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RESUMO 

A demanda por conectividade vem crescendo cada vez mais. E, para acompanhar 
essa demanda, novas tecnologias e até mesmo novos paradigmas vêm surgindo, 
evoluindo e ganhando espaço. Dentre esses, existem duas tecnologias que estão 
apontando uma direção para onde as redes de computadores poderão evoluir em 
um futuro bem próximo. A Virtualização das Funções de Rede, Network Function 
Virtualization (NFV) em inglês, especifica, de forma bem estruturada, como os 
dispositivos de rede podem ser virtualizados. Já as Redes Definidas por Software, 
Software Defined Networking (SDN) em inglês, é uma arquitetura que permite as 
aplicações de software operarem os recursos da rede, com a mesma facilidade que 
operam os recursos de armazenamento ou computação. Neste trabalho é realizado 
um estudo que tem como objetivos identificar as tecnologias de rede; descrever e 
exemplificar a integração entre infraestrutura e programação, tendo em vista que as 
tecnologias SDN e NFV estão atraindo os olhares da indústria e da Academia, por 
agilizar e facilitar as funções de redes programáveis.  

Palavras-chaves: Programação, infraestrutura de rede e virtualização de rede. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The demand for connectivity is growing. And to keep pace with this demand, new 
technologies and even new paradigms have been emerging, evolving and gaining 
ground. Among these, there are two technologies that are pointing a direction where 
computer networks can evolve in the very near future. The Network Function 
Virtualization (NFV) specifies, in a well-structured way, how network devices can be 
virtualized. The Software Defined Networking (SDN) is an architecture that allows 
software applications to operate network resources as easily as storage or computing 
resources. In this work is carried out a study that aims to identify the network 
technologies; Describe and exemplify the integration of infrastructure and 
programming, given that SDN and NFV technologies are attracting industry and 
academia glimpses for streamlining and facilitating the functions of programmable 
networks. 

Key words: Programming, network infrastructure and network virtualization. 
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1 INTRODUÇÃO 

A demanda por conectividade vem crescendo cada vez mais, como os 

Smartphones, Cloud Computing, Internet of Things. Essa conectividade é 

basicamente provida por uma série de dispositivos de redes interconectados e 

geograficamente distribuídos, que provêm funcionalidades como: firewalls, 

roteadores, aceleradores, comutadores, pontos de acesso, entre outros, que são 

conhecidas como funcionalidades de rede. Muitas dessas funcionalidades de rede 

podem estar integradas em apenas um único dispositivo, como os encontrados em 

domicílios; ou podem estar distribuídas em números de centenas a milhares de 

dispositivos com funções específicas (appliances), como ocorre em grandes 

empresas ou provedores de acesso. 

Nesse último caso, existem nos data centers dessas empresas, racks ou até 

mesmo fileiras de racks, destinados a comportar fisicamente essas appliances 

(VELTE; VELTE e ELSENPETER, 2010). Como esses equipamentos são de 

propósito específico e, por muitas vezes, de arquitetura fechada, não podem ser 

utilizados para executar uma função diferente das que foram definidas pelo 

fabricante. De forma que para cada nova função de rede requerida, seja requerida 

também a implementação de pelo menos uma appliance especifica que suporte esta 

função (ROSA et al, 2014).  

Essa limitação já não ocorre, por exemplo, com grande parte dos servidores 

atuais, que por serem de propósito geral, podem ser utilizados para executar várias 

funções por meio das mais diversas aplicações existentes mercado. Além da 

possibilidade de se agregar ou segmentar funções diferentes em um ou mais 

servidores físicos, com o uso de técnicas como a virtualização que será explorada 

mais adiante, de forma que não seja mais necessária a implementação de um 

dispositivo físico para cada função de rede (MATTOS, 2009). 

Essas appliances, após serem fisicamente instaladas, devem operar 

obedecendo uma série de diretrizes que garantem, ou, pelo menos, visam garantir, 

a interoperabilidade, a eficiência, a resiliência e segurança da rede. Essas diretrizes, 

após definidas, geralmente são individualmente e manualmente interpretadas por um 

Técnico ou Analista de Redes; traduzidas para uma linguagem ou comandos de 



 

 

configuração específicos a cada modelo / fabricante; e, finalmente aplicadas nesses 

equipamentos. 

O processo listado acima não garante a correta operação da rede no ato de 

sua ativação ou após uma janela de manutenção. Pois appliances geograficamente 

distantes, de fabricantes diferentes ou de funcionalidades distintas são, via de regra, 

configuradas por profissionais diferentes. Esses profissionais, por sua vez, podem 

interpretar as diretrizes de forma distintas e/ou traduzi-las, muitas vezes com 

ferramentas limitadas, para comandos de configuração de formas distintas. 

