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Resumo 
 

 

Com o aumento na quantidade de usuários conectados às redes de computadores, algumas 

demandas precisaram ser repensadas e, com isso, as Redes Definidas por Software 

passaram a ser consideradas como solução para os problemas apresentados. Tendo isso 

em vista, neste trabalho foi proposto um sistema de monitoramento de redes SDN que, 

através de uma interface web trazia informações de fluxo do switch, fluxo agregado do 

switch, estatísticas de tráfico por porta, tráfego no controlador, taxa de pacotes por 

segundo, taxa de bits por segundo, gráficos com informações do controlador e ainda 

mostra o grafo da topologia da rede. Vale ressaltar que as topologias de rede utilizadas 

foram criadas no software Mininet, que simulava redes com diferentes topologias. 

 

Palavras chave: Rede, SDN, Monitoramento, Controlador 
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Abstract 
 

With the increase in the number of users connected to computer networks, some demands 

had to be rethought and, with this, Software Defined Networks came to be considered as 

a solution to the presented problems. In this work, an SDN network monitoring system 

was proposed. This system brought, via a web interface, informations about the switch 

flow, switch aggregate flow, traffic statistics per port, traffic on the controller, packet rate 

per second, bit rate per second, graphics with controller information, and still shows the 

network topology graph. It is noteworthy that the network topologies used were created 

in the Mininet software, which simulated networks with different topologies. 

 

Keywords: Network, SDN, Monitoring, Controller 
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1. Introdução 

Nos últimos anos o uso das redes de computadores cresceu consideravelmente, 

permeando praticamente todos os níveis da sociedade de forma que a maioria das 

atividades das pessoas atravessa uma ou mais redes. A tecnologia está nos lares, na forma 

de redes domiciliares, na educação, onde a Internet é uma das formas mais simples de se 

obter conhecimento, no trabalho, onde dados são transmitidos constantemente, entre 

outros lugares.  

O grande sucesso da Internet trouxe consigo um grande fardo pois, conforme a 

quantidade de usuários conectados aumenta, as redes passam a não atender alguns 

requisitos básicos e, com isso, algumas demandas precisam ser repensadas, tais como: o 

crescimento das tabelas de roteamento, a complexidade de operação de protocolos 

diversificados, o suporte à mobilidade dos usuários, a implementação de recursos de 

segurança, entre outros. Além disso, a ausência de flexibilidade no controle do 

funcionamento interno dos equipamentos assim como o alto custo da infraestrutura 

vigente são barreiras para a evolução das arquiteturas e para a inovação necessária na 

oferta de novos serviços e aplicações de rede. Para tentar contornar esse problema, os 

pesquisadores têm investido em várias iniciativas que levem à implantação de uma 

infraestrutura de redes mais flexível e com maiores recursos, de forma que novas 

tecnologias e serviços possam ser inseridas de forma gradual na rede. Uma das iniciativas 

nesse sentido foi a estratégia de Redes Definidas por Software (SDN) [1], com utilização 

do protocolo OpenFlow [2]. 

Com o protocolo OpenFlow, os elementos de encaminhamento oferecem uma 

interface de programação simples que lhes permite estender o acesso e controle das 

tabelas de encaminhamento utilizadas pelo hardware para, entre outros, determinar o 

próximo passo de cada pacote recebido. As redes SDN empregam tipicamente um 

controlador programável para instalar regras de encaminhamento/monitoramento de 

pacotes por fluxo nos nós da rede. Desta forma, faz-se uma separação das funções de 

roteamento e monitoramento em um plano de controle, que calcula as rotas com base no 

estado da rede, e de um plano de dados, que executa o encaminhamento dos pacotes. 

Além disso, o fato do controle da rede ser programável concede grande versatilidade a 

rede, possibilitando o uso de diversos protocolos da forma como for desejada. 

Além disso, controladores SDN permitem o desenvolvimento de aplicações de 

maneira relativamente simples pois as mesmas não dependem de firmwares rígidos e 

fechados em seus dispositivos, tal como em equipamentos de uma rede tradicional. 

Geralmente tal desenvolvimento é facilitado devido a exposições de APIs para acesso a 

diversos de recursos da rede.   

 

1.1 Objetivos 

Esse trabalho tem como finalidade explorar as facilidades fornecidas por essa 

tecnologia para realizar o desenvolvimento de uma aplicação Web para monitoramento 



 

15 
 

 

de redes. Nesta aplicação o usuário consegue acessar de forma simples e prática, através 

de uma interface amigável, dados relativos ao tráfego da rede monitorada, podendo 

analisar o seu funcionamento, prever possíveis erros e fazer um melhor planejamento para 

sua rede. 

Para isto, foi utilizada a plataforma de desenvolvimento Web ASP.NET Core, da 

Microsoft. As redes a serem monitoradas foram construídas utilizando a ferramenta de 

simulação de rede Mininet.  

Por fim, quanto ao controlador da rede, utilizou-se o Ryu, que possui nativamente 

APIs que auxiliam no desenvolvimento de aplicações para o monitoramento de uma rede, 

objetivo final do projeto aqui descrito. 

Com o uso de todas essas ferramentas, e finalizada a parte referente ao 

desenvolvimento do projeto em si, foi possível testar diversos cenários, com diversas 

topologias. Isto possibilitou o aprendizado acerca de diversos conceitos importantes na 

área de redes e de desenvolvimento de softwares.  

 

1.2 Organização do trabalho 

Este trabalho foi constituído de seis partes. Inicialmente foi necessária uma longa 

pesquisa teórica acerca de redes definidas por software. Com isto, foram vistas diversas 

das suas características, peculiaridades, vantagens, desvantagens e, também, algumas das 

suas aplicações. O conteúdo resultante desta pesquisa está presenta no Capítulo 2. Na 

sequencia, o  Capítulo 3 é referente ao monitoramento de redes de computadores, sendo 

resultante de uma breve pesquisa acerca do tema. No fim deste capítulo é ainda descrito 

como tal monitoramento pode ser feito em uma rede SDN, o que, logicamente, será de 

suma importância para o projeto desenvolvido. Com toda a teoria pesquisada e descrita 

nos Capítulos 2 e 3, foi necessário se formular a arquitetura a ser utilizada no projeto. 

Além disso, a escolha das ferramentas adequadas e a maneira como elas seriam utilizadas 

foram os focos desta etapa do projeto. Isto estará detalhado no Capítulo 4. Após a 

conclusão desta etapa, foi possível o início do desenvolvimento da aplicação e de todas 

as funcionalidades. Esta etapa está descrita no Capítulo 5. O próximo passo foi a 

validação da aplicação desenvolvida. Para tal, foram feitos diversos testes a fim de se 

avaliar alguns pontos considerados relevantes.  Por fim, o último capítulo trata das 

conclusões obtidas a partir de tudo aquilo que foi feito e aprendido no decorrer do 

desenvolvimento deste projeto. 
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2. Redes SDN 

 
2.1 Fundamentação Teórica 

SDN (Software Defined Network) é um paradigma de rede de computadores onde 

as funções de controle e de encaminhamento passam a ser separadas, ao contrário de uma 

rede tradicional, onde estas duas funções estão localizadas no dispositivo de 

encaminhamento. Essa separação entre os planos permite a programação do controle da 

rede por meio de uma interface que fornece a abstração da infraestrutura. Na pesquisa 

aqui realizada, foi utilizado um controlador centralizado que controlava toda a rede [1]. 

Para começar, as responsabilidades de encaminhamento, implementadas em 

tabelas do hardware, estão localizadas no dispositivo, assim como numa rede tradicional. 

Já o software de controle é desacoplado do encaminhamento, disponibilizando uma visão 

completa da rede para aplicações que realizam tarefas como o roteamento. Com isso, 

passa a existir uma migração do plano de controle para um paradigma de programação, 

pois o hardware de encaminhamento básico no dispositivo de rede está disponível para 

ser programado por um software externo (controlador) e, com isso, o plano de controle 

deixa de estar estritamente acoplado ao hardware, como acontecia em redes tradicionais 

[1]. 

