ipv4-address>1.0.0.15</destination-ipv4-address>
</ipv4>
</endpoints-obj>
<path-setup-type xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:ietf:stateful">
<pst>1</pst>
</path-setup-type>
<ero>
<subobject>
<loose>false</loose>
<sid-type xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">ipv4-nodeid</sid-type>
<m-flag xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">true</m-flag>
<sid xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">80015</sid>

124

<ip-address xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">1.0.015</ipaddress>
</subobject>
<subobject>
</ero>
</arguments>
<network-topology-ref xmlns:topo="urn:TBD:params:xml:ns:yang:network-topology">/topo:networktopology/topo:topology[topo:topology-id="pcep-topology"]</network-topology-ref>
</input>'''
root = etree.fromstring(xml_criar_lsp_prim_sr)
for name in root.iter('{*}name'):
name.text = "LSP-SR_PRIM_" + str(i)
xml_criar_lsp_sr_prim_novos = etree.tostring(root)
r = requests.post(url_criar_lsp, data=xml_criar_lsp_sr_prim_novos, auth = ('admin',
'admin'),cert=('/home/lab/client.cert', '/home/lab/client.key'), headers= {'Content-Type':
'application/xml'})
return
def POST_SR_SEC(j):
url_criar_lsp = 'https://10.100.0.1:8443/restconf/operations/network-topology-pcep:add-lsp'
xml_criar_lsp_sr_sec = '''<input xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:topology:pcep">
<node>pcc://1.0.0.16</node>
<name>{sr-name}</name>
<arguments>
<lsp xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:ietf:stateful">
<delegate>true</delegate>
<administrative>true</administrative>
</lsp>
<endpoints-obj>
<ipv4>
<source-ipv4-address>1.0.0.16</source-ipv4-address>
<destination-ipv4-address>1.0.0.18</destination-ipv4-address>
</ipv4>
</endpoints-obj>
<path-setup-type xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:ietf:stateful">
<pst>1</pst>
</path-setup-type>
<ero>
<subobject>
<loose>false</loose>
<sid-type xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">ipv4-nodeid</sid-type>
<m-flag xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">true</m-flag>
<sid xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">80018</sid>
<ip-address xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">1.0.018</ipaddress>
</subobject>
<subobject>
</ero>
</arguments>
<network-topology-ref xmlns:topo="urn:TBD:params:xml:ns:yang:network-topology">/topo:networktopology/topo:topology[topo:topology-id="pcep-topology"]</network-topology-ref>
</input>'''
root = etree.fromstring(xml_criar_lsp_sec_sr)
for name in root.iter('{*}name'):
name.text = "LSP-SR_SEC_" + str(i)
xml_criar_lsp_sr_sec_novos = etree.tostring(root)
r = requests.post(url_criar_lsp, data=xml_criar_lsp_sr_sec_novos, auth = ('admin', 'admin'),
cert=('/home/lab/client.cert', '/home/lab/client.key'),headers= {'Content-Type':
'application/xml'})
xml_criar_lsp_sr_prim = '''<input xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:topology:pcep">
<node>pcc://1.0.0.18</node>
<name>{sr-name}</name>
<arguments>
<lsp xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:ietf:stateful">
<delegate>true</delegate>
<administrative>true</administrative>
</lsp>
<endpoints-obj>
<ipv4>
<source-ipv4-address>1.0.0.18</source-ipv4-address>
<destination-ipv4-address>1.0.0.16</destination-ipv4-address>
</ipv4>
</endpoints-obj>
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<path-setup-type xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:ietf:stateful">
<pst>1</pst>
</path-setup-type>
<ero>
<subobject>
<loose>false</loose>
<sid-type xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">ipv4-nodeid</sid-type>
<m-flag xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">true</m-flag>
<sid xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">80016</sid>
<ip-address xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:segment:routing">1.0.016</ipaddress>
</subobject>
<subobject>
</ero>
</arguments>
<network-topology-ref xmlns:topo="urn:TBD:params:xml:ns:yang:network-topology">/topo:networktopology/topo:topology[topo:topology-id="pcep-topology"]</network-topology-ref>
</input>'''
root = etree.fromstring(xml_criar_lsp_sec_sr)
for name in root.iter('{*}name'):