Transformando as atividades de ativação e de operação e manutenção (O&M) de 

redes de médio grande, em processos de elevado nível de complexidade, e por 

muitas vezes onerosos (NUNES et al, 2014). 

Vale ressaltar que alguns fabricantes disponibilizam ferramentas para 

automatizar e centralizar a configuração de suas appliances, mas elas focam apenas 

equipamentos de sua própria marca, e quando suportam de terceiros o fazem com 

grande limitação de funcionalidades. Pois muitas funcionalidades extras que facilitam 

o O&M, e até mesmos a performance da rede, quase sempre são exclusivas do 

ecossistema de determinado fabricante. 

Considere aqui dois cenários: 

Em um primeiro cenário, após uma campanha de Marketing bem-sucedida, o 

número de usuários do sistema de uma determinada empresa teve um aumento além 

da capacidade de seus sistemas, e perdas substanciais de ordem financeira irão 

ocorrer caso a sua infraestrutura de sistemas não acompanhe esse crescimento. 

Com o advento da virtualização, novos servidores como: aplicação, web e banco de 

dados são comissionados em questão de horas. Mas os dispositivos de rede até 

então não-virtualizáveis como: firewalls, roteadores e balanceadores de cargas, 

passam por processos de aquisição e comissionamento que leva de semanas até 

meses (KREUTZ et al, 2015). E as empresas não costumam manter esse tipo de 

equipamento em estoque por motivos diversos: capital ocioso, custos, defasagem 

tecnológica, dentre outros. 

No segundo cenário, uma rede de grande porte, com heterogeneidade de 

fabricantes, necessita criar um novo segmento de rede para o setor administrativo. 

Essa solicitação uma vez aprovada pelo setor responsável irá passar por diversos 

setores diferentes, cada um responsável por serviços diferentes de rede até ser 

concluída como por exemplo: A equipe de redes ou telecomunicações, responsável 



 

 

pelos comutadores e roteadores, irá interpretar essa demanda, gerar scripts de 

configurações para cada modelo de equipamento diferente e aplicar as 

configurações; o mesmo cenário se repete para equipe de segurança, responsável 

pelos firewalls; para equipe de servidores windows, responsável pelo cadastro da 

nova rede no DNS; e para a equipe de servidores Linux, responsável pela criação do 

escopo de DHCP para a nova rede. Um esforço relativamente grande devido à falta 

de uma interface controle unificada. 

 

Esse estudo tem como temática a virtualização e programabilidade da 

infraestrutura de redes de dados, e as suas implicações nas arquiteturas de rede e 

data center, no mundo acadêmico e no mercado de trabalho. 

O presente estudo tem como objetivo identificar as tecnologias de rede, 

descrever e exemplificar a integração entre infraestrutura e programação, com foco 

em duas tecnologias emergentes, a fim de permitir a exposição da temática ao modo 

de aplicação prática aos conceitos aqui citados. 

Justifica-se a realização do estudo, o fato de ainda ser escasso o número de 

produções sobre a aplicabilidade do tema, proporcionando assim ampliação e 

inclinação à temática deste. Embora conceitos como a virtualização e a 

programabilidade da rede não sejam conceitos relativamente novos, recentemente 

os mesmos vêm apresentando uma significativa atenção pela indústria. 

Proporcionando novos olhares que tangem a facilidades nas questões resolutas de 

outrora. 

O estudo contribui para a atuação dos profissionais de infraestrutura de redes 

e desenvolvimento de softwares diante dessa nova perspectiva e oferece subsídios 

para a atualização desses profissionais. 

O texto foi subdividido da seguinte forma: 

O Capítulo 2 apresenta um breve histórico sobre a virtualização de recursos 

físicos. 

No Capítulo 3 observa-se a discussão sobre os conceitos de Network Function 

Virtualization (NFV) e Software Defined Networking (SDN) e como eles se 

comportam diante da tecnologia atual e futura. Por fim, o Capítulo 04 apresenta a 

conclusão. 



 

 

2 BREVE HISTÓRICO SOBRE A VIRTUALIZAÇÃO DE 

REDES 

O conceito de virtualização é um conceito consagrado na literatura: “Trata-se 

da abstração dos detalhes dos elementos físicos e possibilita o desprendimento 

lógico entre o ambiente de execução e a infraestrutura” (SOARES et al, 2014). Com 

ele é possível compartilhar recursos físicos que estejam sendo subutilizados: 

 Compartilhar o poder computacional de um servidor físico, que possui vários 

núcleos de processamento e grande quantidade de memória, de forma que 

determinados núcleos do processador e quantidade de memória sejam 

alocados a máquinas virtuais (VMs) distintas. 

 Compartilhar um equipamento de armazenamento de grade capacidade, que 

podem ser divididos em vários discos lógicos, onde cada um é mapeado para 

um determinado usuário ou serviço. 

