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RESUMO

No cenário competitivo da Internet, as operadoras de telecomunicações
encontraram na tecnologia MPLS soluções para atender os mais diversos cenários,
desde o mercado doméstico até o sem precedentes mercado móvel. Apesar do
sucesso e maturidade alcançada pelo MPLS, ele utiliza diversos protocolos que são
distribuídos e configurados individualmente em cada elemento, agregando à rede um
nível de complexidade/imprevisibilidade proporcional ao seu tamanho e crescimento.
Além desses fatores limitantes, conforme estimativas, haverá mais de 50 bilhões de
dispositivos conectados em 2020, devido ao crescimento dos aplicativos móveis,
popularização da Internet das Coisas (IoT) e ao surgimento das primeiras redes 5G,
com características e objetivos várias vezes superiores à atual geração, tornando as
redes tradicionais e suas tecnologias impraticáveis diante de tais desafios. Neste
cenário surge a arquitetura SDN como uma tecnologia promissora como solução para
os novos desafios, pelo fato de criar um paradigma com a separação e centralização
do plano de controle do plano de dados. Apesar das vantagens da nova tecnologia,
as redes MPLS prestam serviços para milhões de clientes com abrangência e altos
investimentos recebidos, inviabilizando a migração de seus serviços de forma não
gradual. Diante deste cenário complexo, este trabalho iniciou com a investigação das
tecnologias e propostas que envolvem a integração das redes legadas com redes
SDN, analisa os desafios envolvidos na coexistência das redes envolvidas e
finalmente propõem um mecanismo híbrido que permite migrar os serviços MPLS para
uma rede SDN de forma gradual, através da integração e coexistência das redes.
Neste sentido, ao longo deste trabalho foi apresentado o projeto e implementação do
mecanismo híbrido, aliado a um processo de migração, que teve sua validação
através da realização de experimentos com um protótipo, sob um ambiente
virtualizado, comparando, em diferentes cenários de rede, as principais métricas dos
serviços de antes e depois da migração para a rede SDN, onde os resultados
comprovaram a viabilidade e praticabilidade da proposta.

Palavras-chave: Redes Híbridas, Software Defined Network (SDN), MPLS, Migração
de Redes.

ABSTRACT
A Hybrid Mechanism for Migration of MPLS Services to an SDN Network
In the competitive scenario of the Internet, telecommunications operators have
found in MPLS technology solutions to meet the most diverse scenarios, from the
domestic market to the unprecedented mobile market. Despite the success and
maturity achieved by MPLS, it uses several protocols that are distributed and
configured individually in each element, adding the network a level of complexity /
unpredictability proportional to its size and growth. In addition to these limiting factors,
according to estimates, there will be more than 50 billion connected devices in 2020,
due to the growth of mobile applications, popularization of the Internet of Things (IoT)
and the emergence of the first 5G networks, with characteristics and goals several
times higher than current generation, making traditional networks and their
technologies impractical in the face of such challenges. In this scenario, the SDN
architecture emerges as a promising technology as a solution to the new challenges,
because it creates a paradigm with the separation and centralization of the control plan
of the data plan. Despite the advantages of the new technology, MPLS networks
provide services to millions of customers with high coverage and high investments
received, making it impossible to migrate their services in a non-gradual way. Given
this complex scenario, this work began with the investigation of the technologies and
proposals that involve the integration of legacy networks with SDN networks, analyzes
the challenges involved in the coexistence of the networks involved and finally
proposes a hybrid mechanism that allows to migrate MPLS services to a network SDN
gradually, through the integration and coexistence of networks. In this sense,
throughout this work the design and implementation of the hybrid mechanism, allied to
a migration process, was presented and validated through experiments with a
prototype, under a virtualized environment, comparing, in different network scenarios,
the main metrics of before and after migration services to the SDN network, where the
results proved the viability and practicality of the proposal.

Keywords: Hybrid Networks, Software Defined Network (SDN), MPLS, Network
Migration.
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1

INTRODUÇÃO

Diante dos problemas de escalabilidade e flexibilidades limitadas nas redes
tradicionais para enfrentar o crescimento da demanda impulsionado pelas aplicações
móveis, popularização da Internet das Coisas (IoT) e o surgimento das primeiras redes
5G, este trabalho apresenta uma solução baseada em um mecanismo que permitirá
a migração dos atuais serviços das redes MPLS para uma rede SDN de forma gradual.
Assim, nesta seção são detalhados alguns fatores e problemas das redes
tradicionais que justificaram este trabalho, cujo objetivo e consequente contribuição
são apresentados nas próximas subseções.
Adicionalmente, são detalhados também o método e a organização do trabalho
utilizados nesta dissertação.
1.1

Motivação
A evolução e popularização da Internet impulsionou diversos setores que

enxergaram na conectividade, proporcionada pelas tecnologias de rede, novas
oportunidades para aumentar seus negócios e respectivas produtividades.
Além dos desafios para atender as crescentes necessidades por acesso à Web,
os provedores de serviços também tiveram diversos problemas para atender o
mercado corporativo, pois a tecnologia IP apresentava diversos obstáculos para
oferecer serviços específicos pare este crescente e importante setor, destacando:
•

Conectividade independente para diferentes clientes e serviços, que usam
o mesmo endereçamento interno, em uma única rede física;

•

Serviços de conexão ponto a ponto independente das tecnologias
obsoletas como Frame-Relay, TDM, ATM, etc;

•

Atendimento ponto multiponto onde empresas pudessem interligar suas
diversas unidades aos seus datacenters.

Assim, diante destas necessidades, surgiu o MPLS (MultiProtocol Label
Switching), que além de poder ser utilizado sob vários protocolos de camada 2
existentes naquela época, aproveitou grande parte do conhecimento e tecnologias do
universo IP para sua implementação.
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Desta forma, conforme Lospoto et al. (2015), o sucesso da tecnologia MPLS
aconteceu principalmente nas operadoras de telecomunicações e nos provedores de
serviços, pois seu emprego possibilitou através de uma única rede física, atender tanto
os mais variados tipos de acesso Internet (móvel, banda larga, etc) quanto as diversas
necessidades de conectividade do mercado corporativo, através dos seguintes
serviços destacados:
L2VPN: serviço que permite a criação de circuitos ponto a ponto em nível 2
(Level 2 Virtual Private Network) com simples aprovisionamento nos roteadores onde
estão os acessos do cliente;
L3VPN: solução que permite a interligação em nível 3 (Level 3 Virtual Private
Network) de vários pontos de acesso através da criação de rede lógica exclusiva e
independente para cada cliente, possibilitando a coexistência de endereços
conflitantes dentro de uma única rede física;
VPLS: serviço que provê conexões do tipo ponto multiponto (Virtual Private Lan
Services) através da criação de um switch virtual independente para cada cliente,
permitindo a interligação de vários pontos de acesso (unidades) ao ponto central
(datacenter).
Apesar do sucesso e maturidade da tecnologia MPLS, conforme Lospoto et al.
(2015), ela utiliza diversas tecnologias e protocolos (OSPF, ISIS, LDP, MP-BGP, etc)
que são distribuídos, configurados manualmente e individualmente em cada um dos
diversos elementos que compõem a infraestrutura, tornado a rede difícil para
configurar, provisionar, operar e com um nível de complexidade/imprevisibilidade
diretamente proporcional ao seu tamanho e crescimento.
Somando-se aos fatores negativos apontados anteriormente, segundo
estimativas de 2015 da “NCTA - The Internet & Television Association”, haverá mais
de 50 bilhões de dispositivos conectados em 2020 devido ao crescimento dos
aplicativos móveis, popularização da Internet das Coisas (IoT) e o surgimento das
primeiras redes 5G, com características e objetivos várias vezes superior à atual
geração, conforme Zhang et al. (2015). Desta forma, para Casado et al. (2012) e
Greenberg et al. (2005), as atuais infraestruturas de rede e suas tecnologias
tradicionais apresentam diversos problemas crescentes que as tornarão impraticáveis
para atender tal crescimento.
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Tais problemas e preocupações, de acordo com Michel e Keller (2017), já eram
vislumbrados no final da década de 1990, despertando interesse tanto no meio
acadêmico quanto no meio corporativo por alternativas para as redes e suas
tecnologias dominantes. Neste cenário, após vários trabalhos e propostas, segundo
Bindhu e Ramesh (2014), surgiu em 2008, por meio do trabalho de McKeown et al.
(2008), o conceito do OpenFlow e da arquitetura SDN (Software Defined Network) que
se destaca até o momento, apresentando interesse cada vez maior em vários
segmentos.
Assim, a arquitetura SDN se destaca como uma tecnologia promissora que
poderá dar uma fundamental contribuição para enfrentar as deficiências mencionadas
nas atuais redes MPLS pelo fato de criar um paradigma no qual o plano de controle é
centralizado, tendo uma visão geral da infraestrutura de rede, e separado do plano de
dados, segundo McKeown et al. (2008).
Desta forma, diante do cenário de crescimento da Internet, a tecnologia SDN
cria possibilidades para enfrentar os principais problemas das redes tradicionais,
destacados a seguir:
Escalabilidade: como os switches SDN apenas executam o encaminhamento
dos dados, obedecendo o controle centralizado através de um único protocolo, exigem
menores recursos computacionais e assim, possibilitam maior escalabilidade;
Custos: como todos os switches que formam a infraestrutura da rede SDN não
possuem plano de controle,

exigem

menores

recursos computacionais

e

consequentemente, menores custos de fabricação. Inclusive, como são operados de
forma centralizada e não individualizada, via controlador, possibilitam a redução de
CAPEX e OPEX;
Flexibilidade: o protocolo de controle possibilita diversas manipulações no
cabeçalho dos pacotes independente das padronizações via RFCs e interesses dos
fabricantes, permitindo flexibilidades e dinamismos incomparáveis;
Interoperabilidade: como todos os switches da rede SDN utilizam um único
protocolo com uma única entidade de controle, não há troca de mensagens de controle
ou informação entre eles, consequentemente minimizam os problemas de
interoperabilidades.
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Apesar das vantagens, a tecnologia SDN ainda apresenta muitos desafios
operacionais e de pesquisa exigindo estudos e trabalhos, ou seja, de acordo com
Shahzad et al (2015), a interferência ou latência na comunicação entre controlador e
os switches podem acarretar problemas em aplicações sensíveis a atrasos, questões
de redundância dos controladores podem tornar a arquitetura excessivamente
complexa ao resolver problemas de falhas, etc.
Mesmo com as vantagens da nova tecnologia, para Cox et al. (2017), as redes
MPLS continuam a prestar serviços para milhões de clientes em várias prestadoras
de serviços e pela abrangência que chegaram e os investimentos que receberam,
torna inviável a migração de seus serviços de forma não gradual. Inclusive, como os
serviços MPLS envolvem necessariamente vários acessos dos clientes que estão
localizados em pontos diferentes e muitas vezes distantes da rede, assim para Cox et
al. (2017), um plano de migração eficiente para uma rede SDN exige a existência de
uma funcionalidade híbrida entre as redes de forma a prover integração,
interoperabilidade entre elas, permitindo uma migração gradual dos clientes com o
menor impacto e risco possível.

1.2

Objetivo
O objetivo principal deste trabalho é propor e desenvolver um mecanismo que

possibilitará a interoperabilidade e integração entre as redes MPLS e SDN permitindo
assim a migração, entre outros, inicialmente do serviço L2VPN entre as redes de
forma gradual.
O mecanismo foi chamado de híbrido devido ao fato dele atuar
simultaneamente em redes de tecnologias diferentes e incompatíveis, ou seja, os
protocolos de controle utilizados nas redes tradicionais como, por exemplo, OSPF,
ISIS, LDP, etc., não são compatíveis com os elementos das redes SDN e por outro
lado, o protocolo e centralização usados na nova tecnologia são incompatíveis com
as redes tradicionais.
Portanto, a característica hibrida se deve ao fato do mecanismo manipular
protocolos totalmente diferentes com objetivo de garantir a interoperabilidade e
integração de redes baseadas em tecnologias distintas.
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Cabe destacar que o serviço L2VPN foi escolhido entre os outros serviços
existentes em uma rede MPLS, como: L3VPN, Atom, VPLS, etc, devido ao fato de ser
um dos mais utilizados e servir como base em trabalhos futuros relacionados a
migração de outros serviços MPLS.
Como objetivos específicos cabe destacar:
•

Desenvolvimento das aplicações que funcionarão em conjunto com o
controlador, formando o mecanismo híbrido, para tratar o tráfego de
controle e de dados existente entre as redes;

•

Implementação de um ambiente virtualizado onde será aplicado o
mecanismo com propósito de comprovar a praticabilidade e viabilidade da
proposta;

•

Validação do mecanismo proposto através da realização de experimento
simulando alguns cenários de rede para obtenção e comparação dos
parâmetros de qualidade do serviço como latência, perda e atraso de
pacotes do serviço MPLS L2VPN.

1.3

Contribuição
Conforme Cox et al. (2017), atualmente existem vários provedores de serviços

conscientes de que suas atuais redes apresentarão problemas de escalabilidade
devido ao crescimento do tráfego, serviços na Internet, e estão à procura de soluções
que permitem migrar seus clientes gradualmente para novas tecnologias de rede.
Neste cenário, surgiram alguns trabalhos acadêmicos (Nascimento et al., 2011;
Chemalamarri et al., 2015; Lospoto et al., 2015; Mirkhanzadeh et al.; 2016)
relacionados à integração e migração das redes legadas para uma rede SDN. No
entanto, eles atendem parcialmente as necessidades do mercado corporativo, ou seja,
não oferecem total compatibilidade com o protocolo MPLS, amplamente utilizado nas
operadoras, e em outros casos, não consideram a integração com as redes legadas
existentes.
Diante desta situação, este trabalho propõe contribuir com um mecanismo
híbrido que além de permitir a interoperabilidade e integração entre redes legadas e
SDN, através da compatibilidade com os principais protocolos existentes nas redes
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tradicionais, possibilitará a migração dos serviços MPLS existentes em uma rede
tradicional para uma rede SDN de forma gradual.
Além de oferecer um mecanismo para migração dos serviços entre as redes,
este trabalho contribuirá com uma implementação baseada em software de código
aberto e uso do protocolo OpenFlow que irá permitir, além de sua utilização em
diversos ambientes, a expansão de suas funcionalidades para migração de outros
serviços, além do MPLS L2VPN, através de trabalhos futuros.

1.4

Método de Trabalho
Nesta dissertação foi realizada uma pesquisa exploratória, ou seja, foi

explorado um problema, procurando, através de uma investigação aprofundada,
esclarecê-lo. Também foi de natureza experimental pois houve a simulação em
ambiente virtualizado. Portanto o método de trabalho foi dividido nas seguintes
atividades:

a) Análise de Literatura
Nesta atividade foram realizadas análises e pesquisas em artigos, trabalhos e
livros que referenciam à interconexão de redes legadas com uma rede SDN,
integração entre seus elementos e como é implementada a interoperabilidade entre
elementos legados e SDN, envolvendo os respectivos protocolos.
Além da questão anterior, foram pesquisados os detalhes de cada protocolo
envolvido no trabalho como: MPLS, LDP e OpenFlow, avaliados diversos
controladores SDN Opensource, simuladores de rede e softwares de roteamento,
todos não comerciais, para obtenção de subsídios suficientes para a escolha das
ferramentas corretas, envolvendo critérios técnicos, que possibilitaram a viabilidade
do trabalho.

b) Elaboração do Mecanismo Proposto
Esta atividade foi caracterizada pelo projeto, implementação do mecanismo
híbrido e a forma de migração, ou seja, existindo um cenário de uma rede MPLS com
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diversos roteadores provendo serviços MPLS a diversos clientes, como foi a migração
destes para a rede SDN. Foi avaliado se em um primeiro momento seria migrado cada
cliente individualmente ou um roteador com vários clientes, sendo que a outra
extremidade deste, pode continuar na rede legada.
Além dessas questões, avaliou-se a interoperabilidade e integração dos
elementos envolvidos, ou seja, a rede SDN possui um plano de controle centralizado,
implementado no controlador, que deverá interpretar e processar os diversos
protocolos legados como: labels MPLS, OSPF, LDP. Assim, nesta atividade foi
implementado uma aplicação responsável pela integração do software de roteamento
com o controlador SDN, de forma que os pacotes de controle dos diversos protocolos
sejam encaminhados para tratamento neste software, em seguida, atuará no
controlador para enviar os fluxos aos switches SDN para encaminhamento dos
pacotes de dados.

c) Desenvolvimento do Ambiente Experimental
Inicialmente nesta atividade foram executados os testes dos dispositivos
utilizados no simulador de redes não comercial, ou seja, avaliou-se se tal ferramenta
permite a simulação de vários roteadores MPLS e switches SDN, formando uma
topologia, e sua integração com um controlador SDN e respectivas aplicações. Além
disso, também foi avaliado se a ferramenta permite a conexão, nos pontos
estratégicos da rede simulada, de máquinas virtuais simulando clientes e seus
respectivos tráfegos.
Em seguida, no desenvolvimento do ambiente de testes verificou-se se o
processo de migração dos serviços entre as redes foi viável e prático, também se
avaliou a forma que foi alcançada a interoperabilidade entre os elementos das
diferentes redes e a integração/controle desta rede com o protótipo do mecanismo
híbrido.

d) Execução do Experimento
A execução do experimento foi precedida pela avaliação, no simulador de rede,
de cada um dos elementos que compuseram a topologia de rede, ou seja, foi
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verificado se a funcionalidade de cada um se mantém inalterada no ambiente
virtualizado de teste e sua interoperabilidade com os demais.
Após as validações iniciais, foram implementadas duas topologias em fases
distintas, ou seja, a primeira fase consistiu em um cenário totalmente legado com
ambas as extremidades de um cliente L2VPN sob uma mesma rede MPLS e em
seguida, simulou-se tráfego entre as extremidades e coletou-se diversas métricas de
medição como: latência, jitter, perdas de pacotes, etc.
Na segunda fase do experimento foi migrado um dos roteadores MPLS para a
rede SDN de forma que uma das extremidades do cliente L2VPN esteja na nova rede
e em seguida executou-se os mesmos ensaios da primeira fase.

e) Análise dos Resultados e Conclusão
Nesta atividade final, foi comparado os dados levantados na atividade anterior
para verificar se a migração através do mecanismo proposto atende os objetivos de
migração dos serviços de uma rede legada para a rede SDN, analisando se os
resultados da qualidade de serviço, como perdas de pacotes, latência e jitter, são
satisfatórios em relação aos apresentados na rede MPLS e avaliado se houve ganhos
de escalabilidade e flexibilidade esperados para esta nova tecnologia.
Após as comparações, análises e avaliações apresentou-se as conclusões,
mostrando a viabilidade e praticabilidade deste estudo, assim como as possibilidades
de trabalhos futuros relacionados ao tema desta dissertação.