Neste paradigma, as aplicações de rede passam a ser executadas acima da camada 

de abstração do controlador, implementando, assim, funções de nível superior e, 

adicionalmente, participando de decisões sobre a melhor forma de gerenciar e controlar e 

encaminhamento e a distribuição de pacotes dentro da rede [1]. 

Uma das características fundamentais da SDN é a separação dos planos de dados 

e de controle. A funcionalidade de encaminhamento reside no plano de encaminhamento, 

no qual se decide qual ação tomar sobre cada quadro recebido no equipamento, assim 

como numa rede tradicional. Assim, pode-se encaminhar, descartar, consumir ou replicar 

um pacote recebido. Além disso, pode-se transformar o pacote de alguma forma antes de 

tomar medidas adicionais. Para o encaminhamento básico, o dispositivo determina a porta 

de saída correta, realizando uma pesquisa na tabela de endereços no ASIC (Application 

Specific Integrated Circuit) de hardware. Um pacote pode ser descartado devido a 

condições de transbordamento de buffer ou devido a filtragem específica resultante de 

uma função de limitação de taxa de QoS, por exemplo. Os pacotes de casos especiais, que 

exigem processamento pelos planos de controle ou gerenciamento, são consumidos e 

passados para o plano apropriado. Finalmente, um caso especial de encaminhamento 

pertence ao multicast, onde o pacote de entrada deve ser replicado antes de encaminhar 

as várias cópias para diferentes portas de saída [1]. 

A lógica e os algoritmos que são usados para programar o plano de 

encaminhamento residem no plano de controle. Muitos desses protocolos e algoritmos 

requerem conhecimento global da rede. O plano de controle determina como as tabelas 

de encaminhamento e a lógica no plano de dados devem ser programadas ou 
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configuradas. Uma vez que, em uma rede tradicional, cada dispositivo tem seu próprio 

plano de controle, a tarefa principal desse plano de controle é executar protocolos de 

roteamento ou comutação para que todas as tabelas de encaminhamento distribuídas nos 

dispositivos em toda a rede permaneçam sincronizadas [1].  

Embora estes planos tenham sido tradicionalmente considerados separadamente, 

eles co-residem em switches e roteadores de uma rede tradicional. Na SDN, o plano de 

controle é deslocado do dispositivo de comutação para um ou mais controladores, como 

pode ser visto na Figura 1[1]. 

 

Figura 1 - Ilustração do funcionamento de uma rede OpenFlow. 

 

Ao invés de centenas de milhares de linhas de software de plano de controle serem 

executadas no equipamento de rede, permitindo, assim, que o mesmo se comporte de 

forma autônoma, o software é removido do dispositivo de rede e é colocado em um ou 

mais controladores. Estes controladores baseados em software podem, então, gerenciar a 

rede com base em políticas de nível superior, aumentando, assim a facilidade na geração 

e execução dos códigos. Os controladores fornecem instruções primitivas aos dispositivos 

simplificados para que possam tomar decisões rápidas sobre como lidar com os pacotes 

recebidos [1]. 

Uma grande vantagem das redes SDN em comparação com as redes tradicionais 

é o fato delas serem programáveis, ou seja, seus parâmetros e critérios podem ser 

modificados no código sem maiores dificulades, ao contrário de uma rede tradicional, 
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onde a mudança de parâmetros só pode ser realizada por um usuário com permissões 

superiores. Além disso, tal fato faz com que seja possível utilizar diversos protocolos de 

rede, configurando ações a partir de diversos cabeçalhos. Isso faz com que esse tipo de 

rede seja bastante versátil. 

Dois elementos muito importante nas redes SDN são as APIs (Application 

Programming Interface) Northbound e Southbound. A Northbound Interface é uma API 

que faz a comunicação entre o plano de gerenciamento e o plano de controle, efetivamente 

permitindo que aplicações utilizadas por administradores de rede efetuem o controle e o 

monitoramento das funções da rede sem ter que ajustar os detalhes mais finos da 

comunicação. Sua função principal é traduzir os requisitos das aplicações de 

gerenciamento em instruções de baixo nível para os dispositivos da rede e transmitir 

estatísticas sobre a rede, que foram geradas nos dispositivos da rede e processadas pelo 

controlador. Já a Southbound Interface é a ponte entre os elementos de controle e 

encaminhamento de dados. É por meio dela que os controladores da SDN podem 

comunicar os requisitos das aplicações para a rede, reprogramando os equipamentos para 

que eles desempenhem inúmeras funções, como controle de fluxo, firewall, sistemas de 

detecção de intrusos (IDS), além de roteamento e comutação. A Figura 2 representa o 

funcionamento dessas APIs [1]. 

 

Figura 2 - Funcionamento das APIs. 

 

Uma característica da SDN é que suas interfaces devem permanecer num formato 

padrão, bem documentadas. As APIs que são definidas devem dar ao software um 

controle suficiente para experimentar e controlar várias opções do plano de dados. A 

premissa é que, devido ao fato dos principais controladores serem abertos, as interfaces 
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northbound e southbound são mantidas abertas para o controlador SDN, permitindo, 

assim, a pesquisa de métodos de operação de rede inovadores [1]. 

 As instituições de pesquisa, bem como os empresários, podem aproveitar essa 

capacidade para experimentar e testar facilmente novas idéias. Assim, a velocidade com 

que a tecnologia de rede é desenvolvida e implantada é substancialmente aumentada, uma 

vez que um conjunto muito maior de pessoas e organizações podem fazer aplicações, 

resultando em melhorias e avanços tecnológicos mais rápidos na estrutura e no 

funcionamento das redes. A presença dessas interfaces abertas também incentiva projetos 

de código aberto relacionados à SDN. Além disso, as interfaces abertas permitem que 

equipamentos de diferentes fornecedores interajam, o que produz um ambiente 

competitivo, reduzindo, assim, os custos para os consumidores de equipamentos de rede 

[1].  

A seguir será descrito o plano de dados das redes OpenFlow, cujo papel é 

encaminhar os dados da rede. Ele é composto por dispositivos de encaminhamento, que 

são elementos de hardware ou software especializados em encaminhar pacotes. Porém, 

diferentemente de roteadores e comutadores convencionais, aqui existe uma interface de 

programação e não existem implementações de protocolos e programas complexos para 

decisões de encaminhamento[1].  

 

2.2 Protocolo Openflow 

O protocolo OpenFlow define as mensagens específicas e os formatos de 

mensagens trocados entre o controlador (plano de controle) e o dispositivo (plano de 

dados). O comportamento definido pelo protocolo OpenFlow especifica como o 

dispositivo deve reagir em várias situações e como ele deve responder aos comandos do 

controlador [1]. 

Este protocolo consiste em um conjunto de mensagens que são enviadas do 

controlador para o switch e um conjunto de mensagens que são enviadas na direção 

oposta. As mensagens coletivamente permitem que o controlador programe o switch de 

modo a permitir um controle fino sobre a mudança de tráfego do usuário. Com isso, é 

possível que haja uma administração remota das tabelas de encaminhamento de pacotes, 

modificando e removendo regras e ações de correspondência de pacotes. Desta forma, as 

decisões de encaminhamento podem ser feitas periodicamente ou ad hoc pelo controlador 

e traduzidas em regras e ações com uma vida útil configurável, que são implantadas na 

tabela de fluxo do switch. Além disso, os pacotes cujos cabeçalhos não são compatíveis 

com alguma das entradas de fluxo configuradas no switch podem ser encaminhados para 

o controlador, que pode decidir entre descartar o pacote, encaminhar o pacote, modificar 

as regras da tabela de fluxo existente em um ou mais switches ou implantar novas regras, 

para evitar um fluxo estrutural de tráfego entre o switch e o controlador [1]. 