 

Ou agregar diferentes recursos físicos sob a forma de um único recurso lógico, 

como exemplo: 

 Agregar vários links de comunicação, que isoladamente não tem largura de 

banda suficiente, sob a forma de um único link de maior largura de banda. 

 Agregar diversos dispositivos de armazenamentos independentes, como 

discos rígidos, sob a forma de um único grande disco/volume de maior 

capacidade 

 

As técnicas utilizadas na virtualização viabilizam que os recursos 

lógicos/virtuais sejam apresentados aos sistemas que farão uso desses recursos 

como se fossem recursos físicos. Permitindo que nenhuma aplicação ou sistema 

necessitem ser reescritos para fazer uso de um recurso virtual. Além de prover meios 

que reforcem a segurança, garantindo que um recurso compartilhado, mantenha 

isoladas as informações entre as instâncias virtuais deste determinado recurso. 



 

 

Tem-se ainda ganhos na flexibilidade e no O&M, pois recursos virtuais podem 

ser criados, modificados e realocados mais rapidamente que recursos físicos. Além 

de ser mais fácil de serem gerenciados (devido a abstração do hardware). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 VIRTUALIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DA REDINE 

Especificamente, em relação a virtualização de rede, existem de longa data 

tecnologias que visam compartilhar, agregar ou isolar o meio ou o dispositivo de rede. 

Muitas dessas técnicas possuem a letra “V” em seus acrônimos, que quase sempre 

faz referência a Virtualização. Abaixo seguem alguns exemplos: 

 

 VLANs: tem como finalidade dividir e isolar segmentos de redes locais (LAN). 

 VRFs: tem como finalidade dividir e isolar a tabela de encaminhando de um 

roteador ou gateway. 

 VPNs: tem como finalidade criar um túnel lógico entre dois dispositivos de 

rede. 

 Switch Stacking: tem como finalidade agregar vários comutadores de forma 

que os mesmos se apresentem como um único dispositivo de rede. 

 VPLS: tem como finalidade estender um segmento ethernet, sobre redes IPs.  

 

Entretanto todas essas tecnologias são implementadas dentro das appliance, 

e ainda não permitem que possamos abstrair esses equipamentos físicos, assim 

bem como suas configurações (KREUTZ et al, 2015). Essa abstração é importante 

para alcançar um grau de flexibilidade e dinamicidade necessários para acompanhar 

a demanda de conectividade mencionada no Capítulo 01. E soluções que 

proporcionem maiores nível de flexibilidade e dinamicidade, como Network Function 

Virtualization (NFV) e Software Defined Networking (SDN) apontam uma direção 

para onde as redes de dados estão evoluindo, justamente por permitirem maior 

flexibilidade e dinamicidade na criação, operação e manutenção da infraestrutura de 

rede (NUNES et al, 2014). 

No NFV: são implementadas instâncias de software, denominadas Virtualized 

Network Function (VNF), capazes de serem executadas em hardwares de propósito 

geral e que fornecem serviços/funções de rede que outrora eram de 

responsabilidade quase que exclusivamente de appliances físicas. No SDN: o plano 

de controle que habitualmente reside em cada dispositivo de rede, seja uma 



 

 

appliance física ou uma VNF, passa a ser centralizado em uma controladora (SDN 

Controller) responsável programação da rede. 

3.1 NETWORK FUNCTION VIRTUALIZATION (NFV) 

Atualmente, os recursos computacionais existentes em um data center 

poderiam ser subdivididos, ou classificados, em recursos de processamento, 

armazenamento e conectividade. Na indústria há uma variedade de soluções 

(produtos) para servidores, storages e dispositivos de rede de diversos fabricantes. 

Todavia, na área de conectividade é onde encontra-se a maior variedade desses 

produtos, justamente por conta de suas especificidades, como exemplo: ao se 

adquirir um roteador de um determinado fabricante, fica-se limitado a executar as 

funções que esse fabricante disponibilizou no equipamento. O Network Function 

Virtualization (NFV), com um padrão, foi proposto 2012 por algumas das maiores 

empresas de telecomunicação do mundo, que logo fundaram o European 

Telecommunications Standards, Institute Industry Specification Group for NFV (ETSI, 

2015). 

Na grande maioria das vezes a sua arquitetura é fechada. Logo, não é 

possível instalar um novo software, de modo que esse equipamento efetue outras 

funções. Ou seja, cada função de rede da área de conectividade está acoplada a um 

hardware proprietário. Um contraexemplo seria a área de processamento, pois ao se 

adquirir um servidor físico (bare-metal server) é possível utiliza-lo para realizar 

qualquer função, independente do fabricante do mesmo (MATTOS, 2009). Visto que 

na grande maioria das vezes a sua arquitetura é aberta, e basta apenas instalar um 

software compatível que execute a função desejada. 