name.text = "LSP-SR_SEC_" + str(i)
xml_criar_lsp_sr_sec_novos = etree.tostring(root)
r = requests.post(url_criar_lsp, data=xml_criar_lsp_sr_sec_novos, auth = ('admin',
'admin'),cert=('/home/lab/client.cert', '/home/lab/client.key'), headers= {'Content-Type':
'application/xml'})
return
def POST_RSVP_SEC(i):
url_criar_lsp = 'https://10.100.0.1:8443/restconf/operations/network-topology-pcep:add-lsp'
xml_criar_lsp_rsvp_sec = ''' <input
xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:topology:pcep">
<node>{node}</node>
<name>{name}</name>
<arguments>
<lsp xmlns="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:ietf:stateful">
<delegate>true</delegate>
<administrative>true</administrative>
</lsp>
<endpoints-obj>
<ipv4>
<source-ipv4-address>{origem}</source-ipv4-address>
<destination-ipv4-address>{destino}</destination-ipv4-address>
</ipv4>
</endpoints-obj>
<ero>
<subobject>
<loose>false</loose>
<ip-prefix><ip-prefix>{ero}</ip-prefix></ip-prefix>
</subobject>
</ero>
</arguments>
<network-topology-ref xmlns:topo="urn:TBD:params:xml:ns:yang:networktopology">/topo:network-topology/topo:topology[topo:topology-id="pcep-topology"]</networktopology-ref>
</input>'''
origem = [2, 8, 16, 18, 10, 5, 10, 18, 16, 8]
destino = [8, 16, 18, 10, 5, 10, 18, 16, 8, 2]
for pcc, src, dst, ero in zip(no, origem, destino, caminho):
root = etree.fromstring(xml_criar_lsp_rsvp_sec)
for origem in root.iter('{*}node'):
origem.text = "pcc://1.0.0." + str(src)
for origem in root.iter('{*}source-ipv4-address'):
origem.text = "1.0.0." + str(src)
for destino in root.iter('{*}destination-ipv4-address'):
destino.text = str(dst)
for destino in root.iter('{*}ip-prefix'):
destino.text = "1.0.0." + str(dst) + "/32"
for name in root.iter('{*}name'):
name.text = "LSP_SEC_" + str(i)
xml_criar_lsp_rsvp_sec_novos = etree.tostring(root)
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r = requests.post(url_criar_lsp, data=xml_criar_lsp_rsvp_sec_novos, auth = ('admin',
'admin'), cert=('/home/lab/client.cert', '/home/lab/client.key'), headers= {'Content-Type':
'application/xml'})
return
def INICIO():
print("Experimentos - Mestrado IPT\n")
print("Autor Hailton Paiva\n")
print( "1 - Experimento 1: Deteccao de alteracao da topologia\n")
print( "2 - Experimento 2: Criar LSPs Sinalizados por RSVP, Monitorar Status e Criar LSPs de
Contorno\n")
print( "3 - Experimento 3: Criar LSPs Sinalizados por RSVP e SR, Monitorar status e Criar
LSPs de Contorno\n")
print( "4 - Experimento 4: Criar LSPs Sinalizados por SR e Monitorar status\n")
print( "Selecionar Experimento\n")
exp = input("\n> ")
if exp == 2:
exp2 = input("Quantidade de LSPs:\n> ")
i = 0
print(str(datetime.now()) + " Criando %s LSPs" %exp2)
res_2_exp2 = (str(datetime.now()) + " :Criando %s LSPs " %exp2 + " ;")
with open('resultados_exp2.txt','a') as fh:
json.dump(res_2_exp2,fh)
while i < exp2:
POST_RSVP_PRIM(i)
i = i + 1
if i == exp2:
print(str(datetime.now()) + " :%s LSPs criados com sucesso" %exp2 + ";")
res_2_exp2 = (str(datetime.now()) + " :%s LSPs criados com sucesso: " %exp2 + " ;")
with open('resultados_exp2.txt','a') as fh:
json.dump(res_2_exp2,fh)
time.sleep(10)
getLSPs()
while True:
j = 0
while j < exp2:
dados_lsp = requests.get('https://10.100.0.1:8443/restconf/operational/networktopology:network-topology/topology/pcep-topology/', auth = ('admin', 'admin'),
cert=('/home/lab/client.cert', '/home/lab/client.key'))
r = json.load(dados_lsp.fp)
dados_lsp.close()
status = r['topology'][0]['node'][0]['network-topology-pcep:path-computationclient']['reported-lsp'][j]['path'][0]['odl-pcep-ietf-stateful07:lsp']['operational']
if status == "active":
pass
else:
print(str(datetime.now()) + ": LSP %s esta %s" %(j, status))
print(str(datetime.now()) + ": Criando LSP %s secundario..." %j)
res_3_exp2 = (str(datetime.now()) + " :LSPs %s esta %s" %(j, status) + "Criando LSP %s
secundario: " %j + " ;")
with open('resultados_exp2.txt','a') as fh:
json.dump(res_3_exp2,fh)
POST_RSVP_SEC(j)
print(str(datetime.now()) + ": LSP %s secundario criado com sucesso!" %j)
res_4_exp2 = (str(datetime.now()) + " :LSPs %s secundario criado com sucesso" %j + "
;")
with open('resultados_exp2.txt','a') as fh:
json.dump(res_3_exp2,fh)
j = j + 1
time.sleep(10)
getLSPs()
else:
pass
if exp == 3:
exp3 = input("Quantidade de LSPs:\n> ")
i = 0
print(str(datetime.now()) + " Criando %s LSPs" %exp3)
res_2_exp3 = (str(datetime.now()) + " :Criando %s LSPs " %exp3 + " ;")
with open('resultados_exp3.txt','a') as fh:
json.dump(res_2_exp3,fh)
while i < exp3:
POST_RSVP_PRIM(i)
POST_SR_PRIM(i)
i = i + 1
if i == exp3:
print(str(datetime.now()) + " :%s LSPs criados com sucesso" %exp3 + ";")
res_2_exp3 = (str(datetime.now()) + " :%s LSPs criados com sucesso: " %exp3 + " ;")
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with open('resultados_exp3.txt','a') as fh:
json.dump(res_2_exp3,fh)
time.sleep(10)
getLSPs()
while True:
j = 0
while j < exp3:
dados_lsp = requests.get('https://10.100.0.1:8443/restconf/operational/networktopology:network-topology/topology/pcep-topology/', auth = ('admin', 'admin'),
cert=('/home/lab/client.cert', '/home/lab/client.key'))
r = json.load(dados_lsp.fp)
dados_lsp.close()
status = r['topology'][0]['node'][0]['network-topology-pcep:path-computationclient']['reported-lsp'][j]['path'][0]['odl-pcep-ietf-stateful07:lsp']['operational']
if status == "active":
pass
else:
print(str(datetime.now()) + ": LSP %s esta %s" %(j, status))
print(str(datetime.now()) + ": Criando LSP %s secundario..." %j)
res_3_exp3 = (str(datetime.now()) + " :LSPs %s esta %s" %(j, status) + "Criando LSP %s
secundario: " %j + " ;")
with open('resultados_exp3.txt','a') as fh:
json.dump(res_3_exp3,fh)
POST_RSVP_SEC(j)
POST_SR_SEC(j)
print(str(datetime.now()) + ": LSP %s secundario criado com sucesso!" %j)
res_4_exp3 = (str(datetime.now()) + " :LSPs %s secundario criado com sucesso" %j + "
;")
with open('resultados_exp3.txt','a') as fh:
json.dump(res_3_exp3,fh)
j = j + 1
time.sleep(10)
getLSPs()
else:
pass
elif exp == 4:
exp4 = input("Quantidade de LSPs:\n> ")
i = 0
print(str(datetime.now()) + ": Criando %s LSPs" %exp4)
res_2_exp4 = (str(datetime.now()) + ": %s LSPs criados com sucesso " %exp4 + " ;")
with open('resultados_exp4.txt','a') as fh:
json.dump(res_2_exp4,fh)
while i < exp4:
POST_SR(i)
i = i + 1
if i == exp4:
print(str(datetime.now()) + ": %s LSPs criados com sucesso" %exp4)
getLSPs()
while True:
j = 0
while j < exp4:
dados_lsp = requests.get('https://10.100.0.1:8443/restconf/operational/networktopology:network-topology/topology/pcep-topology/', auth = ('admin', 'admin'),
cert=('/home/lab/client.cert', '/home/lab/client.key'))
r = json.load(dados_lsp.fp)
dados_lsp.close()
status = r['topology'][0]['node'][0]['network-topology-pcep:path-computationclient']['reported-lsp'][j]['path'][0]['odl-pcep-ietf-stateful07:lsp']['operational']
if status == "active":
pass
else:
print(str(datetime.now()) + ": LSP %s esta %s" %(j, status))
j = j + 1
else:
pass
elif exp == 1:
pass
else:
print("Erro")
return
INICIO()
def getNodes():
dados_ls = requests.get('https://10.100.0.1:8443/restconf/operational/networktopology:network-topology/', auth = ('admin', 'admin'), cert=('/home/lab/client.cert',
'/home/lab/client.key'))
r = json.load(dados_ls.fp)
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dados_ls.close()
e = []
for n in r['network-topology']['topology'][0]['node']:
i = n['l3-unicast-igp-topology:igp-node-attributes']['router-id'][0]
e.append(i)
return e
initial = getNodes()
def checkNodes():
initial = getNodes()
print(str(datetime.now()) + ": Iniciando Experimento 1\n")
print(str(datetime.now()) + ": Roteadores na Topologia: %s" %initial)
res_1_exp1 = (str(datetime.now()) + ": Iniciado Experimento 1 " + ": Roteadores: %s" %initial
+ ";")
with open('resultados_exp1.txt','a') as fh:
json.dump(res_1_exp1,fh)
while True:
current = getNodes()
if initial == current:
pass
else:
print(str(datetime.now()) + ": Topologia Alterada: \n")
print(str(datetime.now()) + ": Roteadores na Topologia: \n %s" %current)
res_2_exp1 = (str(datetime.now()) + ": Topologia Alterada " + ": Roteadores: %s" %current +
";")
with open('resultados_exp1.txt','a') as fh:
json.dump(res_2_exp1,fh)
checkNodes()
checkNodes()
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APÊNDICE C – PRINCIPAIS CONFIGURAÇÕES DOS ROTEADORES