O OpenFlow é um protocolo de suma importância para essa pesquisa, pois toda 

troca de informação entre o controlador e os switches é feita através de mensagens que 

utilizam esse protocolo [1].  
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2.3 Switch  

O Switch OpenFlow é um equipamento de comutação de pacotes muito importante 

nas redes aqui estudadas e, para que haja a melhor compreensão de seu funcionamento, é 

necessário o entendimento do conceito de fluxo. O fluxo é um conjunto de características 

de determinados pacotes na rede cujos parâmetros são definidos no momento da criação 

da regra e, a cada recebimento de pacote, este será comparado às regras existentes [2]. 

Cada switch possui uma tabela de fluxos que define como os pacotes que chegam 

ao mesmo devem ser tratados. Assim como as tabelas de encaminhamento existentes em 

switches que não são OpenFlow, as tabelas dos Switches aqui estudados também são 

listadas, porém o número de parâmetros analisados para a caracterização de um pacote 

como pertencente a um fluxo deixa de ser apenas o seu destino [2].  

Numa rede SDN, o switch se comunica diretamente com o controlador e, após o 

estabelecimento do canal seguro de comunicação entre eles, o switch faz a separação dos 

cabeçalhos de cada pacote que chega até ele e verifica se existe alguma entrada 

correspondente em suas tabelas de fluxos. Caso exista, o mesmo aplica a ação e, caso não 

exista, ele envia o pacote para o controlador por um canal seguro e aguarda instruções. 

Este procedimento está exemplificado na Figura 3[2].  

 

 

Figura 3 - Funcionamento de uma rede SDN baseada em OpenFlow. 

 

As diferenças entre um Switch normal e um Switch SDN openflow são diversas. 

Para começar, em um switch tradicional, o encaminhamento de pacotes e a lógica de 

controle estão no mesmo dispositivo. Já um switch OpenFlow separa o plano de dados do 

plano de controle, onde um controlador separado toma decisões de controle [2]. 

Outra diferença é que, em switches e roteadores convencionais, a configuração e 

o controle não são usualmente feitas de forma automática ou centralizada, ou seja, o 

administrador precisa acessar o switch/roteador usando o login do switch na linha de 

comando e, em seguida, configurá-lo por meio da linha de comando [2].  
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Por fim, outra característica de um switch SDN é o fato do mesmo não ser um 

dispositivo exclusivamente de camada 2. Switches SDN podem fazer o encaminhamento 

a partir do mac(tal como um switch tradicional), mas também podem fazê-lo por meio de 

endereços IP(tal como um roteador) ou, até mesmo, utilizando outros protocolos como 

mpls e VLAN. 

 

2.4 Controlador 

O controlador centralizado baseado em OpenFlow é construído sobre uma 

interface southbound aberta que permite o controle automatizado da rede.  O controlador 

oferece várias APIs northbound, as quais permitem o desenvolvimento de aplicativos. 

Esses aplicativos podem, de forma rápida e dinâmica, fazer leituras e mudanças na rede 

conforme necessário, como, por exemplo, fornecer dados para monitoramento, fornecer 

uma interface para programar um firewall nos switches, entre outras coisas [3].  

A camada de abstração northbound do controlador destina-se a fornecer uma 

abstração dos dispositivos de rede e topologia. Existem três benefícios principais que o 

desenvolvedor de aplicativos deve derivar da API northbound [3]:  

• Disponibilizar uma sintaxe mais familiar para os desenvolvedores; 

• Fornecer uma abstração da topologia de rede e da camada de rede, permitindo que 

o programador de aplicativos lide com a rede como um todo e não com nós 

individuais; 

• Fornecer abstração dos próprios protocolos de rede, escondendo do desenvolvedor 

de aplicativos os detalhes de protocolos de comunicação usados em redes de 

computadores. Desta forma, podem ser desenvolvidas aplicações que funcionam 

em uma ampla gama de equipamentos de diferentes fabricantes que podem diferir 

substancialmente em seus detalhes de implementação. 

A Figura 4 expõe um modelo genérico da anatomia de um controlador OpenFlow. 

Ela mostra o núcleo do controlador, que fornece as funcionalidades centrais do 

controlador, tais como descobrir a topologia, listar equipamentos e dados de desempenho 

e ajustar entradas de fluxo; uma API northbound, que pode ser escrita em diferentes 

linguagens, dependendo do controlador; e uma API southbound, que, no caso, é 

necessariamente definida pelo protocolo OpenFlow. Aplicativos como interface gráfica e 

roteamento utilizam a API northbound para se comunicar com o controlador [3]. 
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Figura 4 - Anatomia de um controlador SDN. 

 

2.5 Funcionamento da rede 

A Figura 5 representa um diagrama de funcionamento de uma rede SDN: 

 

 

Figura 5 - Funcionamento de uma rede OpenFlow. 

 

Um fluxo descreve um conjunto de pacotes transferidos de um ponto final da rede 

(ou conjunto de pontos finais) para outro ponto final (ou conjunto de pontos finais). O 

encaminhamento pode ser definido com dados das camadas 2, 3 e 4 do modelo de 

referência, como endereço IP, portas TCP / UDP, pontos de extremidade da VLAN, entre 

outros, além da porta de entrada do pacote no switch. Um conjunto de regras descreve as 

ações que o dispositivo deve tomar para todos os pacotes pertencentes a esse fluxo, 

considerando o fluxo de forma unidirecional [1].  
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A tabela de fluxo reside no switch e consiste em uma série de entradas de fluxo e 

as respectivas ações que devem ser executadas quando um pacote correspondente a esse 

fluxo chega ao dispositivo. Quando o dispositivo OpenFlow recebe um pacote, ele 

consulta suas tabelas de fluxo em busca de uma entrada de fluxo correspondente. Se o 

dispositivo encontrar uma correspondência, ele executa a ação apropriada configurada, 

que geralmente envolve o encaminhamento do pacote. Se não encontrar uma 

correspondência, o switch pode descartar o pacote ou consultar o controlador, 

dependendo da versão do OpenFlow e da configuração do switch [1].  

Além das entradas de fluxos definidos de forma proativa por um aplicativo 

rodando sobre o controlador, algumas entradas de fluxos são definidas em resposta a um 

pacote encaminhado para o controlador [1].  
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3. Proposta de aplicativo de monitoramento 

 

3.1 Monitoramento em redes 

O monitoramento em tempo real das redes de computadores é considerado como 

um requisito essencial para o gerenciamento de rede, principalmente quando se pretende 

utilizar mecanismos de QoS e engenharia de tráfego [4].  

O monitoramento de tráfego consiste em examinar periodicamente cada 

dispositivo presente na rede, para que sejam enviadas ao controlador informações sobre 

o estado dos dispositivos conectados e sobre o estado da rede, no geral. Com isso, o 

comportamento da rede é monitorado e medido, o que ajuda a identificar e corrigir 

problemas, além de permitir a identificação de padrões de utilização da rede e a 

verificação de mudanças de configuração nos dispositivos [4]. 

Os métodos de monitoramento de rede se encontram divididos em dois grupos: 

ativos e passivos. Os métodos ativos injetam tráfego adicional para medir o seu 

comportamento. Já os métodos de monitoramento passivos, como é o caso do nosso 

estudo, medem o tráfego apenas através de observação, evitando, assim, uma sobrecarga 

e, com isso, não influenciam tanto no desempenho da rede [4]. 

 

3.2 Monitoramento em redes SDN 

O serviço aqui proposto visa monitorar a rede através de um mecanismo de 

monitoramento baseado em consultas explícitas (polling), que utiliza dados estatísticos 

previstos na especificação do protocolo OpenFlow, sem a necessidade de injetar tráfego 

adicional na rede. Vale ressaltar que o projeto foi idealizado para se beneficiar da 

principal característica do paradigma SDN, que é a visão global da rede. 