Há uma falta de flexibilidade na área de conectividade devido ao fato de cada 

funcionalidade de rede estar atrelada a um dispositivo proprietário. E a principal 

mudança no NFV é justamente desacoplar as funções de rede dos hardwares 

proprietários. Segundo o próprio European Telecommunications Standards Institute 

(2014), podem se destacar como vantagens referentes a virtualização de appliances 

de rede: 



 

 

 Redução do custo de propriedade (CapEx): além de não ser mais necessário 

investimentos em appliances de propósito especifico, o NFV utiliza técnicas 

de virtualização. A infraestrutura pode ser compartilhas entre funções de 

redes distintas, como já ocorre com a consolidação de servidores (MATTOS, 

2009). Pode-se utilizar agora um modelo pay-as-you-grow, eliminando o 

desperdiço de recursos computacionais ociosos nos data centers. 

 Redução do custo de operação (OpEx): Com uma quantidade menor de 

equipamentos e a redução do número de arquiteturas e fornecedores 

diferentes, a operação e manutenção (O&M) é mais eficiente. Além da 

diminuição dos requerimentos de energia elétrica, refrigeração, espaço físico. 

 Menor tempo de implantação: processos longos de aquisição e 

provisionamento de equipamentos físicos que levariam meses, agora 

reduzidos a poucas horas. Agilizando o retorno no investimento, 

acompanhando rapidamente mudanças nos requisitos/modelos de negócio. 

 Como os serviços de rede agora são implementados apenas em software, 

novos serviços podem ser desenvolvidos mais rapidamente. 

 Maior flexibilidade: permite aumentar ou reduzir os recursos de rede para 

atender demandas esporádicas ou sazonais; distribuir as funções de rede 

geograficamente de forma estratégia; reduções de riscos associados à 

implantação de novos serviços: permitindo que diversas soluções sejam 

testadas sem a necessidade de aquisição de hardwares ou licenças 

permanentes; hardware e software, agora, podem ser fornecidos por 

fornecedores diferentes.  

3.1.1 Arquitetura 

O framework do NFV, figura 01, define que as funções de rede – network 

functions (NFs) sejam providas apenas por serviços de software encadeados, e 

executados sobre uma infraestrutura denominada network functions virtualization 

infrastructure (NFVi). Essas funções de rede executadas sobre a NFVi recebem o 

nome de Virtual Network Function (VNF). Recursos físicos de processamento, rede 

e armazenamento são abstraídos por um ou mais hypervisors na camada de 



 

 

virtualização e depois são utilizados pelo orquestrador como um pool de recursos 

virtuais para serem executadas as VNFs: que pode ser uma ou um conjunto de 

máquinas virtuais que, juntas neste último caso, executam determinada função de 

rede (exemplo: Firewall).  

 

 

Figura 01: Framework NFV 

Fonte: ROSA et al, 2014.  

  

Esse framework proposto é composto por três componentes básicos 

(HAWILO et al, 2014): 

 

 NFVi: uma infraestrutura composta de hardware e softwares que devem 

suportar as VNFs, sendo subdividido em:  

o Recursos de hardware: Servidores bare-metal, storages e switches que 

provem todos recursos físicos de processamento, armazenamento e 

comunicação. 

o Camada de virtualização: Softwares responsáveis por manter o 

ambiente onde as Máquinas Virtuais (VMs) serão executadas; 



 

 

abstraindo e gerenciando os recursos de hardware, além de criar, 

executar e gerenciar as VMs. Geralmente referenciado como Virtual 

Machine Monitor (VMM) ou Hypervisor. 

o Máquinas virtuais: São entidades de software instanciadas e 

gerenciadas pelo Hypervisor, que emulam a arquitetura e as 

funcionalidades de uma plataforma física. 

 VNFs: são funções de rede como: roteadores, firewall, IDS, dentre ouras que 

são executadas sobre a NFVi. Essas funções são implementadas apenas via 

software. 

 NFV Management and Orchestration (NFV-MANO): responsável pelo 

gerenciamento e orquestração de todos os recursos da NFVi, assim bem 

como instanciar e gerenciar as VNFs. Inúmeras Application Programming 

Interface (APIs) são utilizadas para se comunicar com sistemas de hardware 

e softwares que compõem todo o ecossistema do data center ou nuvem. Pode 

ser entendido como o centro nervoso do NFV. 

  

Para que os dados possam fluir entre diferentes appliances de rede, a 

mesmas necessitam estar interconectadas. Sistemas físicos necessitam de 

conexões físicas, como cabos metálicos ou fibra óptica. Já as conexões entre as 

VNFs são lógicas, não sendo necessária alterações ou passagem de cabos para 

mudar a topologia. E, os VNFs – forwarding graph – podem ser interconectadas, 

facilitando a criação e manutenção de encadeamento de serviços (HAN et al, 2015). 