1.5

Organização da Dissertação
Para atender os objetivos propostos, a dissertação está dividida em 6 seções,

além desta introdução.
A Seção 2, REFERENCIAL TEÓRICO, descreve os conceitos e fundamentos
deste trabalho, como: MPLS, LDP, Softwares de Roteamento, Arquitetura e
Controladores SDN.
Na Seção 3, TRABALHOS RELACIONADOS, foram apresentados alguns
artigos que contribuíram para esta dissertação através de técnicas e experimentos de
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interligação e integração de elementos legados ou redes tradicionais à arquitetura
SDN.
A Seção 4, ARQUITETURA E IMPLEMENTAÇÃO DO MECANISMO HÍBRIDO,
descreve a integração e migração dos elementos legados para a rede SDN, em
seguida, o desenvolvimento da arquitetura do mecanismo proposto e como foi
implementado a aplicação que o compõem, ou seja, seus módulos, os fluxogramas
que auxiliaram na codificação do algoritmo.
Na Seção 5, AMBIENTE EXPERIMENTAL, apresentou-se a metodologia
utilizada nos experimentos, a implementação do ambiente experimental simulado
através do simulador EVE-NG com seus componentes e os equipamentos utilizados.
A Seção 6, RESULTADOS E DISCUSSÃO, onde os resultados dos
experimentos são coletados, apresentados e analisados. Em seguida, baseando-se
nos resultados obtidos e respectivas análises, foram feitas as discussões com objetivo
da validação da proposta.
Por fim, a Seção 7, CONCLUSÃO, apresenta a conclusão consolidada do
trabalho como um todo, destacando os principais resultados obtidos, as contribuições,
limitações e propõe trabalhos futuros relacionados ao tema desta dissertação.
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2

REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta seção serão apresentados os conceitos que foram usados para

contextualizar e justificar esta dissertação. Inicialmente será abordada as redes
utilizadas nos tradicionais provedores de serviços, incluindo os principais protocolos
utilizados, como MPLS e LDP.
Em seguida, será abordado a arquitetura SDN e seus principais componentes,
como os controladores existentes, o protocolo OpenFlow e o switch OpenvSwitch. Na
sequência, será detalhado o software de roteamento que compõe a camada de
aplicação, responsável pela inteligência do plano de controle da rede.

2.1

Redes de Provedores de Serviços

Segundo Obstfeld (2010), as sociedades modernas atingiram um nível de
dependência dos serviços de Internet comparável aos serviços básicos de
fornecimento de água e energia elétrica, inclusive com o surgimento dos serviços de
VoD (Video on Demand), IPTV e os smartphones, fazendo a demanda por
conectividade atingir taxas de crescimento várias vezes superiores às dos serviços de
primeira necessidade.
Para atender tais necessidades, os provedores de serviços foram levados a
realizar enormes investimentos em redes para oferecer uma cobertura e variedade de
serviços, em muitos casos, com proporções continentais. Para alcançar tais
magnitudes, as redes são construídas com roteadores, meios de transmissão,
organizadas em arquitetura de camadas e com tecnologias que possibilitam atender
tanto no aspecto de extensão geográfica quanto na variedade de serviços.
Assim, independente da topologia da rede, seus elementos são diferenciados
apenas na capacidade de comutação de tráfego e na quantidade de portas de acesso,
por outro lado, suas funcionalidades são praticamente as mesmas, ou seja, todos,
independentemente da camada que está localizado, possuem um plano de dados e
um plano de controle executando diversos protocolos conforme é ilustrado na Figura
1.
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Figura 1 - Detalhes dos Elementos que formam uma Estrutura de Rede

Fonte: Autor

Cada protocolo executado no plano de controle obedece a uma configuração
prévia e baseado em padrões definidos através de RFCs (Request for Comments),
estabelece vizinhanças para troca de diversas informações com seus vizinhos e assim
sucessivamente com todos os outros roteadores da estrutura. Baseado nessas trocas
de informações, cada elemento toma decisões e define como seu plano de dados
deve encaminhar os pacotes entre suas diversas interfaces de entrada e saída.
De acordo com Göransson e Black (2014), neste cenário tradicional é
observado que o plano de controle é distribuído em toda a estrutura da rede fazendo
com que cada elemento que a compõem seja responsável em tratar e divulgar, para
seus vizinhos, informações oriundas de suas configurações e sucessivamente outras
informações vindas dos outros elementos que estabelecem vizinhanças com ele.
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Consequentemente, há uma grande troca de informações dos protocolos de
controle e suas respectivas interações para que todo o sistema funcione, as quais são
baseadas em padrões de forma a garantir a interoperabilidade, porém em muitos
casos a rede pode ser formada por elementos de fabricantes diferentes, os quais
podem interpretar e implementar os padrões (RFCs) de formas diferentes acarretando
assim, em problemas de interoperabilidade.
Inclusive, como cada roteador e respectivo protocolo exige configurações
dedicadas e individualizadas, tornam sua configuração e operação sujeita a erros,
consequentemente, aumentado a complexidade proporcionalmente ao tamanho da
rede, conforme ilustrado na Figura 2.
Figura 2 - Problemas de Interoperabilidade e Configurações

Fonte: Autor

2.2

Protocolos MPLS e LDP
No final da década de 1990, a procura por acesso e serviços na Internet

apresentavam crescimentos jamais vistos nos serviços tradicionais e a tecnologia
ATM, predominante na época, apresentava problemas com as aplicações baseadas
em IP e exigia soluções caras e complexas para integrá-lo com as redes locais (LANs).
Diante deste cenário, surgiu o MPLS (MultiProtocol Label Switching), que além
de poder ser utilizado sob vários protocolos de camada 2 daquela época, aproveitou
grande parte do conhecimento e tecnologias existentes no universo IP.
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Assim, o protocolo MPLS foi definido pela IETF através da RFC 3031, sendo
uma tecnologia de encaminhamento de pacotes baseada em labels e o nome de
multiprotocolo é devido ao fato de poder ser utilizado sob vários outros protocolos de
enlace como um calço (shim) entre as camadas 2 e 3 do modelo OSI.
Uma rede MPLS é formada por equipamentos do tipo CE (Customer Edge), PE
(Provider Edge) e P (Provider). Conforme ilustrado na Figura 3, os elementos CE são
os roteadores dos clientes que não usam MPLS e conectam a uma rede, normalmente
do provedor de Internet ou acesso, os elementos desta rede que recebem o tráfego
dos clientes são denominados PE e possuem a função de inserir ou retirar os labels,
inclusive são também chamados de LER (Label Edge Routers).
Figura 3 - Diagrama apresentando os elementos que compõem uma rede MPLS

Fonte: Autor

Desta forma, todo caminho percorrido por um pacote com label, desde o PE de
entrada até o de saída, é chamado de LSP (Label Switch Patch), sendo todos os
elementos ao longo desse caminho, que processam de alguma forma o label, são
chamados de LSR (Label Switch Router), ou seja, os roteadores do tipo PE e P, que
forma a rede MPLS, sendo responsáveis pela formação do caminho que irá conduzir
os pacotes.
Entre os vários serviços que a tecnologia MPLS oferece, cabe destacar o
L2VPN (Level 2 Virtual Private Network) que permite a criação de circuitos ponto a
ponto através do simples aprovisionamento nos roteadores PE das pontas e o L3VPN
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(Level 3 Virtual Private Network), o qual permite a criação de várias redes lógicas
mesmo possuindo plano de endereçamentos conflitantes.
Como os labels são essenciais para o funcionamento de uma rede MPLS, foi
desenvolvido um protocolo exclusivo para essa finalidade chamado de LDP (Label
Distribution Protocol) ou Protocolo de Distribuição de Labels. Com ele, a distribuição
dos labels entre os roteadores é feita através do estabelecimento de vizinhanças com
o envio de pacotes hello no endereço de multicast (224.0.0.2), após o elemento
adjacente receber tal pacote, são trocadas algumas informações e em seguida é
estabelecida uma sessão TCP para troca dos labels.
A Figura 4 ilustra a vizinhança LDP entre roteadores MPLS para formação de
um circuito ponto a ponto (L2VPN), com os respectivos labels do IGP (LSP) e do
circuito (VC), para conectar os elementos CE do cliente.
Figura 4 - Formação da vizinhança LDP para estabelecimento de um circuito ponto a ponto

Fonte:http://networkgeekstuff.com/networking/l2-mpls-vllsvpls-overview-including-martinikompellamode-h3c-configuration-examples/

Cabe destacar que o conhecimento da tecnologia MPLS é importante tanto
para entender o funcionamento das redes tradicionais quanto da própria SDN, pois
seus elementos tratarão os pacotes com labels originados pelos elementos e rede
legada, portanto, este trabalho prevê a continuidade do uso do MPLS na nova
tecnologia.
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2.3

Redes SDN

Nesta subseção serão apresentados os principais conceitos que formam as
redes SDN, desde o conceito geral da arquitetura quanto os detalhes do protocolo
envolvido e os elementos essenciais que fazem parte da tecnologia.
2.3.1 Arquitetura SDN

Conforme o documento “Deliver HP Virtual Application Networks”, nos últimos
anos, os serviços móveis e as aplicações em nuvem tornaram acessíveis diversas
inovações que por outro lado encontram diversos obstáculos nas redes tradicionais.
Tais obstáculos estão presentes tanto no ambiente corporativo quanto no ambiente
acadêmico e impulsionaram diversos trabalhos para minimizá-los, entre eles cabe
destacar McKeown et al. (2008) que originou o conceito do OpenFlow como é
apresentado até o momento.
Assim, as redes definidas por software (SDN) são um novo paradigma onde o
plano de dados é separado do plano de controle, o qual é executado de forma
centralizada, controlando diversos dispositivos através de um protocolo aberto,
baseado em canal seguro, e com visão ampla e abrangente de toda a rede.
Então, conforme apresentado na Figura 5, na arquitetura SDN o plano de
controle é composto por um dispositivo que executa um software de controle, o qual
pode ser centralizado ou não, denominado controlador, possuindo uma visão global
da rede e assim tem a função de controlar e gerenciar todo o plano de dados
distribuídos nos switches que formam a infraestrutura de rede propriamente dita. O
controle dos dispositivos responsáveis pelo encaminhamento de dados é feito através
de um protocolo aberto e padronizado que utiliza um canal de comunicação seguro.
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Figura 5 - Exemplo de Arquitetura SDN

Fonte: Autor

Conforme ilustrado na Figura 5, o plano de controle formado pelo controlador
possui uma interface superior chamada de Northbound que permite ele interagir,
através de APIs, com diversas aplicações de controle relacionadas a diversos serviços
de rede como roteamento, filtragem, monitoramento, segurança, etc. que podem ser
executadas simultaneamente e irão permitir de forma abstrata, o controle do plano de
dados através do envio de fluxos e recebimento de mensagens dos switches SDN.
Por outro lado, a interface entre o plano de controle e dados é chamada de
Southbound, constituída canais seguros que são utilizados para controlar cada um
dos switches. Esta comunicação entre estes planos utiliza um protocolo aberto e
padronizado chamado OpenFlow, o qual permite o envio de diversas mensagens dos
switches ao controlador e este, por sua vez, envia diversos fluxos para que os switches
executem as ações de encaminhamento, bloqueio ou manipulação dos pacotes.
Já o plano de dados é formado pelos switches que encaminham os pacotes
obedecendo as condições e ações contidas nos fluxos recebidos pelas mensagens
do controlador, as quais são baseados nas aplicações de controle. A Figura 6
exemplifica o funcionamento genérico de uma rede SDN.
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Figura 6 - Funcionamento Genérico de uma Rede SDN

Fonte: Autor

Conforme ilustrado na Figura 6, inicialmente o Host A envia um pacote com
destino ao Host B, quando o pacote chega ao primeiro switch, este verifica se há
algum campo do cabeçalho do pacote que atenda alguma condição de um dos fluxos
existentes em suas tabelas, como não há nenhum fluxo correspondente, o switch
encaminha o pacote para ser analisado pelo controlador junto de suas aplicações.
Após o controlador decidir qual ação a ser tomada com o pacote, este encaminha os
respectivos fluxos para todos os switches, onde será encaminhado, para instalarem
em suas tabelas e em seguida executam a ação indicada no fluxo que é o
encaminhamento do pacote para a porta correspondente ao destino do Host B. Cabe
destacar que todos os fluxos recebidos do controlador ficam armazenados nas tabelas
dos switches de forma que os pacotes seguintes, que atendam a algum fluxo já
armazenado, são imediatamente processados de acordo com a ação indicada nele e
assim evitando uma nova consulta ao controlador.

2.3.2 Protocolo OpenFlow

O protocolo Openflow surgiu de um trabalho de McKeown et al. (2008), adotado
e mantido pela Open Networking Fundation, com a finalidade de prover a
comunicação entre o controlador, através da interface Southbound, e os diversos
switches que formam o plano de dados em um canal seguro de comunicação.
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Esta comunicação contempla tanto a padronização e envio de mensagens dos
switches para o controlador quanto o envio aos switches para criação, alteração e
exclusão de fluxos. Além de definir os padrões de mensagens e fluxos entre os
elementos citados, também define que os switches devem possuir internamente
diversas tabelas para armazenamento dos fluxos recebidos pelo controlador, sendo
que cada fluxo permite condicionalmente a manipulação de diversos campos no
cabeçalho do pacote e ações a serem executadas como por exemplo:
encaminhamento, descarte ou manipulação do pacote. Na Figura 7 é ilustrado o
diagrama genérico do OpenFlow.
Figura 7 - Diagrama Genérico do OpenFlow

Fonte: Autor

O funcionamento do OpenFlow é baseado em fluxos que são caracterizados
por qualquer comunicação entre origem e destino que obedece a algum critério
envolvendo campos do cabeçalho dos pacotes ou frames. Assim, utilizando este
conceito, qualquer pacote ou frame cujo campo do cabeçalho não atenda a nenhum
critério contido em algum fluxo armazenados nas tabelas do switch, é encapsulado e
enviado para o controlador para decidir qual ação será tomada.
Quando o controlador recebendo o pacote, analisa seu cabeçalho através das
aplicações, cria uma regra de fluxo contendo os critérios, a ação a ser tomada e o
envia para todos os switches que irão encaminhar o pacote. Em seguida, o switch
baseado nesta regra de fluxo, executará a ação correspondente e assim, todos os
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pacotes seguintes que atendem a mesma regra, receberão a mesma ação sem que
haja necessidade de encaminhá-los novamente ao controlador, inclusive cada pacote
que sofre uma ação é contabilizado na respectiva entrada de fluxo da tabela para fins
de estatísticas.
Cabe mencionar que apesar das funcionalidades e ganhos que o protocolo
OpenFlow trouxe, com o passar do tempo ele apresenta algumas limitações em
relação a sua compatibilidade com o surgimento ou modificação dos cabeçalhos de
pacotes ou frames, ou seja, devido ao fato da sua natureza generalista, sua
atualização não tem atendido as necessidades de flexibilização e mudanças na
velocidade que o mercado e meios acadêmicos exigem.
Diante de tais necessidades, surgiu um novo paradigma através da linguagem
P4 que significa “Programming Protocol-Independent Packet Processors”, onde os
switches do plano de encaminhamento são baseados em “Processadores de Pacotes”
os quais interpretam e manipulam os pacotes e frames que recebem obedecendo um
código escrito naquela linguagem.