Configuração da arquitetura Seamless MPLS utilizando o sistema operacional
JUNOS do fabricante Juniper Networks.
[edit]
root# show routing-options rib-groups
inet3_para_inet0 {
import-rib [ inet.3 inet.0 ];
import-policy envia_inet3_para_inet0;
}
inet0_para_inet3 {
import-rib [ inet.0 inet.3 ];
import-policy envia_lo0_para_inet3;
}
[edit]
root# show protocols bgp group AG1_RR
type internal;
local-address 1.0.0.7;
import ROTAS-RECEBIDAS;
export ROTAS-ENVIADAS;
cluster 1.0.0.2;
neighbor 1.0.0.15 {
family inet {
labeled-unicast {
rib-group inet3_para_inet0;
rib {
inet.3;
}
}
}
}
neighbor 1.0.0.16 {
family inet {
labeled-unicast {
rib-group inet3_para_inet0;
rib {
inet.3;
}
}
}
}
[edit]
root# show policy-options policy-statement ROTAS-RECEBIDAS
term 1 {
from {
route-filter 1.0.0.1/32 exact;
route-filter 1.0.0.2/32 exact;
route-filter 1.0.0.3/32 exact;
}
then reject;
}
term 2 {
then accept;
}
[edit]
root# show policy-options policy-statement ROTAS-ENVIADAS
term 10 {
from {
route-filter 1.0.4.1/32 exact;
route-filter 1.0.1.2/32 exact;
route-filter 1.0.2.3/32 exact;
route-filter 1.0.3.7/32 exact;
}
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then accept;
}
[edit]
root# show policy-options policy-statement envia_lo0_para_inet3
term 1 {
from {
route-filter 1.0.0.7/32 exact;
}
then accept;
}
term 2 {
then reject;
}
[edit]
root# show policy-options policy-statement envia_inet3_para_inet0
term 1 {
from {
route-filter 1.0.0.0/32 address-mask 255.255.0.0;
}
then accept;
}
term 2 {
then reject;
}