Tem-se, por exemplo, a possibilidade de criar um serviço de rede agregando de 

várias VNFs em uma única entidade de funcionalidade de rede, diminuindo a 

complexidade e facilitando o gerenciamento da rede. Ou ainda o oposto, a partir da 

divisão de um serviço de rede em várias VNFs distintas, cada uma com sua função, 

visando o desempenho, por exemplo. 

3.1.2 Exemplos de Aplicação 

A partir desses novos esquemas e soluções que antes sequer poderiam ser 

realizados, podemos exemplificar algumas aplicações práticas, como: 



 

 

 Escritórios regionais e filiais remotas poderiam ter parte de suas appliances 

de rede substituídas por VNFs executadas em uma NFVi remota. Sendo esta 

última orquestrada pelo NFV-MANO da Matriz. E dependendo dos requisitos 

de performance e resiliência, essa estrutura poderia ser constituída apenas 

de um único servidor bare-metal. 

 Operadoras de serviços e empresas de hospedagem de sistemas podem 

fornecer VNFs como serviços para seus clientes. 

 Provisionar novos recursos de rede: devido ao aumento do tráfego, para testar 

novas soluções ou implementar novos projetos, seriam completados em 

questões de horas. Pois bastaria apenas efetuar o download da VNF e 

provisionar a mesma por meio do orquestrador. Sem a necessidade de se 

apertar um parafuso ou passar qualquer cabo. 

 

Olhando para o primeiro cenário, descrito no Capítulo 01, é possível 

identificar como o NFV também pode ser aplicado na resolução das questões 

propostas. Pois agora ao invés de passar por um longo processo de aquisição e 

implementação, as funcionalidades de redes podem ser comissionadas 

praticamente com a mesma velocidade dos servidores virtuais. 

3.1.3 Demanda por programação 

Assim como aconteceu com a virtualização de servidores, questões referentes 

ao NFV como, integração, segurança e performance, vem surgindo conforme a 

tecnologia ganha atenção da indústria e da Academia. Essa última sendo um ponto 

em destaque. 

Visto que agora existem camadas de software entre as funções de rede (VNFs) 

e o hardware, é natural esperar certa perda de desempenho. Problemas como alta 

latência são percebidos mesmo quando a infraestrutura (NFVi) não está sendo 

altamente exigida. E quando a mesma se encontra sob alta demanda, pode 

apresentar queda no throughput e até mesmo perda de pacotes. (HAN et al, 2015). 



 

 

Embora seja difícil o desempenho de uma instância VNF ser a mesma de uma 

appliance dedicada, meios de manter essa distância a menor possível vêm sendo 

testados e desenvolvidos: 

 Uma abordagem é aproveitar o fato de que uma VNF é uma instância virtual, 

e como tal pode ser replicada para dividir a carga de trabalho/tráfego de dados 

entre várias instâncias. Porém tal solução funciona até um certo ponto, pois 

um estudo na infraestrutura da AWS revelou problemas de latência e 

performance ao se compartilhar processadores para essa finalidade (WANG 

e EUGENE, 2010). 

 Avanços nos campos de hardware e software estão sendo feitos para tentar 

melhorar a performance de rede para as VNFs como o desenvolvimento do 

Intel Data Plane Development Kit (DPDK). Trata-se de uma aceleração 

baseada em software que permite a passagem de dados diretamente entre o 

processador e os dispositivos físicos de I/O (PONGRÁCZ, MOLNÁR e KIS, 

2013). 

 

A questão da inovação tecnologia ganha um horizonte. Antes de soluções 

como NFV, era necessário um alto investimento em hardware para se desenvolver 

e/ou comercializar uma função de rede, o que limitava de certa forma a área de 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) à grande corporações e instituição. Agora, 

instituições e empresas de menor porte, bem como desenvolvedores independentes, 

podem desenvolver, testar e distribuir ou comercializar funções rede em 

praticamente qualquer sistema de hardware disponível. 

Projetos como o Open Platform for NFV (OPNFV) que fomentam o teste e 

desenvolvimento de VNFs, eles disponibilizam inclusive uma lista com algumas 

VNFs para fins de testes (BEIERL, 2016). Em dezembro 2016, quatro das maiores 

empresas de Tecnologia da Informação assinaram um documento chamado de 

memorando de entendimento que visa criar o NFV Interoperability Testing Initiative 

(NFV-ITI). Essa iniciativa tem como objetivo principal propor e promover um 

alinhamento dos princípios gerais do NFV, visando a interoperabilidade entre de 

diferentes fornecedores para que a rede consiga o adequadamente em diferences 

situações e cenários (CISCO, 2016). 