2.3.3 Controladores SDN

Conforme já mencionado nas subseções anteriores, o controlador é o
componente essencial da arquitetura SDN, pois centraliza e executa com alto nível de
abstração o controle dos elementos de encaminhamento, algo inexistente nas redes
tradicionais.
Assim, devido a sua importância na arquitetura SDN, houve a necessidade da
avaliação entre várias implementações comerciais, de grupos de pesquisa e usando
diversos critérios como por exemplo: performance, linguagens, compatibilidade com
protocolos, interface com programa de aplicação (API), virtualização, código aberto,
documentação, etc.
Desta forma, sua escolha foi baseada na pesquisa realizada por Bedhief et al.
(2018) onde comparou a performance dos controladores mais utilizados em trabalhos
acadêmicos em três diferentes cenários de topologias de rede: simples, linear e
árvore.
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No trabalho de Bedhief et al. (2018) foram executados alguns experimentos em
ambiente simulado no qual foram obtidos valores de latência de rede e medições de
tráfego, através da ferramenta iPerf, entre máquinas conectadas em switches SDN
controlados por um diferente controlador SDN em cada série do experimento, sendo
que após o término de cada uma das séries, foi alterada a topologia de rede.
Desta forma, os experimentos foram realizados com os controladores não
comerciais e de código aberto Pox, Onos, Ryu e OpenDayLight, onde os resultados
obtidos foram usados na confecção dos gráficos das três topologias diferentes e em
seguida, observou-se que o controlador Ryu apresentou o comportamento mais
estável entre eles, independente da topologia de rede empregada no experimento.
Logo, a pesquisa de Bedhief et al. (2018) foi utilizada neste trabalho devido ao
fato de que uma das premissas aqui adotadas foi desenvolver um mecanismo híbrido
que possa ser utilizado em qualquer topologia de rede e também como os
experimentos foram realizados em um ambiente simulado, que por sua característica
podem acarretar estabilidades e performance inferiores ao ambiente real, o
controlador Ryu foi selecionado como o melhor para utilização neste trabalho.

2.3.4 OpenvSwitch

Como o trabalho teve como um dos objetivos propor um processo de migração,
foi necessário a implementação de um experimento para validar a viabilidade e
praticabilidade da proposta. Assim, além do controlador, foi necessário a utilização de
algum tipo de switch SDN que atendesse as seguintes premissas:
•

Compatibilidade com o protocolo OpenFlow com versão superior à 1.1,
devido a necessidade do tratamento de labels MPLS;

•

Seja implementado com software aberto e permita sua virtualização;

•

Permita sua utilização em ferramentas de simulação e emulação de redes;

•

Possibilidade de portabilidade para ambientes embarcados (MIPS, ARM,
OpenWRT, etc.), permitindo futura implementação em ambiente real.
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Utilizando estas premissas que orientaram a pesquisa em vários trabalhos e de
acordo com Pfaff et al. (2015), foi selecionado o switch OpenvSwitch (OvS) o qual é
um software switch multicamada registrado sob licença Apache 2.0 compatível com
diversos protocolos como: OpenFlow, NetFlow, CLI, LACP, LLDP, etc.
A Figura 8 apresenta o diagrama de blocos do OpenvSwitch e seu
funcionamento básico no qual os pacotes, que não correspondam a nenhum fluxo
existente no cache, são encaminhados pelo Kernel Datapatch para o componente do
espaço de usuário (deamon ovs-vswitchd) executar em seguida consulta ao
controlador, através do protocolo OpenFlow (packet-in). Recebendo a resposta
(packet-out), o componente espaço de usuário cria uma entrada no cache do
componente Kernel com a ação a ser tomada para os pacotes subsequentes.
Figura 8 - Componentes e Interfaces do OpenvSwitch

Fonte: https://www.usenix.org/system/files/conference/nsdi15/nsdi15-paper-pfaff.pdf

2.4

Software de Roteamento
Apesar de todas as mudanças de paradigmas promovidas pela tecnologia SDN,

há necessidade de uma aplicação, que possua funcionalidades equivalentes aos
protocolos tradicionais de roteamento, para interagir com o controlador com a
finalidade de criar e enviar os fluxos aos switches de forma que estes encaminhem
corretamente os pacotes.
Como este trabalho permite a integração de elementos e redes legadas, foi
necessário o emprego de uma aplicação compatível com protocolos de controle
legados, permitindo assim a interoperabilidade com os elementos de uma rede SDN.
Desta forma, tais aplicações que implementam protocolos de controle são chamadas
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de software de roteamento, pois reúnem em um único aplicativo diversos protocolos
como RIP, OSPF, BGP, etc.
Assim, foram avaliados do ponto de vista de compatibilidade com o protocolo
MPLS diversos softwares de roteamento com código aberto mais difundidos nos
meios acadêmicos como: BIRD, FRRouting, Quagga, XORP e entre eles foi escolhido
o FRRouting devido ao fato de ser o único compatível com o protocolo MPLS/LDP.
Logo, o FRRouting é uma suíte de roteamento IP para plataformas Unix e Linux,
provendo serviços de roteamento com os seguintes protocolos: RIP, OSPF, LDP, ISIS, BGP, etc. Foi implementado com diversos daemons de roteamento, dedicados
para cada tipo de protocolo, que funcionam em conjunto para construir a tabela de
roteamento, conforme ilustrado na Figura 9.
Figura 9 - Arquitetura do FRRouting

Fonte: Autor

2.5

Síntese da Seção

Como corolário desta seção vale ressaltar que os conceitos apresentados
foram

fundamentais no desenvolvimento desta dissertação,

iniciando pela

apresentação das redes de provedores de serviços onde é demonstrado,
independente da tecnologia de rede, que sua estrutura continuará a mesma, porém
as redes tradicionais já apresentam problemas de escalabilidade e complexidade que
são proporcionais ao seu crescimento e assim, exigem mudanças.
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Outros conceitos abordados foram as tecnologias tradicionais como os
protocolos MPLS e LDP, pois além de serem necessários em um processo de
migração das redes, possibilitam a integração e interoperabilidade. Inclusive, podem
ser utilizados nas redes SDN, pois em algumas situações, serão necessárias técnicas
de roteamento e identificação de pacotes criados naqueles protocolos.
Em seguida, foram apresentados diversos aspectos da tecnologia SDN
fundamentais para este trabalho, como a arquitetura, o protocolo OpenFlow,
controladores, switches OpenvSwitch e os softwares de roteamento.
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3

TRABALHOS RELACIONADOS

Para consolidar a escolha do tema desta dissertação foi necessária a pesquisa
de vários trabalhos acadêmicos que contribuíram para atingir a viabilidade e
praticabilidade da proposta.
Assim, nas seguintes subseções serão apresentados alguns trabalhos que
apresentaram propostas relacionadas à migração e transição de redes legadas para
uma rede SDN. Foram destacados aqueles que apresentaram protótipos ou métodos,
relataram as vantagens e desvantagens das propostas utilizadas, demonstraram
algumas oportunidades de melhorias e lacunas em forma de trabalhos futuros para
serem explorados.

3.1

RouteFlow: Roteamento Commodity Sobre Redes Programáveis

O trabalho de Nascimento et al. (2011) foi selecionado por apresentar uma
proposta de como interligar redes e elementos legados a uma rede SDN, assunto
relacionado ao tema desta dissertação, e como utilizar protocolos tradicionais de
roteamento no controle centralizado do plano de dados.
Neste trabalho foi apresentada a arquitetura RouteFlow, baseada na tecnologia
SDN, onde a topologia de rede é recriada em um ambiente virtualizado de forma que
nele há um contêiner correspondente a cada switch físico, e suas respectivas
conexões, executando um software de roteamento individual para tratar os pacotes
de controle entre eles.
A implementação da associação entre o plano de dados, formado pela
infraestrutura real de switches, e o plano de controle, composto pelas máquinas
virtuais correspondentes aos switches, necessita dos seguintes componentes para
seu funcionamento: RouteFlow-Slave, RouteFlow-Server, RouteFlow-Controller e o
RouteFlow-Protocol, conforme ilustrado na Figura 10.
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Figura 10 - Arquitetura RouteFlow e seus Componentes

Fonte: Nascimento et al. (2011)

Apesar do trabalho de Nascimento et al. (2011) ter proposto uma solução para
interligação de redes legadas à SDN, inclusive aproveitando de protocolos
tradicionais, introduz diversos componentes, entre eles um novo protocolo
(RouteFlow-Protocol), aumentando assim a complexidade, ou seja, comprometendo
a escalabilidade e confiabilidade da rede. Por outro lado, este trabalho mostrou que é
viável a utilização de softwares de roteamento, funcionando em conjunto com o
controlador SDN, com protocolos tradicionais para serem aplicados no plano de dados
e interligação com redes e elementos legados.

3.2

SYMPHONY - A Controller Architecture for Hybrid Software Defined Networks
Chemalamarri, Nanda e Navarro (2015) propõem um controlador híbrido que

possibilitou tanto o controle de uma rede SDN quanto a interação com elementos e
redes legadas, permitindo uma transição da infraestrutura existente para uma rede
SDN através da integração e interoperabilidade entre planos de controle de redes
tradicionais e redes SDN.
A estrutura proposta neste trabalho foca o problema específico de integrar o
plano de controle dos equipamentos legados com o plano de controle SDN em nível
3 (Layer 3) através da utilização do protocolo OSPF para comunicação entre eles.
Para resolver este problema, a arquitetura propôs um controlador híbrido denominado
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SYMPHONY, o qual estabelece a comunicação entre os planos de controle através
de um componente chamado “Legacy Routing Server (LRS)”, conforme ilustrado na
Figura 11.
Figura 11 - Arquitetura de uma Rede SDN com Controlador Symphony e Elementos Legados

Fonte: Chemalamarri, Nanda e Navarro (2015)

O trabalho de Chemalamarri, Nanda e Navarro (2015), apesar de apresentar
uma proposta semelhante desta dissertação, ele abrange apenas o protocolo OSPF
no domínio legado. Por outro lado, apresentou algumas ideias que foram usadas,
mediante à algumas alterações, para manipular outros protocolos a serem utilizados
nesta dissertação, como LDP e MPLS.
3.3

OSHI - Open Source Hybrid IP/SDN networking
Neste trabalho de Salsano et al. (2015) é proposto uma abordagem híbrida que

permite a coexistência do roteamento IP tradicional com encaminhamento baseado
em SDN dentro de um mesmo domínio de rede.
A proposta apresenta a arquitetura OSHI (Open Source Hybrid IP/SDN) como
uma forma de introduzir a tecnologia SDN gradualmente em um provedor de serviços
IP (ISP) de larga escala, levando em consideração problemas críticos existentes em
redes de grandes áreas.
O trabalho propôs, em um cenário genérico de uma rede baseada na tecnologia
MPLS, a substituição de cada roteador tradicional pelo nó OSHI que, conforme
apresentado no diagrama da Figura 12, é composto por um switch compatível com
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OpenFlow(OpenvSwitch), um mecanismo de encaminhamento IP (Linux Networking)
e um deamon de roteamento IP (Quagga).
Figura 12 -- Diagrama do Nó OSHI

Fonte: Salsano et al. (2015)

Desta forma, o nó OSHI encaminha os pacotes de controle ao deamon de
roteamento para serem processados e os restantes dos pacotes são encaminhados
de acordo com seus respectivos fluxos. Assim, após o processo de migração para a
arquitetura OSHI/SDN, resultará, como exemplo, em uma rede como ilustrada na
Figura 13.
Figura 13 - Exemplo de uma Rede Totalmente Migrada para Arquitetura OSHI

Fonte: Salsano et al. (2015)

Entretanto, no trabalho de Salsano et al. (2015), apesar de propor a migração
para uma rede “SDN”, mantém juntos em cada nó OSHI o plano de controle e
encaminhamento, contrariando a característica básica da SDN que é a separação
destes planos e a centralização do controle.
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3.4

MPLS based Hybridization in SDN
Sinha et al. (2017) propõem um modelo híbrido onde os paradigmas do MPLS

e SDN coexistem e interagem juntos para permitir uma transição gradual entre as duas
tecnologias. O trabalho defende que a combinação das arquiteturas SDN e legadas
em um modelo híbrido com potencial para somar seus benefícios enquanto mitigam
seus respectivos desafios.
O modelo híbrido desenvolvido se baseia na troca dos elementos legados da
borda da rede por switches SDN, que recebem o tráfego do acesso, e mantendo os
roteadores MPLS tradicionais no núcleo, pois conforme os autores, o mecanismo
MPLS consagrado de inserção, troca e retirada de labels é similar nos elementos SDN.
Desta forma, como o mecanismo é semelhante em ambas as tecnologias, aproveitará
a expertise dos operadores de rede em eventuais falhas e problemas enquanto a
transição acontece.
Assim, conforme apresentado na Figura 14, o plano de dados é formado pelos
switches SDN que atuam como “Label Edge Router” (LER), os quais inserem ou
retiram o label para encaminhar o pacote. Em seguida, o pacote é encaminhado ao
longo do “Label Switch Patch” (LSP), onde cada roteador MPLS legado atua como
“Label Switch Router” (LSR) fazendo o encaminhamento do pacote baseado somente
no conteúdo do label. Assim, a cada salto, os elementos, independentes da tecnologia
(SDN ou MPLS) inserem, trocam ou retiram o label para encaminhar o pacote.
Figura 14 - Arquitetura Hibrida

Fonte: Sinha et al. (2017)

Portanto, o modelo híbrido proposto é experimentalmente avaliado com a ajuda
de um protótipo que oferece uma prova de conceito para a coexistência dos elementos
baseados nas tecnologias MPLS e SDN. Entretanto, apesar deste modelo prover uma
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alternativa de suave transição da rede legada para uma rede SDN, ele possui algumas
limitações entre as quais a ausência da compatibilidade com o protocolo de
distribuição de labels (LDP) tornado inviável o controle dos elementos legados.

3.5

Rethinking Virtual Private Networks in the Software-Defined Era
No trabalho de Lospoto et al. (2015) é proposto uma solução para

implementação de vários tipos de VPNs MPLS em uma rede integralmente SDN
através de uma aplicação que interpreta um arquivo texto, escrito em uma linguagem
própria, com várias informações e características relacionadas às VPNs que deverão
ser criadas na rede e em seguida, o conteúdo deste arquivo contendo as
configurações, são traduzidas para fluxos que são aplicados por sua vez, nos
respectivos switches SDN através de um controlador Ryu.
Nesta proposta diversas configurações e protocolos de uma rede convencional
são eliminados, como por exemplo:
•

Protocolos internos de roteamento não são utilizados, pois a solução
aproveita funcionalidade do controlador SDN de implicitamente conhecer a
topologia da rede e assim poder selecionar os caminhos entre os switches
(roteadores PE) das extremidades das conexões conforme a necessidade;

•

O protocolo MP-BGP, fundamental nos serviços MPLS L3VPN, é
descartado, pois como a aplicação utiliza as informações, contidas no
arquivo de configuração, das portas e respectivos switches que compõem
cada L3VPN para criar os fluxos relativos aos caminhos na rede e assim,
não há problemas de sobreposição de endereçamento das VPNs;

•

Protocolo LDP (Label Distribution Protocol) também é abandonado porque
a tarefa de designação e distribuição de labels MPLS são completamente
gerenciadas pela aplicação em conjunto do controlador.
Outra característica destacada é que diferente de uma rede MPLS tradicional,

onde diferentes labels são designados em cada link, fazendo com que a cada nó que
o pacote passa seja feito troca do respectivo label, aqui a aplicação atribui um label
exclusivo para cada caminho fim a fim de uma VPN e em seguida, aplica os fluxos
relativos nos switches.
A proposta de Lospoto et al. (2015) trouxe algumas ideias que foram úteis nesta
dissertação, como a característica da aplicação em atribuir labels exclusivos para
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cada VPN e em seguida serem aplicados junto com fluxos nos switches e o fato de
aproveitar a funcionalidade de roteamento embutida no controlador para encaminhar
os pacotes. Por outro lado, como este trabalho se aplica a uma rede inteiramente
SDN, não está prevista integração e interoperabilidades com uma rede legada.

3.6

Opportunities and Research Challenges of Hybrid Software Defined Networks
Neste trabalho Vissicchio, Vanbever e Bonaventure (2014) exploraram alguns

modelos híbridos de transição para uma rede SDN que podem ser utilizados em um
processo de migração das redes, inclusive levando em consideração diversos
aspectos como: implantação gradual, robustez e escalabilidade. Eles mostram alguns
casos nos quais modelos híbridos podem minimizar algumas limitações tanto das
redes tradicionais quanto da SDN.
Os autores informam que apesar da tecnologia SDN apresentar diversos casos
de sucesso em ambientes de DataCenters, em cenários de grandes provedores de
serviços ainda possuem alguns obstáculos relacionados a resiliências, problemas de
latência entre controlador e switches que contribuem para limitar ou impor uma inércia
na sua adoção que por outro lado, o emprego de modelos e tecnologias híbridas
podem diminuir os riscos , tempos e dificuldades durante o processo de transição.
No trabalho são apresentados, conforme a Figura 15, quatro exemplos de
modelos SDN híbridos onde o controle do encaminhamento de dados feito em cada
um dos elementos de rede é realizado em três formas distintas: pelo controlador SDN,
controle convencional ou ambos. Em seguida, os autores descrevem os detalhes de
cada exemplo e seus respectivos aspectos durante a transição e migração ao longo
do tempo.
Figura 15 - Exemplos de Modelos SDN Híbridos

Fonte: Lospoto et al. (2015)

a) SDN híbrida baseada na topologia: neste exemplo a rede é dividida em
zonas onde os elementos de cada uma são controlados na sua totalidade
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por controlador SDN ou de forma convencional. Após a implantação de uma
zona SDN, o tráfego da zona convencional é desviado para a zona
implantada até o final do processo;
b) SDN híbrida baseada em serviços: o exemplo é caracterizado por conter
elementos híbridos que conforme o tipo de serviços que eles recebem, o
encaminhamento dos respectivos dados, são controlados no mesmo
elemento por um controlador ou pela forma convencional. Assim serviços
mais complexos que exigem engenharia ou balanceamento de tráfego são
controlados pelo domínio SDN;
c) SDN híbrida baseada em classes: neste caso, todos os elementos já são
híbridos e conforme a classe dos serviços que recebem, o controle do
encaminhamento é executado por um controlador ou da forma tradicional,
ou seja, caso o tráfego seja um fluxo TCP, que exija um tratamento
específico, é classificado em uma classe para ser controlado por SDN;
d) SDN híbrida integrada: dentro deste cenário todos os elementos são
controlados pelo controlador SDN, porém conforme o tipo de tráfego
recebido, o controlador pode alterar fluxos ou pode alterar as configurações
tradicionais para melhor atender as necessidades específicas de acordo com
o tipo de tráfego. Durante a transição, o controle do encaminhamento é
gradativamente passado da forma convencional para o controle SDN.
A proposta de Vissicchio, Vanbever e Bonaventure (2014) contribui para esta
dissertação por apresentar diversos aspectos e estratégias que devem ser
consideradas em um processo de migração das redes e inclusive prevendo os riscos,
desafios e ganhos durante e após a transição.