Configuração do protocolo PCEP dos roteadores MPLS utilizando o sistema
operacional JUNOS do fabricante Juniper Networks.
[edit]
root# show protocols pcep
pce odl {
destination-ipv4-address 10.100.0.1;
authentication-key "$9$H.fz9A0hSe36SevW-dk.P"; ## SECRET-DATA
pce-type active stateful;
lsp-provisioning;
spring-capability;
}
[edit]
root# show protocols spring-traffic-engineering
lsp-external-controller pccd;

Configuração do protocolo BGP-LS dos roteadores refletores de rotas BGP
utilizando o sistema operacional JUNOS do fabricante Juniper Networks.
[edit]
root# show protocols bgp group BGP-LS
type internal;
local-address 1.0.0.100;
hold-time 10;
family inet {
unicast;
}
family traffic-engineering {
unicast;
}
authentication-key "$9$vmR8xd24Zk.5bs.5QFAtM8X"; ## SECRET-DATA
export TE;
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neighbor 10.100.0.1;
[edit]
root# show policy-options policy-statement TE
term 1 {
from family traffic-engineering;
then accept;
}
[edit]
root# show protocols mpls
lsp-external-controller pccd;
traffic-engineering {
database {
import {
policy TE;
}
}
}
interface all;

Configuração do roteamento por segmentos e SID anycast dos roteadores de borda
utilizando o sistema operacional JUNOS do fabricante Juniper Networks.
root# show chassis
network-services enhanced-ip;
[edit]
root# show protocols isis
export anycast-sid;
source-packet-routing {
srgb start-label 8000 index-range 100;
node-segment ipv4-index 7;
}
interface all;
[edit]
root# show policy-options policy-statement anycast-sid
term 1 {
from {
route-filter 1.0.0.7/32 exact;
}
then {
prefix-segment index 8101 node-segment;
accept;
}
}
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APÊNDICE D – CONFIGURAÇÕES DO CONTROLADOR OPENDAYLIGHT

Em negrito, o procedimento de inicialização e instalação dos módulos PCEP, BGPLS, RESTCONF, Segment Routing e Cluster no controlador Opendaylight.
./bin/karaf
Apache Karaf starting up. Press Enter to open the shell now...
100%
[========================================================================]
Karaf started in 52s. Bundle stats: 332 active, 332 total
________
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.__
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Hit '<tab>' for a list of available commands
and '[cmd] --help' for help on a specific command.
Hit '<ctrl-d>' or type 'system:shutdown' or 'logout' to shutdown
OpenDaylight.
opendaylight-user@root>feature:install
opendaylight-user@root>feature:install
opendaylight-user@root>feature:install
opendaylight-user@root>feature:install
opendaylight-user@root>feature:install
opendaylight-user@root>feature:install

odl-restconf-all
odl-bgpcep-pcep
odl-bgpcep-pcep-stateful07
odl-bgpcep-pcep-segment-routing
odl-bgpcep-bgp
odl-mdsal-clustering

Procedimento de configuração do cluster de controladores Opendaylight
bin/configure_cluster.sh 1 10.100.0.1 10.100.0.2
bin/configure_cluster.sh 2 10.100.0.1 10.100.0.2

Procedimento de configuração do protocolo PCEP no controlador Opendaylight.
vi /etc/opendaylight/karaf/39-pcep-provider.xml
<address>1.0.0.2</address>
<password>ipt2017</password>

Procedimento de configuração do protocolo BGP-LS no controlador Opendaylight.
vi /etc/opendaylight/karaf/41-bgp-example.xml
<name>bgp-peer-server</name>
<binding-address>10.100.0.1</binding-address>
<binding-port>179</binding-port>
<name>example-bgp-peer-app</name>
<bgp-peer-id>10.100.0.1</bgp-peer-id>
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<name>example-bgp-peer</name>
<host>1.0.0.20</host>
<holdtimer>90</holdtimer>
<retrytimer>10</retrytimer>
<peer-role>ibgp</peer-role>
<address>1.0.0.2</address>
<password>ipt2017</password>
<name>example-bgp-rib</name>
<rib-id>example-bgp-rib</rib-id>
<local-as>65500/local-as>
<bgp-rib-id>10.100.0.1</bgp-rib-id>
<neighbor-address>1.0.0.20</neighbor-address>
<auth-password>ipt2017</auth-password>

Procedimento de geração e configuração do certificado digital auto- assinado no
controlador Opendaylight.
root@host:$ keytool -genkeypair -v -alias tomcat -storepass changeit validity 365 -keysize 1024 -keyalg DSA
What is your first and last name?
[Unknown]: opendaylight
What is the name of your organizational unit?
[Unknown]: ipt
What is the name of your organization?
[Unknown]: ipt
What is the name of your City or Locality?
[Unknown]: sp
What is the name of your State or Province?
[Unknown]: sp
What is the two-letter country code for this unit?
[Unknown]: br
Is CN=opendaylight, OU=ipt, O=ipt, L=sp, ST=sp, C=br correct?
[no]: yes
Generating 1,024 bit DSA key pair and self-signed certificate (SHA1withDSA)
with a validity of 365 days
for: CN=opendaylight, OU=ipt, O=ipt, L=sp, ST=sp, C=br
Enter key password for <tomcat>
(RETURN if same as keystore password):
Re-enter new password:
[Storing /home/lab/.keystore]
vi /opendaylight/configuration/tomcat-server.xml
<Connector port="8443" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true"
maxThreads="150" scheme="https" secure="true"
clientAuth="false" sslProtocol="TLS"
keystoreFile="/home/lab/.keystore"
keystorePass="changeit"/>