 

 

3.2 SOFTWARE DEFINED NETWORKING (SDN) 

Diante da complexidade apresentada no Capítulo 01, no que tange a 

implementação, operação e manutenção das redes de computadores. É possível 

identificar que fatores como: a descentralização do controle da rede, a falta de uma 

interface unificada de configuração e operação, e a baixa padronização dos 

comandos de controle e das ferramentas de O&M entre fornecedores. São os 

grandes contribuintes para esse cenário labiríntico. E uma nova abordagem capaz 

de reduzir essa complexidade torna-se cada vez mais necessária. 

A grande ideia por traz da programabilidade da rede é que as aplicações de 

software possam operar os recursos da rede, com a mesma facilidade que operam 

os recursos de armazenamento ou computação (NUNES et al, 2014). Para melhor 

compreensão dos tópicos que serão discutidos torna-se preciso entender que as 

redes de computadores podem ser dividias em três planos de operação. 

 O plano de encaminhamento é responsável pela transmissão e recebimentos 

dos dados em si. Que geralmente são efetuados por chips específicos de alta 

velocidade (ASICs). A tomada de decisões efetuadas nesse plano é feita com 

base em uma tabela chamada tabela de encaminhamento. 

 O plano de controle é responsável por gerar a tabela de encaminhamento 

utilizada pelo plano de encaminhamento. Nesse plano também residem os 

protocolos de rede como: STP, LLDP, MPLS, OSPF, BGP, dentre outros, e é 

por meio deles que os dispositivos conseguem adaptar-se a rede. A partir das 

informações geradas por protocolos e das configurações estáticas, 

implementadas pelo administrador no dispositivo, a tabela de 

encaminhamento é populada. 

 O plano de gerenciamento é responsável pelo O&M do equipamento, 

permitindo que o administrador de rede efetue as configurações, e coleta 

estatísticas sobre o tráfego e funcionamento dos dispositivos de rede. Nele 

residem serviços como: Telnet, SNMP, FTP, dentre outros. 

 

Conforme já identificado neste estudo, as funções de redes (NFs) podem ser 

implementadas por equipamentos de rede dedicados (appliance) ou por aplicações 



 

 

de software (virtual appliance): essa última denominada de VNF quando referenciada 

dentro no NFV. E tradicionalmente todos os três planos de operação são 

incorporados nas appliances de rede. Isso faz com que cada uma opere como uma 

entidade independente, de forma que troca de informações e tomada de decisões 

dependa de protocolos de rede e de configurações estáticas descentralizadas 

(KREUTZ et al, 2015). 

Tornar a rede programável não é um conceito relativamente novo, 

experimentos como a Active Network datam da década de 1990, e a separação do 

plano de controle foi introduzida pelo IETF por volta de 2001 (FEAMSTER, 

REXFORD E ZEGURA, 2014). O SDN pode ser entendido como um novo paradigma 

de rede, onde plano de encaminhamento e o plano de controle são desvinculados, 

de forma que toda a tomada de decisões possa ser centralizada em uma entidade 

externa à appliance de rede. Ele foi considerando a simplicidade e flexibilidade de 

se controlar como os dados percorrem na rede. 

Cabe aqui um ponto de atenção sobre um erro comum de entendimento sobre 

o assunto: o objetivo do SDN não é uma forma de centralizar, padronizar e enviar as 

configurações para os dispositivos de rede para que eles, por sua vez, utilizem essas 

informações para calcularem o que fazer com o fluxo de dados. De fato, todo esse 

cálculo é efetuado em uma entidade externa centralizada (controladora SDN), que 

envia os resultados desses cálculos aos dispositivos de rede.  

3.2.1 Arquitetura 

De acordo com Omnes et al (2015), a arquitetura SDN reside em três bases 

fundamentais, que serão explorados um pouco mais abaixo: 

 A separação do plano de controle; 

 A centralização plano de controle em uma entidade externa; 

 A programabilidade da rede. 



 

 

3.2.1.1 Separação do plano de controle 

A separação do plano de controle em um sistema externo tem como objetivo 

permitir que as appliances foquem apenas em encaminhar os dados. Simplificando 

sua arquitetura, reduzindo custos e a complexidade das mesmas. No caso do SDN 

esse sistema externo, que pode ser uma controladora SDN ou sistema operacional 

de rede. Que pode ser executada em cima de hardwares de propósito geral, ser 

virtualizada, ou até mesmo ser uma VNF. 

A comunicação entre a controladora e os dispositivos de redes, que também 

podem ser outra VNF, o ocorre por meio de protocolos SDN como o OpenFlow 

(MCKEOWN et al, 2008). Os quais são capazes de programar a tabela de 

encaminhamento dos dispositivos independentemente do tipo, modelo ou fornecedor. 