3.7

Comparação dos Trabalhos Relacionados
Apesar dos trabalhos de Nascimento et al. (2011) e Chemalamarri, Nanda e

Navarro (2015) apresentarem proposta para integração com redes legadas, eles não
são compatíveis com as redes MPLS utilizadas nos provedores de serviços. O
trabalho de Salsano et al. (2015) apresenta uma solução compatível com a tecnologia
MPLS e permitem a migração dos roteadores legados para a nova rede, porém a
proposta não separa os planos de controle e dados dos elementos e
consequentemente não sendo aderente à filosofia SDN.
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Já a proposta de Sinha et al. (2017) atende a integração com redes MPLS,
porém mantém em seu núcleo elementos legados, ou seja, não está previsto a
substituição dos roteadores da camada de concentração por switches SDN, tornando
o núcleo da rede susceptível aos problemas apontados anteriormente das redes
atuais.
Após a apresentação do resumo de cada um dos trabalhos relacionados, o
Quadro 1 apresenta uma síntese da comparação daqueles trabalhos e o desta
dissertação, utilizando alguns critérios considerados fundamentais na integração e
migração de serviços de uma rede MPLS para uma nova rede baseada na tecnologia
SDN.
Quadro 1 - Comparação dos Trabalhos s Relacionados

Fonte: Autor

Conforme apresentados no Quadro 1, os critérios de análise comparativa dos
trabalhos são os seguintes:
•

Integração com Redes MPLS: relacionam os trabalhos que preveem a
migração dos serviços e elementos de uma rede MPLS para uma rede SDN;

•

Compatível com o Protocolo LDP: relacionam os trabalhos que são
compatíveis com o protocolo LDP, fundamental para o funcionamento de
uma rede MPLS;

•

Permite Migração de Elemento com alto número de clientes: identifica os
trabalhos que permitem a migração de elementos legados com Alto Número
de Clientes conectados em uma só operação;

•

Atende à Arquitetura SDN: relacionam os trabalhos que atendem
plenamente as características de uma rede SDN, ou seja, os elementos que
compõem a rede possuem apenas o plano de encaminhamento, são
controlados exclusivamente por controlador SDN e utilizam apenas um
protocolo de comunicação.
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Comparando com os outros trabalhos relacionados, este trabalho se destaca
por apresentar uma solução que além de permitir a integração das redes, possibilita a
migração dos serviços para uma nova rede que atende completamente os
fundamentos da arquitetura SDN, ou seja, o mecanismo híbrido apresentado permite
a migração dos serviços MPLS para uma rede totalmente SDN, que utiliza apenas
switches e o controlador. Diferente de outras propostas que mantém roteadores
tradicionais, que mantém o plano de controle distribuído em seus elementos e até
trabalhos que utilizam um plano de controle virtualizado e distribuído, ou seja,
movendo o problema da escalabilidade para o plano virtual.
Outro ponto de destaque deste trabalho em relação aos relacionados é que o
mecanismo híbrido permite a utilização de um processo que possibilita a migração de
um roteador de acesso com centenas ou até milhares de clientes em um única
operação, ou seja, o fato da solução apresentada permitir a retirada de um elemento
de uma rede MPLS e conectá-lo diretamente à uma rede SDN, além de possibilitar
uma mudança gradual, acrescentará um ganho de velocidade ao processo,
característica não contemplada nos outros trabalhos.
3.8

Síntese da Seção
Nesta seção foram destacados trabalhos relacionados que demonstram a

viabilidade da integração das tecnologias de redes diferentes com a utilização de
softwares de código aberto, inclusive através do trabalho de Lospoto et al. (2015) que
demonstra sua utilização para prover serviços MPLS. Também, no trabalho de
Vissicchio, Vanbever e Bonaventure (2014), são apresentados alguns modelos de
migração baseados no conceito de SDN híbrida, apontando os riscos e ganhos
durante e após o processo de transição.
Por outro lado, na comparação deste trabalho com os relacionados, foram
apresentadas algumas características que se destacam em relação aos demais e
foram usadas para justificar as contribuições, como por exemplo:
•

Migração gradual e total dos serviços para uma rede que atende totalmente
a arquitetura SDN;

•

Mudança imediata de um ou mais roteadores de acesso, com vários clientes,
da rede legada para a rede SDN, agregando ganho de velocidade ao
processo de migração.
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4

ARQUITETURA E IMPLEMENTAÇÃO DO MECANISMO HÍBRIDO
Nesta seção inicialmente é apresentado um cenário composto por uma rede

legada genérica isolada de uma rede SDN, também genérica, utilizado para idealizar
e planejar um processo de migração gradual e factível dos serviços entre essas redes.
Durante o planejamento foi identificado a necessidade da existência e
implementação de um mecanismo que permita a interoperabilidade entre elementos
e protocolos característicos de cada uma das redes, os quais são totalmente
incompatíveis entre si e neste sentido, o referido mecanismo é denominado de híbrido.

4.1

Idealização e Planejamento do Mecanismo Híbrido
Para facilitar a idealização e o planejamento do mecanismo híbrido, foi adotado

como ponto de partida um cenário genérico de migração, conforme apresentado na
Figura 16, que permitiu idealizar e planejar a atuação do mecanismo no processo de
migração e em seguida sua implementação.
Figura 16 - Processo de Migração de um Roteador PE para a Rede SDN

Fonte: Autor

Desta forma, conforme ilustrado na Figura 16(a), inicialmente idealizou-se um
cenário onde as redes estão isoladas e em seguida inicia o processo no qual são
interligadas por meio de uma ou mais conexões entre os switches SDN e os
roteadores P, os quais formam a camada superior da rede MPLS. Após a interconexão
física, é possível a migração do roteador PE por meio da desconexão das suas
conexões superiores(uplinks) e em seguida, são reconectadas a um ou mais switches
que formam a rede SDN, conforme ilustrado na Figura 16(b).
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Cabe ressaltar que a escolha dos roteadores de acesso (PE) para a migração
ocorreu devido ao fato de serem os elementos da rede que normalmente possuem o
maior número de conexões, tornando vantajoso sua escolha para migrações entre as
redes, pois grande parte das suas conexões, no caso com clientes, permanecem
inalteradas durante e após o processo.
Por outro lado, apenas as interconexões e mudanças físicas nas redes não
bastam para que os serviços continuem funcionando, pois os protocolos de controle
legados não são compatíveis com os elementos de uma rede SDN, ou seja, será
necessário a implementação de um mecanismo híbrido que atue tanto no plano lógico,
para receber e tratar os pacotes de controle, tanto do elemento que foi migrado quanto
da rede MPLS interligada, quanto no domínio SDN para criação dos respectivos fluxos
para orientar os switches de como encaminhar corretamente os pacotes de controle e
serviços migrados.
Logo, para que o mecanismo possa tratar os pacotes de controle dos protocolos
legados e manipular os fluxos que irão encaminhar os dados nos switches, sua
arquitetura foi formada por uma aplicação integrada a um controlador SDN e ao
software de roteamento, conforme ilustrado no exemplo de redes integradas da Figura
17.
Figura 17 – Elementos Migrados entre as redes através do Mecanismo Proposto

Fonte: Autor
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Na Figura 17, o modelo apresenta duas redes interligadas com alguns
roteadores PE já conectados a um switch SDN (OvS n), onde trafega tanto os pacotes
de controle (OSPF/LDP) quanto os dados dos clientes (LSP). Neste modelo, a
conexão do mecanismo híbrido à rede SDN foi através de uma conexão do tipo trunk,
a qual permite a criação dinâmica de várias interfaces lógicas (Vlans) independentes
tanto para a rede legada interconectada quanto para cada um dos roteadores MPLS
que foram migrados para a rede SDN.
Desta forma, o controlador SDN trata as mensagens dos switches e envia os
fluxos para encaminhamento dos pacotes de controle e dados, e com o software de
roteamento, realiza o tratamento dos pacotes dos protocolos de controle gerados pela
rede e roteadores legados.
Assim, a função fundamental do mecanismo é a integração lógica, pois os
roteadores MPLS envolvidos na migração encaminham os dados a partir das
informações obtidas através dos protocolos de controle (OSPF, LDP, etc.) e por outro
lado, os switches SDN executam esse mesmo encaminhamento através das ações
contidas nos fluxos recebidos do controlador. Assim, o mecanismo efetua a
correspondência entre os protocolos de controle legados e os fluxos a serem
aplicados nos switches, possibilitando assim, o tráfego dos serviços migrados.
Logo, a arquitetura do mecanismo híbrido, apresentada na Figura 29, foi
composta por uma aplicação geral, um controlador SDN e um software de roteamento.
Neste modelo proposto, a aplicação recebe as mensagens oriundas do controlador
SDN, contendo os eventos gerados pelos switches SDN, trata elas, e em seguida,
envia os fluxos para serem aplicados nos mesmos switches. Por outro lado, a
aplicação também é conectada ao software de roteamento para leitura e tratamento
dos pacotes de controle e também para criação dinâmica das interfaces com os
elementos MPLS envolvidos.
A implementação da aplicação foi dividida em dois módulos distintos, descritos
a seguir:
Módulo de Tratamento dos Protocolos de Controle: responsável pelo
tratamento dos pacotes de controle oriundos dos roteadores MPLS envolvidos e pela
criação das interfaces lógicas entre o switch SDN e o software de roteamento;
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Módulo de Tratamento dos Pacotes MPLS: tem como função a criação dos
LSP (Label Switch Paths), através da aplicação de fluxos ao longo dos switches SDN,
para encaminhamento dos pacotes com labels MPLS.

4.2

Definição e Implementação do Módulo de Tratamento dos Protocolos de
Controle

A lógica implementada no primeiro módulo segue basicamente a sequência de
eventos apresentados na Figura 18, ou seja, após a conexão de um dos roteadores
migrados ou da rede legada à rede SDN, eles começam a enviar os pacotes de Hello
dos protocolos OSPF e LDP procurando estabelecer as respectivas vizinhanças.
Figura 18 - Atuação do Mecanismo Híbrido sobre os Protocolos de Controle

Fonte: Autor

Em seguida, como não há fluxos previstos para esses tipos de pacotes, o
controlador gera um evento, contendo a informação com o endereço da origem do
Hello, para a aplicação criar os fluxos de encaminhamento deste tráfego de controle
entre a porta e switch SDN, onde foi conectado o roteador legado, e o switch destino,
onde está ligado o software de roteamento.
Após a aplicação dos fluxos ao longo dos switches, a aplicação cria uma
interface lógica com a respectiva vlan, baseada no número da interface e identificador
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do switch SDN de entrada, tanto na máquina onde está executando o software de
roteamento, quanto no switch conectado a ela.
Assim, com os fluxos aplicados ao longo dos switches, o tráfego de controle é
encaminhado entre as portas/switches onde estão conectados os roteadores MPLS
até a porta correspondente a vlan da interface lógica do software de roteamento.
Baseando-se nesta sequência de eventos, a aplicação para tratamento dos
pacotes de controle foi implementada, utilizando a linguagem Python, seguindo o
fluxograma descrito na Figura 19.
Figura 19 - Fluxograma com Lógica do Tratamento dos Protocolos de Controle Legado

Fonte: Autor

Cabe destacar que a escolha da linguagem Python, para a codificação da
aplicação geral do mecanismo híbrido, foi devido ao fato de ser a mesma linguagem
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utilizada na implementação do controlador Ryu, escolhido para este trabalho e ao fato
de grande parte da literatura e exemplos de aplicações envolvendo este controlador
utilizarem esta linguagem. Adicionalmente, o código fonte da aplicação do mecanismo
híbrido está disponível no APÊNDICE A.

4.3

Definição e Implementação do Módulo de Tratamento dos Pacotes MPLS
Além do tratamento dos pacotes de controle e aplicação dos respectivos fluxos,

o tráfego dos serviços precisa ser encaminhado pelas redes, para isso foi necessário
a criação dos LSP (Label Switch Path) ao longo dos switches SDN através da
aplicação dos respectivos fluxos, os quais irão corresponder ao label de entrada
contido no pacote, realizando a ação de comutação(push, swap ou pop) para o
próximo elemento e depois, encaminhando para o destino.
A criação dos fluxos correspondentes aos LSPs inicia através de um evento
gerado pela chegada de um pacote com label MPLS a um dos switches, ou seja, o
evento contendo o label de entrada aciona uma rotina específica na aplicação que
consulta a tabela de Labels Bindings, contida no software de roteamento, e em
seguida cria os fluxos correspondentes às ações de Swap, Push ou Pop a serem
instalados nos respectivos switches, conforme apresentado na ilustração da Figura
20.
Figura 20 - Ilustração da Lógica de Encaminhamento dos Dados

Fonte: Autor
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Na sequência, são criados os fluxos para estes protocolos ao longo dos
switches de forma a encaminharem esse tráfego de dados entre as portas e switches,
onde estão conectados os roteadores MPLS, até a porta e switch correspondente ao
destino da conexão do cliente.

O tratamento dos pacotes com labels e a respectiva criação e aplicação dos
fluxos foi implementada na aplicação seguindo o fluxograma apresentado na Figura
21.

Figura 21 - Fluxograma da Lógica da Criação dos Fluxos para Encaminhamento dos Dados

Fonte: Autor
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4.4

Síntese da Seção
Nesta seção, foi apresentado o cenário genérico onde idealizou-se a migração

dos serviços, entre a rede legada e a rede SDN, de forma a visualizar como ocorrerá
a migração dos serviços e como o mecanismo híbrido atuará para possibilitar tal
mudança.
Na sequência, foi apresentado a arquitetura do mecanismo e o detalhamento
da aplicação intrínseca, responsável pela lógica do tratamento dos pacotes de
controle dos protocolos legados e dos pacotes com labels que formarão o LSP (Label
Switching Path), através da criação e aplicação de fluxos nos switches, para
encaminhamento dos dados relativos aos serviços.
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5

AMBIENTE EXPERIMENTAL
Esta seção tem por finalidade descrever a implementação do ambiente

experimental de testes utilizado para validação da proposta. Além do detalhamento
da sua implementação, foi detalhado o método proposto para execução dos
experimentos, coletas de dados e apresentação dos resultados.

5.1

Metodologia de Validação da Proposta

A validação da proposta foi baseada na execução de alguns experimentos em
ambiente de simulação para obtenção de métricas como atraso de rede, perda de
pacotes, etc. em diferentes cenários, que foram analisadas e comparadas com as
obtidas no cenário tradicional, classificado como de referência. Para isso, foi utilizada
a metodologia que segue o modelo proposto por Jain (1991), o qual consiste nas
etapas apresentadas na Figura 22, que foram detalhadas a seguir.

Figura 22 - Etapas Seguidas na Execução do Experimento

Fonte: Autor
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Etapa 1 - Determinar os objetivos do trabalho e definir o sistema
Conforme apresentado na seção de introdução, o objetivo deste trabalho foi
propor um mecanismo híbrido de forma a permitir a migração inicialmente dos serviços
L2VPN de uma rede MPLS legada para uma rede SDN de forma gradual e com os
mínimos impactos aos clientes. Por outro lado, os sistemas são definidos pela rede
legada, baseada na tecnologia MPLS, a rede SDN e o conjunto de serviços que estas
redes oferecem.
Etapa 2 - Listar os serviços do sistema e os possíveis resultados
Os principais serviços oferecidos pelo sistema são:
•

Conexão ponto a ponto (L2VPN), foco deste trabalho;

•

Redes virtuais privativas (L3VPN);

•

Serviços de LAN virtual privativa (VPLS).