Para que o serviço de monitoramento pudesse interagir com a rede foi utilizado o 

controlador RYU, descrito na Seção Error! Reference source not found., que apresenta 

uma arquitetura onde é possível ver todos os seus principais componentes dispostos em 

algumas camadas.  

A plataforma de monitoramento aqui desenvolvida funciona como uma extensão 

do controlador, utilizando informações recolhidas pelo mesmo para auxiliar no 

monitoramento. Esses dados são coletados pelo módulo de monitoramento (aplicação via 

Web cujo desenvolvimento será detalhado mais a frente) por meio de chamadas REST 

(Representational State Transfer), através de uma extensão a API Northbound do 

controlador. Este cenário de monitoramento é apresentado na Figura 6. 
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Figura 6 - Cenário de monitoramento. 

 

Após a coleta dos dados, os mesmos são apresentados através de uma interface 

gráfica web, onde o usuário poderá visualizar as medições realizadas. 

 

3.3 Monitoramento realizado 

Neste trabalho foram monitorados os parâmetros de informações dos switches, 

fluxo agregado, estatística de pacotes e fluxo do controlador, onde, para cada um deles, 

poderiam ser apresentadas informações em tempo real e dos últimos minutos, de acordo 

com o desejo do usuário. 

O parâmetro de informações dos switches apresenta, para o switch escolhido, as 

informações sobre as portas de origem, IPs de origem, portas de saída, IPs de destino, 

MAC de origem, MAC de destino e as respectivas contagens de bytes e de pacotes para 

cada um dos caminhos. Já o parâmetro de fluxo agregado informa, para o switch 

escolhido, as informações sobre contagem de fluxos, contagem de pacotes e contagem de 

bytes.  

O parâmetro ‘estatística de pacotes’ apresenta, para o switch escolhido, as 

informações de bytes transmitidos, pacotes transmitidos, pacotes transmitidos com erro e 

pacotes transmitidos descartados, para cada uma das portas. Já o parâmetro de fluxo 

Controlador apresentará informações de pacotes transmitidos, bytes transmitidos, pacotes 

recebidos, bytes recebidos, pacotes recebidos perdidos e pacotes recebidos com erro do 

controlador. 
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Além disso, o monitoramento também pode ser realizado através dos gráficos com 

dados do controlador e dos switches (bits/s e pacotes/s), que serão descritos nas seções 

Error! Reference source not found. e Error! Reference source not found.. 

O monitoramento realizado nesta aplicação pode ser útil para a identificação e 

localização de problemas na rede, afinal, é possível saber os dados de transmissão e 

recepção de todos os nós da mesma e, com isso, é possível localizar um problema de 

forma rápida e precisa, ao comparar os dados monitorados com o que se é esperado 

teoricamente. 

Por fim, ressalta-se que na data em que este documento foi escrito não existia 

qualquer aplicação nativa do Ryu para o monitoramento de tráfego através de uma 

interface gráfica como a proposta nesse projeto. 

Já para outros controladores, existem casos de aplicações de monitoramento 

acopladas. Entretanto, em geral, o foco é outro, seja ele somente na topologia (algo 

também feito na aplicação desenvolvida neste projeto) ou no monitoramento das 

mensagens do protocolo openflow. Já este projeto visa disponibilizar informações acerca 

do tráfego de maneira geral, tanto na interface de rede do controlador quanto no que diz 

respeito aos switches e suas portas. 
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4. Arquitetura e implementação proposta 

Nos capítulos anteriores o foco foi apresentar uma base teórica para o 

entendimento do projeto realizado. Feito isto, os próximos capítulos têm o intuito de 

apresentar a solução proposta ao problema. Neste capítulo será apresentada a arquitetura 

do sistema e as ferramentas utilizadas para a elaboração e para os testes do trabalho aqui 

descrito. 

 

4.1 Resumo da arquitetura 

Para a elaboração deste projeto foram utilizadas diversas ferramentas da área de 

redes e de desenvolvimento de softwares. É importante ressaltar que sempre foram 

buscadas as soluções mais modernas e eficientes para a resolução dos problemas. A 

Figura 7 mostra a arquitetura elaborada e uma explicação mais detalhada sobre os seus 

componentes se dará no decorrer deste texto. 

 

 

Figura 7 - Visão geral da arquitetura do sistema de testes. 

 

Como pode ser visto na Figura 7, o sistema proposto se constitui basicamente de 

duas aplicações Web, uma para a leitura de dados na base e a outra para o monitoramento 

em si. Ambas se comunicam com o controlador RYU [6], contido em uma máquina 

virtual cujo sistema operacional é o Ubuntu. A rede monitorada é construída através do 

software de simulação de rede Mininet [5], presente em uma segunda máquina virtual 

com as mesmas configurações da primeira.  
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A figura também mostra que ambas as aplicações se comunicam com o banco de 

dados. Isto é necessário pois a API do RYU, utilizada para o monitoramento da rede, só 

fornece os dados referentes ao tempo atual. Desta forma, pode-se obter relações 

dependentes do tempo (como taxa de pacotes por segundo) ou descartar dados que tenham 

acontecido no passado e que não possuam mais relevância para o momento do 

monitoramento.  

 

4.2 Ryu 

O Ryu é um controlador desenvolvido na linguagem Python e que possibilita o 

desenvolvimento de aplicações de gerenciamento e controle de redes SDN através da 

disponibilização de diversas APIs. Além disso, suporta protocolos de comunicação como 

o NetConf e o Openflow. Seu código fonte é aberto e disponibilizado aos desenvolvedores 

de aplicações e gerentes de rede. Desta forma, o Ryu possui uma comunidade ativa e uma 

vasta documentação. Isto faz com que o mesmo seja uma boa escolha para a 

implementação de uma rede SDN [6]. 

Para a elaboração do projeto descrito nesse texto, foi desenvolvido um script de 

configuração onde o controlador deveria ser capaz de se comunicar com os switches-SDN 

da rede e construir as tabelas de encaminhamento dos mesmos.  

Basicamente, o funcionamento da rede em questão se dá pelo encaminhamento de 

um pacote ao controlador quando um switch não possui em sua tabela de encaminhamento 

uma instrução sobre o que fazer com um pacote com o Match recebido. Com isto, o 

controlador recebe o pacote e extrai diversas informações de seu cabeçalho, o que lhe 

permite decidir qual deve ser o estino do fluxo. Assim, o controlador ordena ao switch 

que envie o pacote ao seu próximo destino e define uma regra sobre o que fazer com 

pacotes com o mesmo match na tabela de encaminhamento do switch que enviou o pacote. 

No caso do trabalho descrito neste documento as regras elaboradas para construção do 

match, que estão presentes no código em anexo a este documento, são: 

• IP de Origem 

• IP de Destino 

• Porta de Origem 

• Ação (enviar para a porta de Destino) 

• Mac de Origem 

• Mac de Destino 

• EtherType[ref] (definido como 0x0800) 

A Figura 8 detalha o funcionamento do controlador. Ressalta-se que o passo 3’ 

ocorre quando o match já está na lista de entradas da tabela de encaminhamento do switch. 

Os passos 3,4 e 5 ocorrem quando o match não é encontrado. 
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Figura 8 - Funcionamento do controlador. 

 

Além disso, para este projeto, foi necessário o uso de APIs fornecidas pelo Ryu, 

objetivando a disponibilização de informações a serem utilizadas pela aplicação Web.  

Evidentemente, para a obtenção de tais informações é necessário que haja 

comunicação entre o cliente (neste caso a aplicação Web de monitoramento) e o servidor 

(controlador Ryu no qual a API de monitoramento está sendo utilizada). Esta 

comunicação se deu a partir do protocolo REST, que utiliza o protocolo HTTP. 

O funcionamento do protocolo de comunicação REST (Representational State 

Transfer) segue na Figura 9. 

 

 

 

Figura 9 - Funcionamento da aplicação. 