Bastando apenas que tais dispositivos sejam compatíveis com o mesmo protocolo 

SDN utilizado na controladora. Cada entrada na tabela do OpenFlow é composta por 

regras de condição “IF”, de ação “THEN” e um campo para coletar estatísticas. 

 

 

Figura 02: Tabela Openflow.  
Fonte: Guedes et al., 2012. 

3.2.1.2 Centralização do plano de controle. 

As appliances de rede precisam basicamente enviar dados, com base em 

determinadas políticas, da forma mais rápida e confiável possível. A velocidade vem, 



 

 

além da capacidade seus chips processarem os dados, da rapidez que mudanças 

sejam percebidas e tratadas rapidamente. A confiabilidade vem da garantia que os 

dados estão sendo recebidos e enviados sem erros e respeitando-se as políticas de 

rede configuradas. E, centralizar o plano de controle permite que as novas políticas 

e configurações sejam propagadas como maior facilidade e a velocidade ao longo 

da rede, assim bem como a velocidade em que falhas e instabilidades são 

percebidas.  

 

 

Figura 03: Rede tradicional (à esquerda) versus Rede SDN (à direita).  
Fonte: Nunes et al, (2014), tradução nossa. 

 

Centralizar um recurso tão importante assim gera questões sobre segurança 

e resiliência. A própria ARPANET (e, por consequência, a internet) foi projetada para 

que os recursos fossem descentralizados, garantindo assim a operação da rede em 

caso de algum ataque de ordem virtual ou física a alguma instalação de grande porte. 

Isso pode ser contornado, em parte, implementando-se controladoras redundantes 

e distribuídas fisicamente. Mas ainda assim não teria o mesmo nível de tolerância a 

falhas de um sistema totalmente distribuído (FEAMSTER, REXFORD E ZEGURA, 

2014). 



 

 

3.2.1.3 Programabilidade da rede. 

Como foi visto o plano de controle agora é centralizado, permitindo 

implementar as mudanças na rede por meio de uma interface central. Essa interface, 

diferente dos planos de gerenciamento e controle embarcados nos dispositivos, não 

se limita a utilizar comandos de configurações e protocolos de rede para operar a 

rede. Ela agora é programável. E um plano de controle programável de fato permite 

que uma variedade configurações e políticas de formada dinâmica, baseadas em 

uma serie de mudanças de estados da rede ou de sistemas externos à mesma. 

Também permite que a rede possa ser segmentadada em várias redes virtuais, cada 

uma com políticas completamente diferentes, e mesmo asim compartilhem a 

infraestrutura física.  

Em teoria, a rede não estaria mais limitada à ferramentas e linguagens de 

configuração exclusivas, peculiares, e muitas vezes limitadas. Até mesmo os 

protocolos de rede existentes, os quais permitem que diversos planos de controle 

distribuídos se comuniquem entre si, poderiam ser substituídos. Do ponto do plano 

de controle, uma rede SDN é como seria uma única grande entidade (appliance) de 

rede. Mantendo, entretanto, o plano de encaminhamento distribuído (KREUTZ et al, 

2015). 

Essa programabilidade da rede ocorre por meio de diversar APIs, como 

ilustado na figura 04, utilizadas na comunição entre as entidades que compoem a 

rede SDN. Quando a comunicação ocorre entre a controladora SDN e as diversas 

aplicações existenstes na rede são utilizada APIs denomidanas Northbound API. 

Quando a comunicação ocorre entre a controladora SDN e os disposiivos de rede, 

que compêm o plano de ecaminhamento, são utilizada APIs denomidanas 

Sothbound API. 

 



 

 

 

Figura 04: A comunicação entre as camadas SDN ocorre por meio de APIs específicas. 
Fonte: Duque, (2012). 

 

3.2.2 Exemplos de Aplicação 

Podemos exemplificar algumas aplicações práticas, como: 

 

 Provedores de serviços e grande datacenter podem estender / distribuir um 

segmento de rede (LAN) por localidades geograficamente diferentes de forma 

mais simples, natural; 

 Tarefas de ativação e O&M da rede poderão ser padronizadas e 

automatizadas; 

 Equipamentos físicos de rede (como comutadores) podem ser simplificados e 

padronizados, e por consequente ter seu custo reduzido; 

 Datacenter podem otimizar a performance de seus os servidos por meio da 

integração entre a rede as aplicações; 

 Provedores de serviço podem substituir os Customer Premises Equipments 

(CPEs) existentes em cada cliente, por dispositivos de menor custo. Movendo 

as funções de controle para uma controladora dentro de sua infraestrutura. 