Como possíveis resultados é esperado que o mecanismo híbrido proposto
permita migrar os serviços de uma rede MPLS legada de forma gradual e assim
usufruir de todas as vantagens que uma rede SDN possui, como por exemplo: menor
custo, maior escalabilidade, facilidade na implementação e oferta de novos serviços,
etc.
Etapa 3 - Selecionar as métricas de medição
Nesta etapa foram estabelecidas as seguintes métricas para comparação dos
resultados obtidos nos experimentos realizados nos diferentes cenários:
• Perda de Pacotes: é a quantidade de pacotes perdidos durante a
transmissão de dados, ou seja, é a diferença entre o valor de pacotes
transmitidos na conexão de origem e o número total de pacotes recebidos
na conexão de destino.
• Latência: é o tempo que o pacote levou para ser transmitido da conexão de
origem até a conexão de destino.
• Variação da Latência (Jitter): é a variação do atraso ou da latência durante
a transmissão e recepção de um conjunto de dados entre a conexão de
origem e destino.
• Bits transmitidos por segundo (b/s): quantidade total de bits transmitidos
no intervalo de um segundo entre a conexão de origem e destino.
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Etapa 4 - Listar os parâmetros do sistema de carga
Os parâmetros do sistema de carga que podem alterar os valores das métricas
de medição para este trabalho são:
• Quantidade de Bits transmitidos por segundo (b/s): variando a
quantidade de bits transmitidos por segundo, serão obtidos resultados
diferentes nos diversos cenários do experimento e com as respectivas
comparações, será possível validar a proposta.
• Tamanho dos pacotes transmitidos: variando o tamanho dos pacotes
transmitidos é possível efetuar medições da quantidade de pacotes que o
sistema consegue encaminhar nos diferentes cenários do experimento e
consequentemente, comparações para uma validação.
Etapa 5 - Selecionar os fatores de variação e seus valores
Nesta etapa foram especificados os parâmetros de teste, seus valores e
variações, sendo que no experimento foi alterado os bits transmitidos por segundo em
níveis de 25%, 50%, 75% e 100% da capacidade das conexões adotadas em
100Mbps devido a limitações de hardware do computador utilizado para o simulador.
Inclusive foi utilizado o tamanho do payload dos pacotes como fator de
variação, que conforme Bradner (1999), foram adotados pacotes de 128, 512 e 1446
bytes de payload.
Cabe observar que o tamanho máximo dos pacotes em 1446 bytes foi devido
a limitação em 1500 bytes do MTU nas interfaces das máquinas utilizadas como
switches SDN, ou seja, somando-se os 14 bytes do cabeçalho Ethernet interno, 8
bytes dos dois labels MPLS, 4 bytes do L2VPN Control Word, 20 bytes do cabeçalho
IP e 8 bytes do cabeçalho ICMP, restou 1446 bytes de espaço máximo para serem
usados como payload sem fragmentar os pacotes.
Também foi adotado como fator de variação o cenário utilizado no experimento,
ou seja, no ambiente de simulação foram criados os seguintes cenários:
• Conexão entre máquinas através de acessos em uma rede MPLS
Legada (referência): este cenário é onde foram conectadas duas máquinas
respectivamente em dois roteadores de acesso PE diferentes que estão sob
uma mesma rede MPLS;
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• Conexão entre máquinas através de acessos situados em redes de
tecnologias diferentes: neste cenário, uma das máquinas foi conectada a
um roteador que está sob a rede MPLS e a outra, foi conectada em outro
roteador de acesso que está sob a rede SDN;
• Conexão entre máquinas através de acessos situados em uma rede
SDN: este último cenário foi caracterizado por ambas as máquinas estarem
conectadas em roteadores de acesso PE diferentes, conectados sob a
mesma rede SDN.
Os cenários de teste utilizados no experimento são ilustrados na Figura 23.

Figura 23 - Ilustração dos Cenários de Testes usados no Experimento

Fonte: Autor

Etapa 6 - Selecionar as técnicas de avaliação
Conforme proposto pelo trabalho de Cerutti (2006), existem 3 técnicas básicas
para testes de avaliação: modelagem analítica, simulação e medições em sistemas
reais. Neste trabalho foi utilizada a simulação devido a impossibilidade de obter
equipamentos para construir um ambiente real para execução dos experimentos,
sendo que tal simulação será detalhada na próxima subseção.

Desta forma, comparando os resultados obtidos no experimento realizado na
simulação de todos os cenários, envolvendo o serviço L2VPN migrado para a rede
SDN, com os resultados do cenário convencional, será possível avaliar a proposta.
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Etapa 7 - Selecionar a carga de trabalho
Para a realização do experimento, a carga de trabalho foi selecionada com a
utilização dos fatores de variação descritos nas etapas anteriores, onde foram
alterados os cenários, variado a quantidade de bits transmitidos por segundo e o
tamanho dos pacotes.

Etapa 8 - Projetar e realizar o experimento
Neste trabalho, o projeto e realização do experimento foi dividido em 3 cenários
simulados diferentes, descritos a seguir, onde em cada um deles foi iniciado pela
configuração do ambiente simulado. Em seguida, foram realizados os experimentos e
coletados os dados para cada conjunto de fatores de variação.

• Primeiro Cenário (Tradicional de Referência): neste caso são conectadas
duas máquinas respectivamente em dois roteadores de acesso PE
diferentes que estão sob uma mesma rede MPLS, conforme apresentado na
Figura 24.

Figura 24 - Cenário Tradicional de Rede usado como Referência

Fonte: Autor
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•

Segundo Cenário: aqui uma das máquinas foi conectada em um roteador
que está sob a rede MPLS e a outra, foi conectada em outro roteador de
acesso que está sob uma rede SDN, conforme indicado na Figura 25.

Figura 25 - Cenário com uma das Conexões do Cliente já Migrada para SDN

Fonte: Autor

• Terceiro Cenário: este último cenário foi caracterizado por cada uma das
máquinas terem sido conectadas em roteadores de acesso PE diferentes
sob uma mesma rede SDN de acordo com a Figura 26.
Figura 26 - Cenário com Ambas Conexões do Cliente Migradas para SDN

Fonte: Autor
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Etapa 9 - Analisar e interpretar os resultados
Concluído a execução dos experimentos nos diferentes cenários com fatores
variados, os dados coletados foram organizados, analisados e comparados com os
obtidos no cenário de referência com finalidade de validar a proposta do mecanismo
híbrido para migração de serviços MPLS L2VPN.
Etapa 10 - Apresentar os resultados
Nesta última etapa do método proposto por Jain (1991), foram apresentados os
resultados através de ferramentas que facilitam a compreensão e avaliação, como por
exemplo gráficos, mostrando e comparando os resultados obtidos.

5.2

Implementação do Ambiente Experimental
Neste tópico é descrito o ambiente experimental, detalhando a topologia

utilizada e a lista de equipamentos utilizados na sua implementação.
5.2.1 Ambiente Experimental
Devido a impossibilidade de obter os equipamentos para construir um ambiente
real para execução dos experimentos, partiu-se para avaliação de algumas
ferramentas de simulação de rede que permitam a execução dos experimentos em
um ambiente composto pelos principais elementos de uma rede SDN, quanto dos
elementos MPLS existentes nos provedores de serviços, como roteadores dos
principais fabricantes. Baseando-se nesta premissa, foram avaliadas as ferramentas
de simulação, com versões não comerciais, mais difundidas como GNS3 e o EVENG.
Durante a procura por uma ferramenta de simulação, foi avaliada a ferramenta
NS-3 (Network Simulator 3) por ser bastante utilizada nas pesquisas acadêmicas de
redes de computadores, porém verificou-se através do trabalho de Conterato et al.
(2013) que este simulador não permite a utilização de nós de redes baseados em
imagens reais de roteadores (Cisco, Juniper, Nokia-Alcatel, etc.).
Na avaliação da ferramenta GNS3 (Graphical Network Simulator 3) foram feitos
experimentos preliminares com switches SDN, embarcados na distribuição
minimalista Alpine Linux, sob controle do controlador RYU, também embarcado numa
distribuição Linux, onde verificou-se maior instabilidade dos resultados obtidos nos
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testes de latência, jitter e perdas de pacotes em comparação

com os mesmos

experimentos efetuados sob a ferramenta EVE-NG.
Logo, de acordo com as avaliações, o experimento foi executado com o auxílio
da ferramenta de simulação EVE-NG (Emulated Virtual Environment – Next
Generation), a qual permitiu implementar diversas topologias de redes através da
adição, conexão e emulação de vários dispositivos como switches, roteadores,
computadores, etc.
Cabe destacar que apesar da ferramenta EVE-NG ser um simulador e os
resultados obtidos através dela são dependentes do computador onde foi executando
o software, os resultados obtidos no experimento foram avaliados no aspecto
conceitual e funcional, ou seja, os valores das métricas obtidos e as funcionalidades
dos serviços observadas no ambiente após a migração são comparáveis aos obtidos
e observados no cenário de referência.
O software de simulação EVE-NG pode ser utilizado através de duas formas
distintas de instalação:
• Instalação em máquina virtual através de um software de virtualização:
neste caso a ferramenta irá funcionar através de uma máquina hospedada
em outro sistema operacional e consequentemente ficará sujeita às
variações e instabilidades causadas por este sistema, acarretando
oscilações no ambiente de simulação e consequentemente, variações
indesejáveis nos resultados obtidos.
• Instalação em Bare Metal: neste modo é instalado um sistema operacional
customizado para a ferramenta tornando a máquina exclusiva para uso dela,
desta forma obtém-se um ambiente experimental exclusivo para emulação
dos cenários e consequentemente nível superior de estabilidade e
desempenho, mais próximo de um ambiente real de testes.

Neste trabalho foi optado para a instalação e utilização da ferramenta no modo
Bare Metal com o propósito de obter os resultados mais próximos de um ambiente
real de testes. Adicionalmente, a utilização da ferramenta deu-se por uma interface
Web via browser conectado ao endereço da máquina onde foi instalada.
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Desta forma, a Figura 27 mostra o ambiente experimental que foi implementado
para realização dos testes relacionados ao tema desta dissertação.
Figura 27 - Diagrama com Ambiente Experimental Simulado e Ambiente de Simulação

Fonte: Autor

Na Figura 27 temos os seguintes componentes no Ambiente Experimental
Simulado:
• Ambiente de Simulação: onde há um desktop para utilização da ferramenta
EVE-NG, através de uma conexão de rede, instalada no servidor de
simulação;
• Switches OvS01, OvS02 e OvS03: switches SDN obtidos através do pacote
OpenvSwitch instalado em máquinas com o sistema operacional minimalista
Linux Alpine, com finalidade de melhor performance;
• Roteador P1: roteador de transporte da Rede MPLS Legada;
• Roteadores PE1, PE2 e PE3: roteadores de acesso onde conecta o cliente
a ser testado;
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• PC1, PC2 e PC3: computadores que irão simular o tráfego do cliente nos
diferentes cenários de teste;
• RYU_FRR: computador baseado no sistema operacional Linux executando
os softwares do controlador SDN (RYU), roteamento (FR Routing) e a
aplicação responsável pelo mecanismo híbrido.
• Net: switch virtualizado responsável pela comunicação de gerenciamento
entre todos os elementos ativos do Ambiente Experimental Simulado.

5.2.2 Especificação dos Equipamentos utilizados no Experimento
• Servidor de Simulação EVE-NG Bare Metal:
o CPU Intel Core i5-4690 com 16 GBytes de RAM;
o 1 Interface de rede 1 Gbps UTP RJ-45;
o Sistema Operacional Customizado Ubuntu versão 16.04.6 LTS;
o Software EVE_NG Community Edition versão 2.0.3-95.
• Switches OvS01, OvS02 e OvS03:
o Máquina virtualizada via QEMU com 1 CPU e 256 MBytes de RAM;
o 5 Interfaces de rede 100 Mbps;
o Sistema Operacional Alpine Linux versão virt-3.8.4-x86_64;
o Pacote de Switch SDN OpenvSwitch versão 2.10.1-r1.
• Roteadores P1, PE1, PE2 e PE3:
o Roteador virtualizado via IOL com 256 Mbytes de RAM;
o 4 Interfaces de rede 1Gbps;
o Sistema Operacional IOL i86bi-linux-l3-adventerprisek9-15.3.1.3T.
• Máquinas PC1, PC2 e PC3:
o Máquina virtualizada via QEMU com 1 CPU e 128 MBytes de RAM;
o 1 Interface de rede 100 Mbps;
o Sistema Operacional Alpine Linux versão virt-3.8.4-x86_64;
o Ferramenta para geração e medição de tráfego iPerf versão 3.1.3.
As configurações dos switches SDN e roteadores MPLS utilizadas ao longo do
experimento estão disponíveis respectivamente nos Apêndices B e C deste
documento.
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Cabe destacar que a escolha do sistema operacional Alpine Linux, utilizado nos
switches SDN e nas máquinas que simulam o tráfego dos clientes, foi devido ao fato
desta distribuição ser minimalista, ou seja, utiliza mínimos recursos do hardware,
proporcionando um desempenho superior na comutação de pacotes, geração e
medição de tráfego.

5.3

Síntese da Seção

Nesta seção foram apresentados o ambiente experimental e a metodologia
utilizada para validação desta dissertação, onde foram detalhados os serviços do
sistema, as métricas utilizadas para as medições, os parâmetros do sistema de carga,
os fatores de variação e seus valores. Inclusive, foram apresentados os diferentes
cenários onde foram realizados os experimentos no ambiente de simulação.
Também foi apresentado a implementação do ambiente experimental, onde
inicialmente foram avaliadas as ferramentas de simulação de rede, sendo escolhido o
software EVE-NG devido a sua superior estabilidade apresentada nos ensaios
preliminares.
Após a definição da ferramenta de simulação de rede, foi definido sua
instalação no modo Bare Metal, onde o computador disponível foi utilizado
exclusivamente para este experimento por motivos de estabilidade e busca de
resultados mais próximos do ambiente real.
Finalizando o ambiente experimental, foram também definidas a topologia
genérica para os ensaios, inclusive seus elementos, como os detalhes dos switches
SDN, os roteadores MPLS virtualizados utilizados e a máquina virtualizada usada para
desempenhar a função do mecanismo híbrido, composto pelo software de roteamento,
o controlador SDN e a aplicação.
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6

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta seção são apresentados os resultados do ambiente experimental

simulado, divididos em 3 (três) cenários diferentes. O primeiro foi caracterizado como
cenário de referência, ou seja, nesta situação as conexões com o ambiente do cliente
estão totalmente em uma rede tradicional MPLS e os resultados obtidos foram
adotados como referenciais para serem comparados com os cenários propostos
seguintes. O segundo cenário proposto foi caracterizado por uma parte do ambiente
do cliente conectado a uma rede SDN e o terceiro cenário e final, por ambas as
extremidades do cliente conectadas em uma rede SDN.
6.1

Protocolo de coleta dos dados
Para o registro e organização dos dados coletados para posterior análise e

avaliação, foram utilizados os modelos de tabelas ilustradas na Tabela 1, Tabela 2
(Cenários: MPLS para MPLS, MPLS para SDN e SDN para SDN) e Tabela 3
(Cenários: MPLS para MPLS, MPLS para SDN e SDN para SDN).
Sendo que a Tabela 1 foi utilizada para registro das medições de latência nos
três cenários do experimento, com subdivisões para a variação do payload dos
pacotes em 128, 512 e 1446 bytes respectivamente.
Tabela 1 - Coleta das Medições de Latência nos três Cenários

Fonte: Autor

Em seguida, utilizou-se a Tabela 2 para registro do Jitter subdividindo-a para
as medições dos Cenários de Referência (MPLS para MPLS), MPLS para SDN e SDN
para SDN, respectivamente.
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Tabela 2 - Medições de Jitter nos Diferentes Cenários

Fonte: Autor

Para armazenamento dos resultados referentes às perdas de pacotes, foi
utilizado a Tabela 3, subdividindo-a para as medições do Cenário de Referência
(MPLS para MPLS), MPLS para SDN e SDN para SDN, respectivamente.
Tabela 3 - Medições das Perdas nos Diferentes Cenários

Fonte: Autor
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Para determinar a quantidade de amostras necessárias foi utilizada a fórmula
descrita por Jain (1991), o qual afirma que quanto maior o número de amostras, maior
será a confiança na avaliação, porém grandes quantidades de amostras requerem
mais esforços e recursos. Logo, foi necessário encontrar o menor valor da quantidade
das amostras para obtenção da precisão desejada.

Assim, neste trabalho foi utilizado o método de determinação média, o qual
permite estimar o desempenho médio de um sistema e a fórmula utilizada para isto
está descrita na Equação 1.
n = ( (100 * z * s) / (r * x ) ) ^ 2 (Equação 1)
Onde:
n = quantidade de amostras;
z = valor para uma dada confiabilidade, no caso 95%, resulta z = 1,96;
s = desvio padrão dos resultados;
r = margem de erro, sendo considerado igual a 5%;
x = valor médio das amostras referenciais.

Conforme Jain (1991) e Hirata (2012), para determinar a quantidade de
amostras é necessário realizar medições preliminares para estimar o desvio padrão.
Assim, para estimar tal desvio, foram coletadas 10 amostras utilizando o cenário de
referência, onde ambas extremidades do cliente estão na rede legada (MPLS), e com
um tamanho de payload de 128 bytes.

Realizado o cálculo de acordo com a Equação 1, com os valores preliminares
descritos anteriormente e apresentados na Tabela 4, obteve-se o valor de 15 amostras
para os diferentes cenários e condições.
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Tabela 4 - Amostras Preliminares e Cálculo do Número de Amostras

Fonte: Autor

6.2

Execução dos experimentos
De acordo com a etapa “Projetar e realizar o experimento” da metodologia

proposta por Jain(1991) descrita na Subseção 4.1.8, foram realizados os
experimentos e coletados os dados para a comparação do cenário tradicional com os
cenários pós migração para a rede SDN, sendo o primeiro caracterizado por uma das
conexões do cliente migrada e o segundo, caracterizado por ambas conexões
migradas para a rede SDN.
Na realização dos experimentos, foi adotado o padrão de geração de tráfego
unidirecional através da ferramenta iPerf, definindo o computador PC01 como o
servidor que irá receber o tráfego gerado pelo computador PC02, configurado como
cliente.
Foram analisados os resultados obtidos na comparação do cenário tradicional
com os cenários propostos neste trabalho, os quais foram organizados da seguinte
forma:
• Cenário Tradicional de Referência: coleta e apresentação dos dados
obtidos com a taxa de utilização do canal em 25%, 50%, 75% e 100%, com
pacotes de payload com 128, 512 e 1446 bytes;
• Cenário com uma das conexões migradas: coleta, apresentação e
comparação dos dados com o cenário tradicional, com a taxa de utilização
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do canal em 25%, 50%, 75% e 100%, com pacotes de payload com 128, 512
e 1446 bytes;
• Cenário com ambas as conexões migradas: coleta, apresentação e
comparação dos dados com o cenário tradicional, com a taxa de utilização
do canal em 25%, 50%, 75% e 100%, com pacotes de payload com 128, 512
e 1446 bytes.