 

Explicando de maneira simples, o protocolo REST se constitui de uma chamada 

REST sendo feita através de um método HTTP (GET, POST, PUT ou DELETE) em 



 

30 
 

 

conjunto a uma URI. Esta URI é dividida em duas partes, o endereço do servidor que 

receberá a requisição REST (IP e porta, podendo-se ou não usar DNS[13] e um 

identificador de qual função do servidor será chamada. Por simplicidade, as URIs 

descritas ao longo do texto conterão apenas a parte referente a identificação da função a 

ser chamada, omitindo-se o endereço. 

 O conjunto método + URI é recebido por um servidor WEB que, por sua vez, 

disponibiliza uma resposta a essa solicitação, geralmente na forma de um JSON 

(JavaScript Object Notation), que é um tipo de formatação de troca de dados com sintaxe 

similar a um objeto JavaScript. 

A API REST disponibilizada pelo Ryu é chamada de ofctl_rest. Esta API 

disponibiliza através de uma interface REST diversas informações relevantes a respeito 

dos switches. Tais informações possibilitam o monitoramento passivo de uma rede tendo 

sido utilizadas como base para a aplicação Web desenvolvida. Para elaboração deste 

projeto foram utilizadas as seguintes funcionalidades: 

 

➢ Obtenção dos switches da rede 

• Método: GET 

• URI: /stats/switches 

• Retorno: 

Tabela 1 - Retorno de Obtenção dos switches na rede 

Atributo Descrição Exemplo 

Dpid Identificação do switch 1 

 

➢ Fluxos de um Switch   

• Método: GET 

• URI: /stats/flow/<dpid> 

• Retorno: 

Tabela 2 - Retorno de fluxos de um switch 

Atributo Descrição Exemplo 

Dpid identificação do switch "1" 

Length Tamanho da entrada 88 

Table_id ID da tabela 0 

duration_sec Tempo de existência do fluxo em segundos 2 

duration_nsec Tempo de existência do fluxo em nano segundos 6,76E+08 

Priority Prioridade da entrada 11111 
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Atributo Descrição Exemplo 

idle_timeout Tempo que o cliente pode ficar sem trafegar  0 

hard_timeout Tempo máximo que um fluxo pode existir num 

switch 

0 

Flags Flag OFPFF 1 

Cookie Identificador de problema no controlador 1 

packet_count Número de pacotes no fluxo 0 

byte_count Número de bytes no fluxo 0 

Match campos correspondentes do Match ["in_port":1] 

Actions Ação a ser feita ["OUTPUT:2"

] 

 

➢ Fluxo agregado de um switch: 

• Método: GET 

• URI: /stats/agreggateflow/<dpid> 

• Retorno: 

 

Tabela 3 - Retorno de Fluxo Agregado de um switch. 

Atributo Descrição Exemplo 

Dpid identificação do switch "1" 

packet_count Número de pacotes nos fluxos do Switch 18 

byte_count Número de bytes nos fluxos do Switch 756 

flow_count Número de fluxos 3 

 

➢ Estatisticas das portas dos switches: 

• Método: GET 

• URI: /stats/port/<dpid> 

• Resultado: 
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Tabela 4 -  Resultado de Estatísticas das portas dos switches 

Atributo Descrição Exemplo 

Dpid Identificação do switch "1" 

port_no Número da porta 1 

rx_packets Número de pacotes recebidos 9 

tx_packets Número de pacotes transmitidos 6 

rx_bytes Número de bytes recebidos 738 

tx_bytes Número de bytes transmitidos 252 

rx_dropped Número de pacotes perdidos na recepção 0 

tx_dropped Número de pacotes perdidos na transmssão 0 

rx_errors Número de erros na recepção 0 

tx_errors Número de erros na transmissão 0 

rx_frame_err Número de erros de alinhamento de quadros 0 

rx_over_err Número de pacotes com superposição 0 

rx_crc_err Número de pacotes com correção de erro CRC 0 

Collisions Número de colisões 0 

duration_sec Tempo de existência do fluxo em segundos 12 

duration_nsec Tempo de existência do fluxo em nano segundos 9.76e+08 

 

Como pode ser visto, a API ofctl_rest oferece uma gama grande de informações 

que facilitam o monitoramento de uma rede. A aplicação Web aqui descrita não se utilizou 

de todas as informações disponibilizadas. Além disso, foram utilizados alguns recursos 

como armazenamento em banco de dados para tratar de casos em que a API não era 

satisfatória (como por exemplo quando fosse necessário obter a taxa de bits por segundo 

referente a algum intervalo de tempo)[7].  

Como já foi dito, o Ryu é um software de código aberto. Com isso, além de 

disponibilizar suas próprias APIs, o Ryu também permite o desenvolvimento de outras 

aplicações por parte de seus usuários. No caso específico da aplicação aqui descrita, foi 

necessário desenvolver uma API para se obter informações referentes a banda no 

controlador, visto que tais informações não estão presentes nativamente em APIs do Ryu. 

Também foi necessário o desenvolvimento de uma API para a obtenção dos links 

presentes na rede, visto que a API com tal finalidade, nativa do RYU, apresenta problemas 
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quando utilizada com o mininet. O objetivo principal de se desenvolver a API de  links 

foi o de possibilitar a visualização da topologia da rede a qual se está monitorando [7].  

A estratégia adotada foi alterar a ‘ofctl_rest’ para a inclusão das novas 

funcionalidades. Cada uma dessas novas funcionalidades será descrita a seguir. 

Na primeira funcionalidade desenvolvida, a intenção é a de se obter informações 

referentes a uma determinada interface de rede de uma máquina, baseando-se no comando 

‘ifconfig’ do LINUX. Para isto, foi utilizada a biblioteca do Python, ifparser, 

transformando-se o resultado obtido em um JSON e disponibilizando-o da seguinte forma 

[7]: 

 

➢ Banda no Controlador: 

• Método: GET 

• URI: /itfcs/infointerface/<interface> 

• Resultado: 

Tabela 5 - Resultado da banda do controlador 

Atributo Exemplo 

Itype Ethernet 

Ip 192.168.25.15 

UP True 

Hwaddr 08:00:27:6a:b1:b6 

MULTICAST True 

Rxpkts 224640 

Bcast 192.168.25.255 

NOARP False 

Rxoverruns 0 

LOOPBACK False 

POINTOPOINT False 

DYNAMIC False 

PROMISC False 

Txpkts 170964 

BROADCAST True 

Txbytes 22693957 

Rxbytes 28967077 

MASTER False 

Rxframe 0 

Interface eth0 

SMART False 

Rxerrors 0 

Mask 255.255.255.0 

Rxdroppedpkts 0 

Mtu 1500 

RUNING True 
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Atributo Exemplo 

SIMPLEX False 

Para a obtenção dos links da rede, foi necessário incluir no script de configuração 

do controlador funções a fim de se obter tal informação. Desta forma, tornou-se possível 

a obtenção dos links entre todos os switches da rede monitorada através de uma chamada 

REST [7]. 

 

➢ Links da rede 

• Método: GET 

• URI: /link/getLinks 

• Resultado: 

Tabela 6 - Resultado dos links de rede 

Atributo Descrição Exemplo 

portaOgm Porta do Switch de onde se inicia o 

link 

2 

portaDest Porta do Switch Destino do link 3 

dpidDest Switch de destino do link 2 

dpidOgm Switch de origem do link 4 

 

4.3 Aplicação web 

 

4.3.1 Plataforma ASP.NET CORE 

A aplicação Web foi desenvolvida utilizando o framework gratuito, de código 

aberto e multiplataforma da Microsoft, o ASP.NET Core, a evolução do ASP.NET. 