 



 

 

Ao analisar o segundo cenário do Capitulo 01, é possível identificar como o 

SDN também pode ser aplicado na resolução das questões propostas. As 

configurações podem ser efetuar por um sistema centralizado, como um 

orquestrador. A controladora SDN configura automaticamente as appliances e 

VNFs, por meio de APIs southbound, assim bem como os serviços de DNS e 

DHCP, via APIs northbound. 

3.2.3 Demanda por programação 

Como acontece com a aplicabilidade de qualquer novo conceito, o SDN 

possui que fatores como escalabilidade, segurança, desempenho e, principalmente 

interoperabilidade, que dificultam sua adoção. Sistemas de hardware ou software 

possam interoperaram possuindo entre eles um certo grau de compatibilidade à nível 

de arquitetura, e de serem capazes se comunicar de forma eficiente. De forma que 

para isso ocorrer em sistemas que são desenvolvidos por entidades distintas, 

padrões de arquitetura e comunicação devem ser adotados. 

Existem instituições e organizações trabalhando na padronização do SDN 

como o IETF’s Forwarding and Control ElementSeparation (ForCES), que vêm 

trabalhando na padronização de protocolos e interfaces para centralização do plano 

de controle e abstração da infraestrutura física da rede (IETF, 2016). E a Open 

Network Foundation (ONF) que vem atuando na padronização do protocolo 

OpenFlow, citado anteriormente (ONF, 2016).   

Atualmente é possível encontrar APIs southbound bem estabelecidas. Sejam 

proprietárias como a OnePK da Cisco Systems, ou de código aberto como a 

Openflow. A fragilização no que diz respeito a interoperabilidade estão nas APIs 

northbound, visto que ainda não existe nenhuma padronização para as mesmas até 

o momento, com cada controladora tendo sua API especifica. O que é um grande 

limitador no desenvolvimento de aplicações de rede para o SDN (NUNES et al, 2014). 

 

  



 

 

4 CONCLUSÃO 

  

Atualmente, é possível encontrar a tecnologia NFV implementada com maior 

expressividade nas operadoras de serviços: que além de reduzir custos, permite 

grande flexibilidade e velocidade para implementar os novos serviços. Já o SDN tem 

uma representatividade maior redes corporativas, visto que, além da grande 

quantidade de sistemas que podem ser integrados a rede. Muitas vezes, o centro de 

operação e controle da rede é geograficamente centralizado, pois centralizar a 

inteligência do hardware rede é um caminho natural. 

Se essas tecnologias separadas trazem vantagens a infraestrutura de TI, 

reduzindo custo de mão de obra e hardwares. Integrando ambas as tecnologias, é 

possível disponibilizar um orquestrador e APIs bem desenvolvidos e integrados e um 

único usuário pode entrar em portal na web, pedir para criar uma VM do tipo desejada, 

como banco de dados, e automaticamente a infraestrutura realizará, dando início a 

diversos processos e procedimentos como, por exemplo os listados a seguir: 

 Verificar e criar, se necessário, uma LUN no storage e apresentar essa LUN na 

rede SAN; 

 Mapear LUN no pool de hosts que executam o hypervisor; 

 Verificar a necessidade de criar um novo segmento de rede, criar esse 

segmento configurando VLAN, default gateways e propagando a rede nos 

protocolos de roteamento; 

 Configurar políticas de segurança no firewall, configurar balanceadores de 

carga e políticas de QoS na rede; 

 Configurar o nome do servidor nos serviços de DNS; 

 Instanciar uma nova VM com base no template solicitado instalar o sistema 

operacional, atualizações de segurança, antivírus e aplicação de SGBD. 

Tudo isso independente de modelo, fabricante ou localização geográfica dos 

recursos físicos. 

 

Diante da discussão abordada nesse estudo, pode-se observar que as 

tecnologias SDN e NFV estão atraindo os olhares da indústria e da Academia. Isso 



 

 

porque são facilitadoras do processo de trabalho quando implantadas. Ficando 

evidente que o progressivo aumento da adoção das tecnologias aqui apresentadas 

aumentará a demanda por desenvolvimento de aplicações, API, frontends, VNFs. E 

de soluções que contornem os problemas existentes e futuros, com inovações 

tecnológicas e novas abordagem. Tudo isso demanda pessoas que tenham 

expertise tanto em programação quanto em infraestrutura. E falta de profissionais 

nesse perfil já é sentia no mercado (EXAME, 2016). 

Para trabalhos futuros, torna-se necessário pesquisas que identifiquem e 

avaliem o grau de adoção, nível de comprometimento da aplicabilidade e maturidade 

dessas tecnologias em campos práticos, em diferentes setores a fim de aumentar o 

nível de discussão. De forma que a fomentação das mesmas pela indústria e pela 

academia ampliem as novas concepções adquiridas através dos estudos atuais. 
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