6.2.1 Cenário tradicional de referência – MPLS para MPLS
Este cenário, ilustrado na Figura 28, foi adotado como referência devido ao fato
de representar o serviço L2VPN como é atualmente implementado e oferecido nas
redes MPLS, ou seja, tradicionalmente as conexões de um dado cliente são feitas
através dos roteadores de acesso PE com a conectividade provida através de um
Label Switch Path que inicia e termina naqueles roteadores, atravessando um ou mais
roteadores do tipo P.
Logo, a obtenção dos valores referenciais, usados para comparar com os
cenários de migração, foram coletados os valores de latência da rede, jitter e perdas
de pacotes com a variação da ocupação do canal em incrementos de 25 Mbps até
chegar aos 100 Mbps e variando-se o tamanho dos pacotes, conforme descrito
anteriormente, utilizando a ferramenta de geração e medição de tráfego iPerf.
Figura 28 - Diagrama do Cenário de Rede Tradicional no Simulador como Referência

Fonte: Autor
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Para obtenção dos valores de latência, entre os computadores PC01 e PC02
através de um circuito L2VPN, foram realizados “pings” entre eles na quantidade das
amostras indicadas no cálculo proposto por Jain (1991) e variou-se o tamanho dos
pacotes em 128, 512 e 1446 bytes. Através da coleta, foi obtido o gráfico apresentado
na Figura 29 onde observou-se que a média nas três situações se manteve em torno
dos 0,850 milissegundos.

Figura 29 - Latência média entre Máquinas no Cenário Referencial

Fonte: Autor

Em seguida, foram realizadas as séries dos experimentos no cenário tradicional
para obtenção dos valores de Jitter, sendo cada série caracterizada por tráfego
formado com tamanhos diferentes de pacotes e variações na ocupação do canal.

Desta forma, foram realizados experimentos variando o payload dos pacotes
em 128, 512, 1446 bytes e para cada tamanho do payload foram alteradas a ocupação
do canal em 25, 50, 75 e 100 Mbps. Com isso, foi confeccionado o gráfico apresentado
na Figura 30 que mostra respectivamente o Jitter médio, obtido com as amostras,
variando-se o payload dos pacotes.
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Figura 30 - Jitter médio entre Máquinas no Cenário Referencial variando o Payload

Fonte: Autor

Analisando o gráfico, observou-se que no experimento com pacotes de payload
de 128 bytes ocorreu um aumento das medidas proporcional a ocupação do canal, ou
seja, o tráfego composto por payload menores acarretam uma quantidade maior de
pacotes para serem criados, encaminhados e comutados, causando assim maior
consumo dos recursos computacionais. Por outro lado, nas séries envolvendo pacotes
com 512 e 1446 bytes de payload, observou-se pouca variação e menores valores do
Jitter com o aumento da ocupação do canal devido ao fato de que nesta situação de
pacotes maiores, o sistema utilizou menos recursos para gerar e encaminhar os
pacotes nas diferentes ocupações de canal.
Na série seguinte foram feitos os experimentos para obtenção dos valores de
perdas de pacotes no cenário tradicional ou de referência. Em cada ensaio foi gerado
e coletado o tráfego, através da ferramenta iPerf, formado por tamanhos diferentes de
pacotes e velocidades de transmissão também diferentes.
Assim, foram realizados experimentos variando o payload dos pacotes em 128,
512, 1446 bytes e para cada alteração do payload, foi variado a ocupação do canal
em 25, 50, 75 e 100 Mbps. Com isso, foi obtido o gráfico apresentado na Figura 31
que mostra respectivamente a perda média de pacotes variando-se o payload dos
pacotes.
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Figura 31 - Perda média entre Máquinas no Cenário Referência

Fonte: Autor

Observou-se no gráfico, o aumento da perda em proporção ao aumento da
velocidade de ocupação do canal, destacando que na situação dos pacotes com 128
bytes de payload as perdas foram mais significativas, principalmente nos tráfegos de
75 e 100 Mbps, devido ao fato do menor payload ocasionou uma maior quantidade
dos pacotes para serem gerados e comutados ao longo da rede. Por outro lado, nos
experimentos com pacotes de 512 e 1446 bytes de payload observou-se perdas
menores devido ao fato da quantidade de pacotes serem menores para gerar o tráfego
solicitado na ferramenta, ou seja, tanto a ferramenta iPerf quanto a rede processaram
uma quantidade consideravelmente menor de pacotes.

6.2.2 Cenário com uma das conexões migradas – MPLS para SDN

Neste cenário, apresentado na Figura 32, foi caracterizado por ter uma das
conexões L2VPN do cliente migradas para a rede SDN através do mecanismo híbrido.
Neste caso, a conexão L2VPN possui uma extremidade em um roteador de acesso
(PE1) localizado na rede MPLS tradicional e a outra extremidade conectada a outro
roteador de acesso (PE2) migrado para a rede SDN.
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Figura 32 - Cenário no Simulador com umas das Conexões do Cliente Migrada para a Rede SDN

Fonte: Autor

Dentro deste cenário, o mecanismo híbrido estabeleceu conexões lógicas com
todos os switches de forma a atender qualquer evento gerado na conexão com a rede
legada ou dos elementos MPLS já migrados para a rede SDN. O estabelecimento
destas conexões lógicas aconteceu ao iniciar a aplicação junto ao controlador e foi
evidenciado nas mensagens de logs apresentadas na Figura 33.
Figura 33 - Mensagens das Conexões Lógicas entre Controlador Ryu e Switches SDN via Logs

Fonte: Autor

Após o estabelecimento das conexões lógicas entre o controlador e os switches
SDN, os pacotes oriundos dos elementos legados que chegarem aos switches, geram
um respectivo evento no controlador que foi tratado pela aplicação que compõem o
mecanismo híbrido. Caso algum destes pacotes forem do tipo “Hello OSPF” ou “Hello
LDP”, o algoritmo criará a respectiva sub-interface na máquina onde está o software
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de roteamento e também criará os fluxos, através do protocolo OpenFlow, para que o
tráfego de controle dos protocolos legados sejam encaminhados entre os elementos
legados e o software de roteamento. Estes eventos são apresentados na Figura 34,
onde são visualizadas as mensagens de log da aplicação indicando o recebimento de
pacotes dos protocolos de controle e também a criação das sub-interfaces para
estabelecimento das vizinhanças dos protocolos de controle, através da interface com
a rede legada e também com a interface do roteador MPLS migrado.
Figura 34 - Mensagens dos Pacotes de Hello Recebidos e Tratados pelo Controlador Ryu

Fonte: Autor

Na sequência, conforme apresentado na Figura 35, a aplicação enviou através
do protocolo OpenFlow, os fluxos que foram instalados na tabela dos switches SDN
para encaminhar o tráfego dos protocolos de controle, entre as sub-interfaces do
software de roteamento e os roteadores MPLS.
Figura 35 - Fluxos Aplicados nos Switches para Encaminhamento dos Pacotes de Controle

Fonte: Autor
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Após o estabelecimento das vizinhanças dos protocolos de controle (OSPF e
LDP) entre os roteadores legados e o software de roteamento, ocorreu a montagem
da tabela de ligação dos labels MPLS (labels bindings) que possibilitou o tratamento
dos pacotes com labels pela aplicação. Na sequência deste processo, observou-se
através das mensagens de logs, apresentada na Figura 36, o envio dos pacotes com
labels, originados pelos roteadores legados para a criação do L2VPN, com objetivo
de estabelecer a conectividade entre as duas extremidades da conexão com o cliente.
Figura 36 - Mensagens dos Pacotes com Labels Recebidos pelo Controlador Ryu

Fonte: Autor

Desta forma, com a tabela de ligação de labels (labels bindings) formada e
com os eventos gerados pelos primeiros pacotes com labels, a aplicação em conjunto
com o controlador e usando o protocolo OpenFlow, enviou os fluxos, apresentados na
Figura 37, para os switches encaminharem o tráfego do cliente entre a extremidade
localizada na rede MPLS e a outra extremidade já migrada para a rede SDN.
Figura 37 - Fluxos Aplicados nos Switches para Encaminhamento do Tráfego do Cliente

Fonte: Autor
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Ao final deste processo, os fluxos foram instalados nas tabelas dos switches
SDN para encaminhamento do tráfego do cliente conforme evidenciado nos gráficos
obtidos dos experimentos realizados.
Os experimentos realizados neste cenário, caracterizado pela migração de uma
das conexões do cliente para a rede SDN, tem como propósito evidenciar a mesma
conectividade existente no cenário de referência e obtenção dos resultados das
métricas para serem comparadas com as equivalentes obtidas no cenário legado.
Para obtenção dos resultados, foram novamente coletados os dados das
métricas de latência da rede, jitter e perdas de pacotes, com variação da ocupação do
canal em incrementos de 25 Mbps até chegar aos 100 Mbps e variação do tamanho
do payload, conforme descrito anteriormente, utilizando a ferramenta de geração e
medição de tráfego iPerf em cada máquina que simulou o tráfego do cliente.
Desta forma, o ensaio inicial deste cenário teve como finalidade obter os
valores de latência, entre os computadores PC01 e PC02, através da execução de
“pings” na quantidade das amostras indicadas no cálculo proposto por Jain (1991) e
variando o tamanho dos pacotes. O gráfico apresentado na Figura 38 corresponde
aos valores médios de latência obtidos variando-se o tamanho do payload dos pacotes
em 128, 512 e 1446 bytes, respectivamente.

Figura 38 - Latência média entre Máquinas no Cenário Pós-Migração MPLS para SDN

Fonte: Autor
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Através dos gráficos, observou-se que não houve variações significativas da
latência com o aumento do tamanho dos pacotes, por outro lado, neste cenário
obteve-se uma latência maior que no cenário de referência devido ao fato de que os
pacotes foram encaminhados por um número maior de elementos, ou seja, a
comunicação entre os dois computadores passou adicionalmente pelos dois switches
SDN OvS01 e OvS02.
Em seguida, foram realizadas as séries do experimento para obtenção dos
valores de Jitter no cenário com uma das extremidades do cliente migrada para a rede
SDN, sendo que cada série foi caracterizada pela mudança no tráfego através da
alteração do payload dos pacotes e variação da ocupação do canal.
Desta forma, foi confeccionado o gráfico da Figura 39 que apresentada as
médias das medições do Jitter, variando-se o payload dos pacotes em 128, 512 e
1446 bytes e variando-se a ocupação do canal em 25, 50, 75 e 100 Mbps.
Figura 39 - Jitter médio entre Máquinas no Cenário Pós-Migração MPLS para SDN

Fonte: Autor

Analisando o gráfico apresentado na Figura 39, notou-se que os valores de
Jitter foram superiores no cenário após migração para rede SDN em relação ao
cenário de referência, comportamento explicado pelo fato dos pacotes terem sido
encaminhados por um maior número de elementos, no caso, os switches OvS01 e
OvS02. Por outro lado, os valores obtidos neste cenário continuaram abaixo de 1
milissegundo em todas as situações de payload e velocidades de transmissão.
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Na continuação do experimento, foram obtidas as medições dos valores de
perdas de pacotes no cenário com um dos elementos legados já migrado para a rede
SDN. Em cada ensaio foram gerados os tráfegos com variações no tamanho do
payload dos pacotes em 128, 512, 1446 bytes e a velocidade do canal com
incrementos de 25 Mbps através da ferramenta iPerf.
Desta forma, com as médias das amostras obtidas nos ensaios, foi
confeccionado o gráfico apresentando na Figura 40, onde permite comparar as perdas
ocorridas neste cenário, com um dos elementos migrados para a rede SDN, com as
do cenário de referência, organizadas de acordo com o tamanho do payload dos
pacotes e a velocidade de transmissão deles.
Figura 40 - Perdas médias entre Máquinas no Cenário Pós-Migração MPLS para SDN

Fonte: Autor

Analisando os resultados obtidos através do gráfico, destacou-se as perdas na
situação com pacotes de 128 bytes de payload e velocidades de 75 e 100 Mbps,
explicadas pelo fato do payload menor acarretou maiores quantidades de pacotes
para serem gerados e depois, encaminhados pelos elementos de rede. Por outro lado,
nas situações de tráfego com 512 e 1446 bytes de payload, os resultados
demonstraram perdas similares às obtidas no cenário de referência, independente da
velocidade. Tal resultado pode ser explicado devido ao maior payload necessita
menor quantidade de pacotes para serem processados pela ferramenta iPerf e
encaminhados pelos elementos de rede, consequentemente, causando menores
perdas.
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6.2.3 Cenário com ambas as conexões migradas – SDN para SDN

Este cenário foi caracterizado por ter ambos os roteadores de acesso do cliente
migrados para a rede SDN através do mecanismo híbrido, ou seja, todo o serviço de
conectividade foi executado através da nova tecnologia e independente da rede
legada, conforme ilustrado na Figura 41. Neste cenário, a conexão L2VPN inicia e
termina em roteadores de acesso MPLS que foram migrados e estão sob controle
SDN.

Figura 41 - Cenário no Simulador com Ambas Conexões do Cliente Migradas para Rede SDN

Fonte: Autor

Conforme já informado na subseção anterior, neste cenário o mecanismo
híbrido estabelece conexões lógicas com todos os switches SDN e com os roteadores
legados conectados a eles. Assim, caso algum roteador procura estabelecer
vizinhanças OSPF ou LDP, através do envio de pacotes do tipo Hello, a aplicação
processa tais pacotes, cria a respectiva sub-interface na máquina onde está o
software de roteamento e envia os fluxos para os respectivos switches encaminharem
os pacotes dos protocolos de controle legados entre os roteadores migrados e o
mecanismo híbrido, conforme evidenciado nos logs ilustrados nas Figuras 42 e 43
respectivamente.
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Figura 42 - Mensagens dos Pacotes de Hello Recebidos e Tratados pelo Controlador Ryu

Fonte: Autor

Figura 43 - Fluxos Aplicados nos Switches para Encaminhamento dos Pacotes de Controle

Fonte: Autor

81

Desta forma, estabelecida as vizinhanças dos protocolos de controle entre os
roteadores e o mecanismo híbrido, a aplicação criou a tabela de “ligação dos labels
MPLS” para tratamento dos pacotes com labels. Assim, após receber os primeiros
pacotes com estas características, foram instalados os fluxos nas tabelas dos
switches SDN para encaminhamento do tráfego do cliente entre suas conexões,
conforme apresentado na Figura 44.
Figura 44 - Fluxos Aplicados nos Switches para Encaminhamento do Tráfego do Cliente

Fonte: Autor

Com os fluxos instalados nas tabelas dos switches, o tráfego do cliente foi
encaminhado entre suas conexões conforme evidenciado nos seguintes gráficos
obtidos nos experimentos.
Para comprovar a mesma conectividade observada no cenário de referência e
comparar as medições das métricas com as obtidas no cenário legado, foram
novamente executados experimentos para coletar valores de latência da rede, jitter e
perdas de pacotes com a variação da ocupação do canal em incrementos de 25 Mbps
até chegar aos 100 Mbps e variou-se o tamanho do payload dos pacotes em 128, 512
e 1446 bytes.
Este cenário teve como experimento inicial as medições da latência entre os
computadores PC01 e PC02 através da execução de “pings”, conforme número de
amostras indicadas no cálculo proposto por Jain (1991). Desta forma, foram obtidos
os resultados que foram usados para confecção do gráfico apresentado na Figura 45,
onde mostra a variação da média da latência de acordo com a alteração do payload
dos pacotes em 128, 512 e 1446 bytes respectivamente.
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Figura 45 - Latência média entre Máquinas no Cenário SDN para SDN

Fonte: Autor

Neste gráfico observou-se que não houve variações da latência com o aumento
do tamanho dos pacotes, inclusive os valores médios foram similares ao cenário de
referência.
Na sequência, foram realizados os experimentos para obtenção dos valores de
Jitter no cenário com ambos os roteadores de acesso sob a rede SDN. Esta série
consistiu nas medições do Jitter variando a velocidade de transmissão em 25, 50, 75
e 100 Mbps em conjunto com a alteração do tamanho dos pacotes com payload de
128, 512 e 1446 bytes, onde foram obtidos os resultados e respectivas médias usadas
na confecção do gráfico apresentado na Figuras 46.
Figura 46 - Jitter médio entre Máquinas no Cenário SDN para SDN

Fonte: Autor
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Analisando os resultados obtidos nesta série, através do gráfico apresentado
na Figura 46, observou-se que os valores de Jitter não tiveram alteração com o
aumento da velocidade de ocupação, com exceção do ensaio com pacotes de 128
bytes de payload, comportamento justificado pelo fato do payload menor provoca
maior volume de pacotes para serem gerados pela ferramenta e encaminhados pela
rede. Por outro lado, para os casos com pacotes maiores, observou-se que a média
do Jitter no cenário SDN foi similar a média observada no cenário de referência.
Na última série do experimento foram executados os ensaios para obtenção
dos valores das perdas de pacotes no cenário com ambos os roteadores de acesso
sob o ambiente SDN. Novamente repetiu-se os procedimentos adotados
anteriormente, ou seja, foram realizados ensaios variando-se a velocidade de
transmissão dos pacotes em 25, 50, 75 e 100 Mbps em conjunto com a variação do
tamanho dos pacotes através da mudança do payload em 128, 512 e 1446 bytes. E
assim foram obtidas as amostras e respectivas médias que foram usadas para
confeccionar o gráfico apresentado na Figura 47.
Figura 47 - Perdas médias entre Máquinas no Cenário SDN para SDN

Fonte: Autor

Analisando o gráfico, destacou-se perdas significativas ocorridas com pacotes
com 128 bytes de payload nas velocidades de 75 e 100 Mbps as quais são explicadas
pelo fato do menor payload causou maior quantidade de pacotes para serem gerados,
processados pela ferramenta e encaminhados pelos elementos da rede. Por outro
lado, as perdas foram proporcionais ao aumento da velocidade e nas situações com
pacotes de 512 e 1446 bytes de payload, observou-se neste cenário que as perdas
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foram inferiores às observadas no cenário de referência, inclusive na condição com
velocidade de 100 Mbps.