Este framework foi desenvolvido utilizando a linguagem orientada a objetos C# 

no backend. Tem como principal característica sua versatilidade em contraste a sua versão 

anterior que era de uso exclusivo de plataformas Microsoft. O framework em questão faz 

uso de um modelo de arquitetura MVC (Model-View-Controller), modelo muito popular, 

sendo também utilizado em frameworks Java, PHP, Python, Ruby, dentre outros. 

Basicamente a função de cada um dos integrantes desta arquitetura é: 

• Modelo: Utilizados para representar os dados. Na aplicação Web os Modelos 

utilizados são justamente as tabelas de banco de dados, que são desenvolvidas 

através de classes criadas no backend do código utilizando a linguagem C#. 

• Visão: Entidade responsável por apresentar o conteúdo ao usuário da aplicação 

Web.  No ASP.NET Core as visões utilizam o formato cshtml, um formato html 

capaz de interpretar também códigos na linguagem C#. Desta forma, é possível 

executar operações típicas de linguagens de backend tais como loops e operações 

condicionais, assim como receber Modelos(Models), advindos do backend. 

• Controlador: O controlador (geralmente chamado de controller) é o componente 

que lida com a interação do usuário, disponibiliza as visões e serve como interface 
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entre o backend e o frontend do código. Todas as visões da aplicação devem estar 

presentes em um dos controladores. O mesmo vale para métodos que possam ser 

acessados pelo frontend. Tais métodos podem ser acessados tanto pelos códigos 

JavaScript quanto pelas classes do backend e as visões. 

Este tipo de modelo é muito popular por ser de uso relativamente simples, 

fornecendo diversas facilidades para os desenvolvedores com pouca intimidade com 

desenvolvimento Web. Esta foi a principal razão para a escolha do framework .NET 

Core para o desenvolvimento deste projeto. 

 

4.3.2 Banco de Dados 

A aplicação desenvolvida faz uso de um banco de dados cujo modelo é 

apresentado na Figura 10. 

 

Figura 10 - Modelo da base de dados do projeto002E. 

Como pode ser visto, o banco de dados é constituído de seis tabelas, sendo uma 

responsável por armazenar um ID de sessão e o intervalo entre as requisições Rest feitas 
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ao controlador. Tal ID é gerado sempre que se define um novo intervalo de sessão (o que 

é feito na aplicação responsável pela inserção dos dados) e é utilizado com o intuito de 

diferenciar uma sessão referente à rede monitorada no momento e outras sessões 

anteriores. A tabela MatchSwitch armazena todos os Matchs TCP/IP referentes à sessão 

em questão. A tabela FluxoSwitches armazena informações referentes aos fluxos dos 

switches enquanto a tabela FluxoAgregado traz o fluxo agregado de um determinado 

Switch (a soma de Bytes, pacotes e o número de fluxos). Há também a tabela 

EstatisticasPacotes, com informações referentes a estatísticas de transmissão e recepção 

de uma determinada porta de um determinado Switch. Por fim, tem-se a tabela 

ControladorSDNInfo, com as informações de banda na interface de rede do Controlador. 

Ressalta-se que todas as tabelas são ligadas a tabela de IdSessaoRede por meio de uma 

chave estrangeira, além de possuírem uma informação de horário. 

A motivação para a criação desse banco de dados veio do fato que a API ofctl_rest, 

detalhada na Seção Error! Reference source not found., apenas fornece informações 

referentes ao tempo presente da rede. Desta forma, para obter informações referentes ao 

histórico da rede é necessário armazená-las em um banco de dados. Isto é feito através de 

um código JavaScript desenvolvido neste projeto, ‘Site.js’, disponível na seção de anexos. 

Este código faz as chamadas REST descritas na seção Error! Reference source not 

found. utilizando como intervalo a informação presente da tabela da sessão e passa as 

informações obtidas para o backend que as insere no banco de dados. 

Para facilitar a interface entre o banco de dados e as aplicações ASP.NET Core, a 

Microsoft disponibiliza um framework ORM (Object-relational mapping, mapeamento 

de objeto relacional), o Entity Framework Core. Com este framework, as tabelas são 

representadas como classes e seus registros como objetos. A ideia principal é que o 

desenvolvedor não tenha que se preocupar com comandos SQL para fazer uso do banco.  

A criação de tabelas pode ser feita através da linha de comandos do Visual Studio 

(IDE da Microsoft utilizada no projeto), ou diretamente na ferramenta de banco de dados. 

Além disso, pode-se inserir e selecionar dados através de comandos em C#. Um exemplo 

de uso do Entity Framework Core na aplicação desenvolvida segue na Figura 11. 
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Figura 11 - Métodos para seleção e inserção na tabela de MatchSwitch. 

 

Por fim, é importante mencionar a ferramenta de banco de dados utilizada, o 

Microsoft SQL Server. Esta ferramenta foi utilizada por ser a que mais facilmente se 

integra ao Entity Framework Core, justamente pelo fato de ser propriedade da Microsoft. 

Além disso, o SQL Server possui uma versão gratuita para uso de desenvolvedores o SQL 

Server Express que ainda disponibiliza o software SQL Server Management Studio para 

configuração, gerenciamento e administração dos componentes do banco de dados. 

Ressalta-se que o uso deste software não é estritamente necessário para o 

desenvolvimento da aplicação, entretanto, o mesmo foi importante para a realização de 

testes, elaboração de consultas e para gerar o modelo de dados da Figura 10. 

 

4.3.3 FrontEnd 

Como já dito na seção anterior, esta aplicação foi construída a partir de uma 

arquitetura MVC. Logo, o frontend é formado por visões, neste caso, em formato cshtml 

[12].  

Entretanto, a linguagem mais utilizada para dar dinamismo a páginas Web é o 

JavaScript. Por esta razão, o JavaScript foi amplamente utilizado, sendo responsável pela 

maior parte das funcionalidades da aplicação. Além disso, existem diversas bibliotecas 

para facilitar o desenvolvimento de páginas Web. Tais bibliotecas são geralmente 

compostas de um código JavaScript e um arquivo de estilização (o css). Para este projeto 

destacam-se quatro bibliotecas. 

• JQUERY: Biblioteca criada para facilitar o uso de JavaScript, simplificando o 

código e o deixando mais limpo. Dentre as simplificações está a sintaxe utilizada 

para o AJAX, ferramenta que permite a execução de chamadas REST 

assíncronas, o que é extremamente útil para o bom desempenho deste projeto 

[8]. 
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• Bootstrap: Ferramenta para desenvolvimento web de páginas responsivas. É 

uma das bibliotecas mais famosas do mundo e permite a criação e estilização de 

diversos elementos de maneira simples. Dentre estes, destacam-se aqui os 

elementos utilizados neste projeto, os botões, ícones e painéis. A Figura 12 

mostra um dos painéis criados utilizando o Bootstrap [9].  

 

Figura 12 - Exemplo de painel, botão e ícone do Bootstrap. 

 

• Google Charts: O Google Charts foi a biblioteca escolhida para a criação de 

gráficos na aplicação Web. Como o próprio nome sugere, é uma biblioteca 

desenvolvida pelo Google, conhecida por sua simplicidade e vasta 

documentação. A Figura 13 mostra um gráfico criado utilizando esta biblioteca 

[10]. 

 

 

Figura 13 - Exemplo de Gráfico utilizando o Google Charts. 

 

• Vis[11]: O Vis foi a biblioteca escolhida para o desenvolvimento dos grafos de 

topologia da rede. Esta biblioteca possui diversas funcionalidades que permitem 

a personalização dos grafos criados, bem como uma boa documentação que 

facilita o desenvolvimento dos mesmos.  A Figura 14 mostra um grafo de rede 

desenvolvido com esta biblioteca. 
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Figura 14 - Exemplo de grafo de rede desenvolvido com o Vis. 