6.3

Discussão
O intuito do experimento não foi comparar os ganhos de performance em

relação às redes MPLS, mas sim demonstrar que através do mecanismo híbrido e o
processo criado neste trabalho foi possível migrar um ou mais roteadores de acesso,
de uma rede MPLS para uma rede SDN, mantendo os mesmos níveis de
conectividade e valores das métricas, usadas para medir a qualidade dos serviços de
rede, observados em uma rede MPLS tradicional.
Tal conclusão foi evidenciada analisando os resultados obtidos ao longo dos
ensaios executados no experimento, onde nos ensaios de jitter e perdas de pacotes,
no cenário após migração para a rede SDN, obteve-se resultados coerentes e
comparáveis com os vistos no cenário de referência.
Apesar de todos os resultados obtidos no cenário de migração foram
comparáveis aos verificados no cenário de referência, cabe observar que os valores
após migração foram superiores nos ensaios onde o tráfego foi formado por pacotes
menores e nos ensaios de maiores velocidades. Tal comportamento é explicado pelo
fato de que a utilização de payloads menores acarretam maiores quantidades de
pacotes para a ferramenta iPerf gerar e consequentemente, para os elementos de
rede envolvidos encaminharem tal tráfego, independente do cenário envolvido.
Em todos os cenários após migração observou-se que os resultados dos
experimentos de latência, jitter e perdas de pacotes ficaram na mesma ordem de
grandeza que os valores de referência, independente da velocidade utilizada,
tamanho dos pacotes utilizados, inclusive nos ensaios envolvendo pacotes maiores,
os resultados ficaram próximos aos observados no cenário tradicional, contribuindo
assim para viabilidade da proposta.
Cabe destacar que os resultados obtidos nos ensaios para medição do jitter
sempre estiveram nos patamares abaixo de 0,5 milissegundos, ou seja, os maiores
valores registrados ficaram expressivamente inferiores aos exigidos por diversos
serviços, como por exemplo: inferior aos 30 milissegundos recomendados para
aplicações envolvendo VoIP.
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O processo de criação de sub-interfaces, utilizado no mecanismo híbrido para
prover conectividade dos protocolos de controle entre os elementos legados e o
software de roteamento, demonstrou que pode ser utilizado em outros cenários como
por exemplo a conexão de uma rede SDN com a Internet usando o protocolo BGP, ou
seja, será possível estabelecer vizinhanças BGP entre o software e roteadores
vizinhos, possibilitando assim a manipulação e tratamento dos prefixos recebidos e
divulgados com maior flexibilidade e automatização em relação aos roteadores
tradicionais pois permite uma visão e tratamento centralizado de um maior número de
adjacências.
Ao longo da execução do experimento observou-se que tanto o mecanismo
híbrido quanto o ambiente simulado podem ser utilizados para a implementação e
experimentos envolvendo a migração de outros serviços MPLS como por exemplo
L3VPN e VPLS, ou seja, a arquitetura implementada em conjunto com o software de
roteamento permitem estabelecer vizinhanças MP-BGP (Multiprotocol BGP),
necessárias àqueles serviços.
Cabe informar que a arquitetura implementada permite que os elementos que
compõem o mecanismo híbrido, como o controlador, software de roteamento e
aplicação, sejam executados em máquinas separadas fisicamente ou virtualmente,
possibilitando aumentar a escalabilidade de todo o sistema. Para isso, basta que os
elementos citados tenham conectividade IP entre si.
Outro destaque observado foi que a arquitetura implementada permite a
utilização de outros controladores diferentes do utilizado no desenvolvimento da
aplicação, ou seja, como o software de roteamento e o método de criação das
interfaces lógicas, que recebem o tráfego de controle dos elementos legados, são
independentes do controlador, a arquitetura permite a utilização de outros
controladores SDN bastando para isso portar a aplicação para torna-la compatível
com o novo controlador.
Por fim, cabe ressaltar que através do experimento realizado, a solução
apresentada neste trabalho se mostrou praticável e segura pois permitiu a migração
individual de cada roteador da rede legada para uma rede SDN, de forma gradual,
mantendo ambas as redes inalteradas, assim, qualquer anormalidade causada pelo
elemento migrado, basta retorná-lo para a rede de origem e restabelecer os serviços.
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6.4

Síntese da Seção

Nesta seção foi inicialmente apresentado a forma com que os dados foram
organizados e em seguida foi demonstrado o processo para obtenção da quantidade
de amostras necessárias na execução de todos os experimentos.
Na sequência foram apresentadas as execuções e resultados dos
experimentos, onde inicialmente foram realizados os ensaios no cenário tradicional de
rede e seus resultados foram adotados como referência para comparação e validação
dos resultados obtidos nos cenários após migração para a rede SDN utilizando o
mecanismo híbrido apresentado nesta dissertação.
Durante o experimento, observou-se que os valores das métricas no cenário
com uma das conexões migradas foram superiores ao cenário tradicional de
referência devido ao fato do tráfego percorrer um número maior de elementos de rede.
Já no cenário totalmente migrado para a rede SDN, observou-se que os resultados
obtidos foram equivalentes aos obtidos no cenário de referência.
Nos experimentos realizados no cenário após migração, observou-se que em
todos os resultados obtidos tanto de conectividade quanto dos valores das métricas,
ficaram coerentes e comparáveis com os respectivos valores obtidos no cenário de
referência, validando assim a viabilidade e praticabilidade do mecanismo híbrido e
processo para a migração gradual dos serviços MPLS de uma rede legada para uma
rede SDN.
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7

CONCLUSÃO
O objetivo deste trabalho foi oferecer uma alternativa para migração gradual

dos serviços MPLS de uma rede legada para uma rede SDN através de um
mecanismo que possibilite a mudança de um ou mais roteadores MPLS para a nova
rede mantendo o nível de conectividade e qualidade dos serviços oferecidos na rede
legada.
Tal objetivo foi atingido através do desenvolvimento e implementação de uma
arquitetura e respectivo mecanismo que possibilitou a interoperabilidade e integração
dos protocolos de controle utilizados nas redes legadas, como OSPF e LDP, com as
tecnologias utilizadas nas redes SDN, como tratamento de eventos gerados por
switches, criação de fluxos e utilização do protocolo OpenFlow. Inclusive foi devido ao
fato do mecanismo permitir a interoperabilidade e integração das redes com
tecnologias totalmente diferentes e incompatíveis que ele foi denominado como
híbrido.
Assim, a validação deste trabalho foi evidenciada através da utilização de um
ambiente simulado de rede que possibilitou a implementação de topologias de rede
básicas onde foram realizados experimentos e obtidos resultados, em forma de
valores de algumas métricas como latência de rede, jitter e perdas de pacotes, que
foram depois comparados com os resultados obtidos em um cenário de rede
tradicional, adotado como de referência.
Além da validação através da comparação dos resultados obtidos em cenários
diferentes, também foram apresentadas algumas mensagens de logs gerados pela
aplicação, controlador e os switches SDN que evidenciam a atuação do mecanismo
tanto no tratamento dos protocolos de controle legado quanto na aplicação dos fluxos
via OpenFlow nos switches.
Um dos fatos que contribuíram para a validação deste trabalho foram, ao longo
dos experimentos, todos resultados obtidos nos cenários envolvendo a rede SDN
tiveram seus valores comparáveis aos obtidos no cenário referência. Inclusive nos
ensaios realizados com tráfego formado por pacotes maiores, onde não exigiu tantos
recursos computacionais do ambiente, foram observados valores semelhantes aos da
referência, inclusive com encaminhamento dos dados por um número maior de
elementos.
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Portanto, o resultado deste trabalho mostrou viável porque, conforme os
resultados dos experimentos realizados, manteve-se nos elementos da rede legada,
que foram migrados, a mesma conectividade e qualidade dos serviços existentes na
rede tradicional. Também se mostrou praticável pois permitiu a migração individual de
cada roteador da rede legada para a rede SDN, mantendo ambas as redes inalteradas
e assim, trazendo além dos ganhos inerentes a nova tecnologia, também segurança,
pois qualquer anormalidade causada pelo elemento migrado, basta retorná-lo para a
rede de origem e assim, restabelecer os serviços.

7.1

Contribuições

A principal contribuição deste trabalho foi oferecer uma opção para migração
gradual e segura dos serviços das redes legadas para as redes SDN, pois o
mecanismo híbrido proposto permite executar um processo onde cada elemento de
acesso pode ser migrado da rede legada para a rede SDN individualmente, ou seja, o
restante de ambas as redes permanecem inalterados e qualquer anormalidade
causada pelo elemento migrado, basta retorná-lo para a rede de origem.
Inclusive, esta proposta possibilita o aumento tanto quantitativo quanto
qualitativo dos serviços, ou seja, os serviços migrados para uma rede SDN poderão
usufruir das vantagens que a nova tecnologia oferece como por exemplo, maior
escalabilidade para o aumento da oferta de serviços e em termos qualitativos,
vantagens da visão e controle centralizado que a rede SDN possui, permitindo
tratamentos e diferenciais, como inteligência artificial, aprendizado das máquinas, etc.,
impraticáveis nas redes tradicionais.
Além da contribuição principal, a arquitetura básica desenvolvida para o
mecanismo híbrido permite modificações na aplicação de forma a permitir a migração
de outros serviços além dos baseados em MPLS, como por exemplo peering BGP, ou
seja, a arquitetura permite que o tráfego de controle de qualquer peering BGP,
conectado à rede SDN, seja encaminhado para o software de roteamento para ser
tratado de forma centralizada e com a visão de todas as vizinhanças, permitindo
políticas mais flexíveis e inteligentes do que as existentes nas redes tradicionais.
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Em relação a flexibilidade, a arquitetura implementada permite a utilização de
outros controladores diferentes do utilizado, ou seja, como o software de roteamento
e o método de criação das interfaces lógicas, que recebem o tráfego de controle dos
elementos legados, são independentes do controlador, a arquitetura permite a
utilização de outros controladores SDN, bastando para isso portar a aplicação para
torna-la compatível com o novo controlador.
No aspecto acadêmico e didático, o ambiente experimental simulado também
demonstrou que é possível sua utilização, sem exigir muitos recursos computacionais,
no desenvolvimento de outros cenários, topologias e outras propostas envolvendo
SDN, como por exemplo: aplicações de segurança, balanceamento de carga,
qualidade de serviço, etc. Inclusive tornando uma alternativa vantajosa, em relação a
tradicional ferramenta de simulação Mininet, pois permite a simulação de
equipamentos de diversos fornecedores do mercado.

7.2

Limitações
Durante a implementação do mecanismo e a execução dos experimentos foram

observadas algumas limitações que devem ser consideradas:
a) Como a aplicação foi desenvolvida considerando apenas uma interface física
de rede entre um dos switches SDN e a máquina que executa o software de
roteamento, essa característica limita o mecanismo em estabelecer
vizinhanças dos protocolos de controle com no máximo 4096 elementos
legados;
b) Como a proposta teve sua viabilidade e praticabilidade comprovada com
experimentos executados em simples cenários de rede, o mecanismo
híbrido foi desenvolvido para atuar em uma única tabela de fluxos dos
switches, essa característica poderá acarretar limitações do número máximo
de circuitos L2VPN permitidos e outros serviços MPLS;
c) A topologia utilizada na rede SDN, durante os experimentos, foi composta
por três switches conectados entre si formando um triângulo e o
encaminhamento dos pacotes foi implementado de forma estática, ou seja,
para cada destino havia um só caminho. Portanto, caso houvesse alguma
falha nos links não estava prevista redundância no encaminhamento.
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7.3

Trabalhos Futuros
Dentre as diversas possibilidades de trabalhos futuros que esta proposta

propicia, cabe destacar inicialmente as que poderão eliminar as limitações observadas
anteriormente:
a) Implementação de uma lógica na aplicação prevendo a utilização de novas
interfaces físicas entre um dos switches da rede e a máquina que executa o
software de roteamento ou o uso do padrão VxLAN;
b) Ampliação do algoritmo de criação de fluxos via OpenFlow de forma a
administrar a utilização de mais tabelas existentes nos switches de acordo
com a demanda de novos fluxos;
c) Expansão da aplicação de forma a permitir conexões L2VPN diretamente
nos switches SDN independente do destino do circuito;
d) Ampliação da aplicação para atender outros serviços MPLS como L3VPN e
VPLS, independente das conexões físicas estarem em redes/roteadores
legados ou switches de uma rede SDN;
e) Desenvolvimento de um algoritmo que tenha uma visão global da rede,
através do tratamento das mensagens LLDP originadas pelos switches SDN,
e assim aplicar os fluxos para encaminhamento mais eficiente e escalável
dos dados usando um algoritmo similar ao SPF (Short Path First).
f) Realização do experimento em ambiente real e modelagem analítica com
objetivo de comparação e discussão dos resultados obtidos no ambiente
simulado.
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APÊNDICE A - CÓDIGO FONTE DA APLICAÇÃO DO MECANISMO HÍBRIDO
from ovs_vsctl import VSCtl
from netaddr import *
from ryu.base import app_manager
from ryu.controller import ofp_event
from ryu.controller.handler import CONFIG_DISPATCHER, MAIN_DISPATCHER
from ryu.controller.handler import set_ev_cls
from ryu.ofproto import ofproto_v1_3
from ryu.ofproto import ether
from ryu.ofproto import inet
from ryu.lib.packet import packet
from ryu.lib.packet import ethernet
from ryu.lib.packet import ipv4
from ryu.lib.packet import ospf
from ryu.lib.packet import mpls

import os
import json
import subprocess

# GLOBAL VARIABLES

# OvS address
OVS_01_ADDR = '192.168.153.133'
OVS_02_ADDR = '192.168.153.131'
OVS_03_ADDR = '192.168.153.132'

# OvS DPID
OVS_01_DPID = 0x5000000201
OVS_02_DPID = 0x5000000301
OVS_03_DPID = 0x5000000401
OVS_NULL = 0x5000000001

# OvS Uplink Port Generico entre switches acesso e switch core
OVS_UPLINK = 15

# OvS Crosslink Port Generico entre switches acesso
OVS_CROSSLINK = 14
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# OvS Downlink Ports entre switche core e switches de acesso
OVS_02_DWLK = 13
OVS_03_DWLK = 14

FRR_PORT = 16

# Frrouting port

FRR_INT = 'ens4'
FRR_PASS = 'vivo123\n'
FRR_MAC = '00:50:00:00:01:01'

# Indices Array MPLS LDP Bindings

ADD_FAMY = 0
DESTINAT = 1
NEXT_HOP = 2
LOCAL_LAB = 3
REMOT_LAB = 4
LAB_IN_USE = 5

class SimpleSwitch13(app_manager.RyuApp):
OFP_VERSIONS = [ofproto_v1_3.OFP_VERSION]

def __init__(self, *args, **kwargs):
super(SimpleSwitch13, self).__init__(*args, **kwargs)
self.mac_to_vlan = {} # Cria Dicionario para MAC associado a vlan
self.dpid_datapath = {} # Cria Dicionario para DPID associado ao Datapath
self.next_dpid = {} # Cria Dicionario para NextHop associado ao Switch (dpid)
self.next_port = {} # Cria Dicionario para NextHop associado a porta
self.next_mac = {} # Cria Dicionario para NextHop associado ao MAC
self.ldp_next = {} # Dicionario para relacao entre Label Local e Nexthop
self.ldp_rmt = {} # Dicionario para relacao entre Label Local e Label Remoto
# Cria Dicionario associando Downlink Core para Acesso
self.dpid_dwlink = {OVS_02_DPID: OVS_02_DWLK, OVS_03_DPID: OVS_03_DWLK}
# Cria Dicionario associando OvS ao seu IP de Gerenciamento
self.dpid_ipadd
=
{OVS_01_DPID:
OVS_03_DPID: OVS_03_ADDR}

OVS_01_ADDR,

OVS_02_DPID:

@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPSwitchFeatures, CONFIG_DISPATCHER)
def switch_features_handler(self, ev):
datapath = ev.msg.datapath

OVS_02_ADDR,
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ofproto = datapath.ofproto
parser = datapath.ofproto_parser
self.dpid_datapath[datapath.id] = datapath

# install table-miss flow entry
#
# We specify NO BUFFER to max_len of the output action due to
# OVS bug. At this moment, if we specify a lesser number, e.g.,
# 128, OVS will send Packet-In with invalid buffer_id and
# truncated packet data. In that case, we cannot output packets
# correctly. The bug has been fixed in OVS v2.1.0.
match = parser.OFPMatch()
actions = [parser.OFPActionOutput(ofproto.OFPP_CONTROLLER, ofproto.OFPCML_NO_BUFFER)]
self.add_flow(datapath, 0, match, actions)

def add_flow(self, datapath, priority, match, actions, buffer_id=None):
ofproto = datapath.ofproto
parser = datapath.ofproto_parser

inst = [parser.OFPInstructionActions(ofproto.OFPIT_APPLY_ACTIONS, actions)]

if buffer_id:
mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath, buffer_id=buffer_id, priority=priority, match=match,
instructions=inst)
else:
mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath, priority=priority, match=match, instructions=inst)

datapath.send_msg(mod)

# Funcao para adicionar fluxos de controle (ARP e IP) entre Elemento Legado e FRR
def control_flow(self, datapath, priority, mig_port, vlan_ass):
ofproto = datapath.ofproto
parser = datapath.ofproto_parser
tab_match = []

# Caso pacote controle oriundo da Rede Legada (MPLS) insere fluxos no OvS_01 (Switch Core)
if datapath.id == OVS_01_DPID:
tab_match.append(parser.OFPMatch(in_port=mig_port, eth_type=ether.ETH_TYPE_ARP))
tab_match.append(parser.OFPMatch(in_port=FRR_PORT,
vlan_vid=vlan_ass|ofproto_v1_3.OFPVID_PRESENT))

eth_type=ether.ETH_TYPE_ARP,
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tab_match.append(parser.OFPMatch(in_port=mig_port, eth_type=ether.ETH_TYPE_IP))
tab_match.append(parser.OFPMatch(in_port=FRR_PORT,
vlan_vid=vlan_ass|ofproto_v1_3.OFPVID_PRESENT))

eth_type=ether.ETH_TYPE_IP,

actions
=
[parser.OFPActionPushVlan(ether.ETH_TYPE_8021Q),
parser.OFPActionSetField(vlan_vid=vlan_ass|ofproto_v1_3.OFPVID_PRESENT),
parser.OFPActionOutput(FRR_PORT)]
actions_temp = [parser.OFPActionPopVlan(), parser.OFPActionOutput(mig_port)]
for match in tab_match:
inst = [parser.OFPInstructionActions(ofproto.OFPIT_APPLY_ACTIONS, actions)]
mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath, priority=priority, match=match, instructions=inst)
datapath.send_msg(mod)
actions, actions_temp = actions_temp, actions

# Caso OvS diferente de OvS_01, insere fluxos entre OvS_01 (Switch Core) e switch acesso
else:
tab_match.append(parser.OFPMatch(in_port=mig_port, eth_type=ether.ETH_TYPE_ARP))
tab_match.append(parser.OFPMatch(in_port=OVS_UPLINK,
vlan_vid=vlan_ass|ofproto_v1_3.OFPVID_PRESENT))

eth_type=ether.ETH_TYPE_ARP,

tab_match.append(parser.OFPMatch(in_port=mig_port, eth_type=ether.ETH_TYPE_IP))
tab_match.append(parser.OFPMatch(in_port=OVS_UPLINK,
vlan_vid=vlan_ass|ofproto_v1_3.OFPVID_PRESENT))

eth_type=ether.ETH_TYPE_IP,

actions
=
[parser.OFPActionPushVlan(ether.ETH_TYPE_8021Q),
parser.OFPActionSetField(vlan_vid=vlan_ass|ofproto_v1_3.OFPVID_PRESENT),
parser.OFPActionOutput(OVS_UPLINK)]
actions_temp = [parser.OFPActionPopVlan(), parser.OFPActionOutput(mig_port)]
for match in tab_match:
inst = [parser.OFPInstructionActions(ofproto.OFPIT_APPLY_ACTIONS, actions)]
mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath, priority=priority, match=match, instructions=inst)
datapath.send_msg(mod)
actions, actions_temp = actions_temp, actions

down_link = self.dpid_dwlink[datapath.id]
datapath = self.dpid_datapath[OVS_01_DPID]
ofproto = datapath.ofproto
parser = datapath.ofproto_parser
tab_match = []

tab_match.append(parser.OFPMatch(in_port=down_link,
vlan_vid=vlan_ass|ofproto_v1_3.OFPVID_PRESENT))

eth_type=ether.ETH_TYPE_ARP,

tab_match.append(parser.OFPMatch(in_port=FRR_PORT,
vlan_vid=vlan_ass|ofproto_v1_3.OFPVID_PRESENT))

eth_type=ether.ETH_TYPE_ARP,

tab_match.append(parser.OFPMatch(in_port=down_link,
vlan_vid=vlan_ass|ofproto_v1_3.OFPVID_PRESENT))

eth_type=ether.ETH_TYPE_IP,
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tab_match.append(parser.OFPMatch(in_port=FRR_PORT,
vlan_vid=vlan_ass|ofproto_v1_3.OFPVID_PRESENT))

eth_type=ether.ETH_TYPE_IP,

out_port = FRR_PORT
for match in tab_match:
actions = [parser.OFPActionOutput(out_port)]
inst = [parser.OFPInstructionActions(ofproto.OFPIT_APPLY_ACTIONS, actions)]
mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath, priority=priority, match=match, instructions=inst)
datapath.send_msg(mod)
out_port, down_link = down_link, out_port

@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
def _packet_in_handler(self, ev):

# If you hit this you might want to increase
# the "miss_send_length" of your switch
if ev.msg.msg_len < ev.msg.total_len:
self.logger.debug("packet truncated: only %s of %s bytes", ev.msg.msg_len, ev.msg.total_len)
msg = ev.msg
datapath = msg.datapath
ofproto = datapath.ofproto
parser = datapath.ofproto_parser
in_port = msg.match['in_port']

pkt = packet.Packet(msg.data)
eth = pkt.get_protocols(ethernet.ethernet)[0]
pkt_ipv4 = pkt.get_protocol(ipv4.ipv4)
pkt_ospf = pkt.get_protocol(ospf.ospf)
pkt_mpls = pkt.get_protocol(mpls.mpls)

if eth.ethertype == ether.ETH_TYPE_LLDP:
# ignore lldp packet
return

dst = eth.dst
src = eth.src
protocol = eth.ethertype
dpid = datapath.id

if src == FRR_MAC:
# ignore se frame/pacote inicial de controle origem do FRR
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return

self.logger.info("packet in %s %s %s %s, %d", dpid, src, dst, in_port, protocol)

# Tratamento do Hello OSPF
if pkt_ospf and not self.mac_to_vlan.has_key(src):

self.logger.info("------------------------------- Received Hello OSPF Packet ------------------------------------")
self.logger.info("Packet OSPF in DPID: %s Src: %s Dst: %s InPort: %s IP: %s Msk: %s Router_ID:
%s",
dpid, src, dst, in_port, pkt_ipv4.src, pkt_ospf.mask, pkt_ospf.router_id)
self.logger.info("-----------------------------------------------------------------------------------------------")

# Adiciona Neighbor OSPF nos dicionarios de porta e MAC
self.next_port[pkt_ospf.router_id] = in_port # Insere no Dicionario para NextHop associado a porta
self.next_mac[pkt_ospf.router_id] = src # Insere no Dicionario para NextHop associado ao MAC
self.next_dpid[pkt_ospf.router_id] = dpid
Switch/DPID

# Insere no Dicionario para NextHop associado ao

# Adiciona Vlan ID do neighbor OSPF associado ao seu MAC no dicionario de MAC e Vlan ID
self.mac_to_vlan[src] = dpid - OVS_NULL + in_port
new_vlan = str(self.mac_to_vlan[src])

# Adiciona Vlan no Trunk entre OvS Core e FRR
vsctl = VSCtl('tcp', OVS_01_ADDR, 6640)
vsctl.run(command= 'add port eth15 trunks ' + new_vlan)

# Calcula endereco a ser configurado no FRR e cria a respectiva sub-interface
ip_frr = IPAddress(pkt_ipv4.src)
if ip_frr.bin[33:] == '0':
ip_frr -= 1
else:
ip_frr += 1

os.popen('sudo -S echo', 'w').write(FRR_PASS)
try:
a = subprocess.check_output('ifconfig | grep ' + FRR_INT + '.' + new_vlan, shell=True)
except:
os.popen('sudo -S vconfig add ' + FRR_INT + ' ' + new_vlan, 'w').write(FRR_PASS)
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# os.popen('sudo -S vconfig add ' + FRR_INT + ' ' + new_vlan, 'w').write(FRR_PASS)
os.system('sudo ifconfig ' + FRR_INT + '.' + new_vlan + ' ' + str(ip_frr) + ' netmask ' + pkt_ospf.mask
+ ' up')

# Configura FRR com endereco, ospf e mpls ldp
ip_frr_add = str(ip_frr) + '/' + str(IPAddress(pkt_ospf.mask).bin.count('1'))
ip_frr_net
=
str(IPAddress(ip_frr
str(IPAddress(pkt_ospf.mask).bin.count('1'))

&

IPAddress(pkt_ospf.mask)))

+

'/'

+

os.system('sudo vtysh -c \'configure terminal\' -c \'interface ' + FRR_INT + '.' + new_vlan + '\' -c \'ip
address ' + ip_frr_add + '\'')
os.system('sudo vtysh -c \'configure terminal\' -c \'router ospf\' -c \'network ' + ip_frr_net + ' area 0\'')
os.system('sudo vtysh -c \'configure terminal\' -c \'mpls ldp\' -c \'address-family ipv4\' -c \'interface ' +
FRR_INT + '.' + new_vlan+ '\'')

self.logger.info("---------------------- Created Logical Subinterface -------------------------")
self.logger.info("Logical Subinterface: IP: %s - SubInt: %s", ip_frr_add, FRR_INT + '.' + new_vlan)
self.logger.info("-----------------------------------------------------------------------------")

# Aplica Fluxos permitindo trafego de controle entre elemente legado e FRR
self.control_flow(datapath, 1, in_port, int(new_vlan))

# Tratamento dos Frames MPLS
if pkt_mpls:

self.logger.info("---------------------------- Received Initial Packet with Label -----------------------------------")
self.logger.info("MPLS Match: dpid= %s, in_port= %s, src= %s, dst= %s, label= %s, botton= %s",
dpid, in_port, src, dst, pkt_mpls.label, pkt_mpls.bsb)
self.logger.info("---------------------------------------------------------------------------------------------------")
priority = 1

# Executa leitura da Tabela de MPLS LDP Bindings do FRR
p = subprocess.Popen("sudo vtysh -c 'sh mpls ldp bind json'", shell=True, stdout=subprocess.PIPE)
(output, err) = p.communicate()
ldp_out = json.loads(output)

# Cria Dicionarios para "Porta Destino" e "Label Remoto"
for row in ldp_out['bindings']:
if row['inUse'] == 1:
self.ldp_next[row['localLabel']] = row['neighborId']
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self.ldp_rmt[row['localLabel']] = row['remoteLabel']
# Verifica se Key com Label Local existe no Dicionario/Tabela "LDP Bindings"
rcv_label = str(pkt_mpls.label) # Label Recebido
if self.ldp_next.has_key(rcv_label):
# Caso bit mpls bottom setado, fazer POP MPLS caso contrario, PUSH MPLS
if pkt_mpls.bsb == 1:
frame_type = ether.ETH_TYPE_IP
else:
frame_type = ether.ETH_TYPE_MPLS
# Verifica se OvS atual igual ao next, caso positivo, adiciona fluxos neste switch
actions = []
if dpid == self.next_dpid[self.ldp_next[rcv_label]]:
# Conforme "Label Remoto", criar Action para executar POP ou PUSH MPLS
if self.ldp_rmt[rcv_label] == 'imp-null':
actions.append(parser.OFPActionPopMpls(frame_type))
else:
actions.append(parser.OFPActionSetField(mpls_label= int(self.ldp_rmt[rcv_label])))
actions.append(parser.OFPActionSetField(eth_dst=self.next_mac[self.ldp_next[rcv_label]]))
actions.append(parser.OFPActionOutput(self.next_port[self.ldp_next[rcv_label]]))
# Montar Fluxo para ser aplicado nos switches
match
=
parser.OFPMatch(in_port=in_port,
mpls_label=pkt_mpls.label, mpls_bos=pkt_mpls.bsb)

eth_type=ether.ETH_TYPE_MPLS,

inst = [parser.OFPInstructionActions(ofproto.OFPIT_APPLY_ACTIONS, actions)]
mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath, priority=priority, match=match, instructions=inst)
datapath.send_msg(mod)
else:
match
=
parser.OFPMatch(in_port=in_port,
mpls_label=pkt_mpls.label)

eth_type=ether.ETH_TYPE_MPLS,

if dpid == OVS_01_DPID:
actions.append(parser.OFPActionOutput(self.dpid_dwlink[self.next_dpid[self.ldp_next[rcv_label]]]))
elif self.next_dpid[self.ldp_next[rcv_label]] == OVS_01_DPID:
actions.append(parser.OFPActionOutput(OVS_UPLINK))
elif self.next_dpid[self.ldp_next[rcv_label]] != OVS_01_DPID:
actions.append(parser.OFPActionOutput(OVS_CROSSLINK))
# Montar Fluxo para ser aplicado nos switches
actions.append(parser.OFPActionSetField(eth_dst=self.next_mac[self.ldp_next[rcv_label]]))
inst = [parser.OFPInstructionActions(ofproto.OFPIT_APPLY_ACTIONS, actions)]
mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath, priority=priority, match=match, instructions=inst)
datapath.send_msg(mod)

return
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APÊNDICE B – CONFIGURAÇÕES DOS SWITCHES OvS_01, OvS_02 e OvS_03

################ OvS_01 CONFIGURATION ################
ovs_01:~# ovs-vsctl show
fd9d20b6-50ba-4fbd-8cb9-343441a088fa
Manager "ptcp:6640"
Bridge "br0"
Controller "tcp:192.168.153.155:6633"
fail_mode: secure
Port "br0"
Interface "br0"
type: internal
Port "eth15"
trunks: [525, 527, 769, 770, 783, 1025, 1026]
Interface "eth15"
Port "eth1"
Interface "eth1"
Port "eth6"
Interface "eth6"
.........

################ OvS_02 CONFIGURATION ################
ovs_02:~# ovs-vsctl show
1fe28d47-4161-4ccc-85c1-5d4accb710f8
Bridge "br0"
Controller "tcp:192.168.153.155:6633"
fail_mode: secure
Port "br0"
Interface "br0"
type: internal
Port "eth2"
Interface "eth2"
Port "eth10"
Interface "eth10"
Port "eth5"
Interface "eth5"
.........
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################ OvS_03 CONFIGURATION ################
ovs_03:~# ovs-vsctl show
8e49f2f1-da49-41ed-ad2c-836001f9f590
Bridge "br0"
Controller "tcp:192.168.153.155:6633"
fail_mode: secure
Port "br0"
Interface "br0"
type: internal
Port "eth11"
Interface "eth11"
Port "eth8"
Interface "eth8"
Port "eth5"
Interface "eth5"
.........
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APÊNDICE C – CONFIGURAÇÕES DOS ROTEADORES MPLS
##################### P1 ROUTER CONFIGURATION ######################
P1#sh run
!
hostname P1
!
ip cef
no ipv6 cef
no ip classless
!
multilink bundle-name authenticated
mpls label protocol ldp
!
no ip domain lookup
no cdp run
!
interface Loopback0
ip address 172.27.255.254 255.255.255.255
!
interface Ethernet0/0
description Link OVS01 - eth1
ip address 172.27.1.1 255.255.255.252
no keepalive
no shutdown
mpls ip
!
interface Ethernet0/1
description Link PE1 - E0/0
ip address 172.27.1.9 255.255.255.252
no shutdown
mpls ip
!
interface Ethernet0/2
no ip address
shutdown
!
interface Ethernet0/3
no ip address
shutdown

108

!
router ospf 1
router-id 172.27.255.254
network 172.27.255.254 0.0.0.0 area 0
network 172.27.1.0 0.0.0.3 area 0
network 172.27.1.8 0.0.0.3 area 0
!
mpls ldp router-id Loopback0 force
!
end

##################### PE1 ROUTER CONFIGURATION ##################
PE1#sh run
!
hostname PE1
!
no ip domain lookup
ip cef
no ipv6 cef
!
xconnect logging pseudowire status
mpls label protocol ldp
!
no cdp run
!
pseudowire-class PPP
encapsulation mpls
!
interface Loopback0
ip address 172.27.0.1 255.255.255.255
!
interface Ethernet0/0
description Link P1 - E0/0
ip address 172.27.1.10 255.255.255.252
no keepalive
no shutdown
mpls ip
!
interface Ethernet0/1
no ip address
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shutdown
!
interface Ethernet0/2
no ip address
shutdown
!
interface Ethernet0/3
description Link VPC1
no ip address
xconnect 172.27.0.2 101 encapsulation mpls pw-class PPP
no shutdown
!
router ospf 1
router-id 172.27.0.1
network 172.27.0.1 0.0.0.0 area 0
network 172.27.1.8 0.0.0.3 area 0
!
mpls ldp router-id Loopback0 force
!
end

################### PE2 ROUTER CONFIGURATION ####################
PE2#sh run
!
hostname PE2
!
no ip domain lookup
ip cef
no ipv6 cef
no cdp run
!
multilink bundle-name authenticated
xconnect logging pseudowire status
mpls label protocol ldp
!
pseudowire-class PPP
encapsulation mpls
!
interface Loopback0
ip address 172.27.0.2 255.255.255.255
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!
interface Ethernet0/0
description Link OVS02 - eth1
ip address 172.27.2.1 255.255.255.252
no keepalive
no shutdown
mpls ip
!
interface Ethernet0/1
no ip address
shutdown
!
interface Ethernet0/2
no ip address
shutdown
!
interface Ethernet0/3
description Link VPC2
no ip address
xconnect 172.27.0.1 101 encapsulation mpls pw-class PPP
no shut
!
router ospf 1
router-id 172.27.0.2
network 172.27.0.2 0.0.0.0 area 0
network 172.27.2.0 0.0.0.3 area 0
!
mpls ldp router-id Loopback0 force
!
end