 

 

5. Demonstração do uso da aplicação 
 

Tendo-se conhecimento a respeito das ferramentas utilizadas, o foco deste 

capítulo será nas funcionalidades da aplicação Web desenvolvida. Basicamente há cinco 

telas diferentes na página, onde, em cada uma delas, os usuários terão acesso as seguintes 

funcionalidades: 

• Consultas a dados obtidos pelo controlador; 

• Gráficos de banda das portas dos Switches; 

• Gráficos referentes as estatísticas de pacotes das portas dos switches; 

• Gráficos do tráfego no controlador; 

• Topologia da rede. 

 

5.1 Ambiente de testes 

Para verificar as funcionalidades da ferramenta, foi necessário montar uma rede 

de testes, o que foi feito utilizando o simulador Mininet. A seguir, as ferramentas 

utilizadas para criação do cenário de teste são descritas. 

 

5.1.1 FrontEnd 

Tanto o controlador utilizado quanto a rede simulada estão em máquinas virtuais 

Ubuntu, ambas com a mesma configuração, como se segue: 

• Sistema Operacional Ubuntu 32 Bits 

• Memória RAM de 1GB 

• Processador de dois núcleos 

• Conexão com a máquina hospedeira através de Placa em modo Bridge [ref] 

 

5.1.2 Mininet 
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O Mininet é um simulador de redes que trabalha com SDN e que pode ser utilizado 

em sistema operacionais UNIX/LINUX, sendo bastante versátil. Ele é um simulador do 

tipo CBE (Container-Based Emulation), que emprega a virtualização a nível de processo, 

uma forma mais leve de virtualização onde muitos recursos do sistema são 

compartilhados e, com isso, alcança maior escalabilidade que outras que realizam uma 

simulação completa, ou seja, usando uma máquina virtual para cada dispositivo da rede 

[5]. 

O mininet é capaz de simular links, hosts, switches e controladores. Para controlar 

todos esses dispositivos simulados. Fornece uma CLI (Command Line Interface) onde, 

através de um único console, é possível controlar todos os dispositivos simulados. Para 

tal, utilizam-se de diversos comandos.  

Além disso, o Mininet possui APIs que permitem o desenvolvimento de 

aplicações em Python para a criação de topologias e para simulação de comportamentos 

de redes.  

Dentre esses comandos destacam-se: 

• addSwitch() - Adiciona um switch a topologia;  

• addHost () - Adiciona um host a topologia;  

• addLink() - Adiciona um link bidirecional; 

• start() - Inicia a rede; 

• pingall() - Testa a conectividade; 

• stop() - Para a rede; 

• hosts() - Todos os hosts da rede. 

• Iperf() – Envia pacotes TCP ou UDP entre dois hosts 

Estas APIs foram de extrema relevância para a etapa de testes de carga, descrito 

na seção Error! Reference source not found., pois com eles foi possível desenvolver 

um script capaz de simular o comportamento de uma rede de maneira automatizada, sem 

a necessidade de uso das linhas de comando. 

Isto feito devido ao fato de que para topologias maiores é inviável a simulação do 

comportamento da rede via linha de comandos. Desta forma, um script foi a melhor 

solução encontrada.  

Além disso, na aplicação relativa a inserção na base de dados, há uma tela para a 

configuração do intervalo de tempo entre as requisições Rest. 

As seções que se seguem ao longo deste capítulo têm como objetivo explicar as 

funcionalidades presentes em cada uma destas telas. 

As seções que se seguem ao longo deste capítulo utilizam uma topologia bem 

simples de Mininet e têm como objetivo explicar as funcionalidades desenvolvidas na 

ferramenta. 
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5.2 Tela de intervalo 

Nesta tela, o administrador da rede deve configurar o intervalo de tempo entre as 

chamadas REST a serem realizadas para a inserção de dados na base do projeto. Este será 

o intervalo da sessão. 

Basicamente, ao introduzir tal valor na tela, uma nova sessão é gerada e o intervalo 

definido será utilizado até que uma nova sessão seja iniciada. Para elaboração deste 

projeto, estabeleceu-se um padrão recomendado de 30 segundos entre as requisições. Isto 

pois intervalos inferiores sobrecarregariam demasiadamente a aplicação. Com isto dito, 

caso um valor inferior a 30 segundos seja introduzido na tela, serão considerados 30 

segundos de intervalo.  

 

 

Figure 15 -Tela de intervalo 

 

É importante frisar que a tela aqui descrita não está disponível na aplicação Web 

principal, devendo ser utilizada somente pelo gerente ou administrador da rede.  

 

5.3 Tela de consultas 

A tela de consulta é página inicial da aplicação Web. A ideia principal é que o 

usuário possa fazer consultas diretamente ao controlador de maneira intuitiva, por meio 

de uma interface Web agradável. Todas essas consultas são baseadas nas chamadas REST 

descritas na Seção Error! Reference source not found., porém com algumas alterações 

para aprimorar a experiência do usuário. Além disso, algumas dessas consultas podem 

ser feitas utilizando o banco de dados da aplicação. Com isso, recupera-se apenas os dados 

referentes aos últimos minutos da sessão atual, mais precisamente, 10 vezes o valor 

definido na tela de intervalo. Desta forma, o usuário poderá ter uma ideia de como a rede 

está no momento em que a estiver utilizando, desprezando dados mais antigos e que 

possam ter pouca relevância. O layout principal desta tela pode ser visto na Figura 16. 
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Figura 16 - Layout principal da página. 

 

Para que seja possível demonstrar cada uma dessas consultas de maneira simples 

será utilizada uma rede com topologia de baixa complexidade, no caso, a topologia em 

árvore com profundidade 32. Tal topologia possui sete switches e oito hosts e está 

representada na Figura 17. 

 

 

Figura 17 - Topologia ‘tree,depth=3’. 

 

5.3.1 Consulta de identificação dos switches 

A primeira consulta da página busca o dpid (datapath id, ou seja, um identificador 

do switch) de cada switch na rede. A Figura 18 mostra o resultado dessa consulta para a 

topologia em questão. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAuNm1_8PaAhWGH5AKHSFEBDIQjRx6BAgAEAU&url=https://courses.cs.washington.edu/courses/csep561/13au/projects/proj2.html&psig=AOvVaw3u_YQf3fpvKjSx01QhR1Js&ust=1524146793686102
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Figura 18 - Consulta dos switches. 

 

Vale ressaltar que esta consulta é a única que não possui a opção de consulta a 

base de dados. Isso se deve ao fato de que a mesma não possui informações referentes a 

banda ou taxa de envio de pacotes, não sendo necessário monitorar um histórico para se 

traçar um padrão ao longo do tempo.  

 

5.3.2 Informações de fluxo de um switch 

Esta consulta retorna informações de fluxo referente a um switch, sendo filtrada 

pelo número dpid. Desta forma, é possível obter a tabela de encaminhamento, bem como 

o número de Bytes e de pacotes encaminhados ou recebidos em cada um dos fluxos. As 

informações retornadas na consulta são as que seguem: 

• Porta Origem 

• Mac Origem 

• Mac Destino 

• Ip Origem 

• Ip Destino 

• Porta de Saída 

• Contagem de Bytes 

• Contagem de Pacotes 

A Figura 19 mostra o resultado dessa consulta para o Switch 3. 
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Figura 19 - Informações de fluxo do switch. 

 

Uma vez feita a consulta, o usuário pode escolher aplicar filtros, mostrando-se, 

assim, apenas as linhas desejadas. Para tal, basta utilizar o botão de filtro. As opções de 

filtragem são: 

• Porta de Origem. 

• IP de Origem. 

• IP de Destino. 

• Porta de Saída 

A Figura 20 mostra o resultado da aplicação do filtro para o IP de Destino 10.0.0.4, 

referente ao switch 4. 

 

Figura 20 - Resultado de aplicação de filtro. 

 

5.3.3 Fluxo agregado de um switch 

Esta consulta retorna, de maneira agregada, as informações referentes a todos os 

fluxos de um determinado switch. A consulta pode ser filtrada pelo dpid ou não. No 

segundo caso, retornará o fluxo agregado de todos os switches da rede. As informações 

retornadas são as que se seguem 

• Dpid 

• Contagem de Fluxos 
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• Contagem de Pacotes 

• Contagem de Bytes 

 A Figura 21 e a Figura 22 mostram, respectivamente, o resultado dessa consulta 

para todos os switches da rede (caso onde não há filtro de dpid) e para o switch de dpid 3. 

 

 

Figura 21 - Consulta de fluxo agregado sem filtro. 

 

Figura 22 - Consulta de fluxo agregado com filtro. 

 

5.3.4 Estatísticas de tráfego por porta de um switch 

Esta consulta retorna informações referentes às estatísticas de tráfego por cada 

porta de um determinado switch. A consulta é feita filtrando-se pelo dpid e as informações 

retornadas são: 

• Porta 

• Bytes Transmitidos 

• Pacotes Transmitidos 

• Pacotes Transmitidos com erro 

• Pacotes Transmitidos Descartados 

• Bytes Recebidos 

• Pacotes Recebidos 

• Pacotes Recebidos com erro 
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• Pacotes Recebidos Descartados 

O resultado desta consulta para o switch 3 segue na Figura 23. 

 

 

Figura 23 - Estátistica de tráfego. 

 

Uma observação importante é a de que a primeira linha é referente ao fluxo deste 

switch para o controlador da rede.  

 

5.3.5 Tráfego no controlador 

Esta consulta retorna os dados referentes a banda e contagens de pacotes na 

interface de Rede do controlador, que é definida através de um arquivo de configuração. 

A consulta é baseada na interface REST referente à banda no controlador, descrita na 

Seção Error! Reference source not found. e retorna os seguintes campos: 

• Pacotes Transmitidos. 

• Bytes Transmitidos. 

• Pacotes Recebidos. 

• Bytes Recebidos. 

• Pacotes Recebidos Perdidos. 

• Pacotes Recebidos Descartados. 

O resultado dessa consulta para a topologia em questão segue na Figura 24. 

 

Figura 24 - Tráfego no controlador. 

 

 

5.4 Tela de gráficos 

O projeto aqui descrito possui três telas referentes a gráficos de taxa de pacotes 

ou banda. Todas elas fazem uso da base de dados, utilizando as informações obtidas pelas 

chamadas REST que foram armazenados no banco de dados.  
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Cada gráfico possui 11 pontos, espaçados pelo intervalo da sessão definido na tela 

de intervalo. Desta forma, para o caso padrão, serão mostrados dados referentes aos 

últimos 5 minutos. 

 Além disso, conforme seção 4.3.3, ressalta-se o uso da biblioteca JavaScript 

Google Charts para todos os gráficos feitos na aplicação. 

Para as representações das Seções Error! Reference source not found., Error! 

Reference source not found. e Error! Reference source not found., foi utilizada outra 

topologia, a linear com quatro switches e um script mininet com automatização de 

comandos iperfs para gerar o tráfego [Anexo 3]. Esta topologia, assim como a de árvore 

de três camadas, é bastante simples e o motivo para a utilização de topologias simples 

neste capítulo é o fato de que o foco é apenas demonstrar as funcionalidades da aplicação. 

Topologias mais complexas serão analisadas no capítulo 6. 

 

5.4.1 Gráficos de taxa de pacotes por segundo 

 Nesta tela, o usuário pode obter gráficos de taxas de pacotes enviados e recebidos 

em uma determinada porta de um switch ao longo do tempo. Neste primeiro tipo de 

gráfico serão apresentados os pacotes que foram transmitidos com sucesso, pacotes 

perdidos e pacotes com erros. 

O switch e a porta que desejam ser consultados devem ser inseridos nos campos 

presentes no topo da página e, ao clicar no botão “tráfego”, o gráfico referente aos pacotes 

transmitidos e aos pacotes recebidos será impresso na tela. Vale ressaltar que poderão ser 

realizadas várias consultas (número de switch e porta) distintas ao mesmo tempo, com os 

resultados sendo impressos separadamente ao longo da página. Além disso, o usuário 

poderá deletar os gráficos, clicando no botão “lixeira”, atualizar a consulta à base clicando 

no botão “refresh” e obter informações exatas sobre as taxas ao passar o mouse sobre o 

ponto do gráfico que deseja analisar. 

Na Figura 25 tem-se uma representação da página onde, inicialmente, foi feita 

uma consulta de pacotes/s da porta 1 do switch 2 e, posteriormente, uma segunda consulta 

foi realizada para a porta 2 do switch 3.  
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Figura 25 - Gráficos de Taxas de Pacotes por Segundo. 

 

 

5.4.2 Gráfico com taxas de bits por segundo 

Nesta tela, o usuário pode obter gráficos de bits/s em uma determinada porta de 

um switch ao longo do tempo. Serão apresentados os bits transmitidos e os recebidos. 

Assim como no gráfico de pacotes por segundo, o switch e a porta que desejam 

ser consultados devem ser inseridos nos campos presentes no topo da página, porém, aqui 

também poderá ser escolhida em qual unidade (Kb/s, Mb/s ou Gb/s) deseja-se ver a taxa 
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e, ao clicar no botão “tráfego”, o respectivo gráfico será impresso na tela. Vale ressaltar 

que podem ser realizadas várias consultas (número de switch e porta) distintas ao mesmo 

tempo, com os resultados sendo impressos separadamente ao longo da página. Além 

disso, o usuário poderá deletar os gráficos clicando no botão “lixeira”, atualizar a consulta 

à base clicando no botão “refresh” e obter informações exatas sobre as taxas ao passar o 

mouse sobre o ponto do gráfico que deseja analisar. 

Na Figura 26 tem-se uma representação da página onde, inicialmente, foi feita 

uma consulta de bits/s da porta 1 do switch 2, com a taxa em Gbit/s e, posteriormente, 

uma segunda consulta foi realizada para a porta 2 do switch 3, com a taxa em Gbit/s. 

 

Figura 26 - Gráfico de Medidas de Taxa ao Longo do Tempo. 

 

5.4.3 Gráficos do controlador 

Nesta tela, o usuário pode analisar os gráficos do controlador. Serão apresentados 

dois gráficos: o de bits/s, onde poderão ser observadas as taxas de bits transmitidas e 

recebidas ao longo do tempo e o de pacotes/s, onde serão apresentadas as taxas de pacotes 

transmitidos, recebidos, descartados e recebidos com erros ao longo do tempo.  

Como a aplicação se comunica com apenas um controlador, não é necessário 

realizar uma busca, porém, o eixo y do gráfico pode aparecer com escalas diferentes, de 

acordo com a unidade selecionada no topo da página. Além disso, existe o botão “refresh” 

que, ao ser clicado, atualizará os dados dos gráficos. As informações detalhadas de cada 

ponto da curva do gráfico podem ser obtidas ao passar o mouse por cima do mesmo. 
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Na Figura 27 temos uma representação da página onde foi feita uma consulta com 

a escala de kbit/s. 

 
Figura 27 - Gráficos do controlador. 

 

5.5 Tela de topologia de rede 

Esta tela tem como finalidade disponibilizar a visualização da topologia da rede 

para o usuário da aplicação. Para tal, foi utilizado a biblioteca JavaScript Vis.js, descrita 

na Seção 4.3.3, em conjunto a API Rest para a recuperação dos links da rede, descrita na 

Seção Error! Reference source not found.. 

Basicamente o que a tela disponibiliza é a visualização na forma de um grafo de 

todos os switches da rede, identificados pelos seus números dpid, e os links entre os 

mesmos. Além disso, é possível se obter a informação referentes as portas dos switches 

que estão sendo conectadas pelo link ao se passar o ponteiro do mouse sobre o mesmo. 

Por fim, pode-se editar a forma como a topologia está sendo mostrada. A Figura 28 e a 

Figura 29 mostram o resultado obtido nesta tela para a topologia em árvore de três 

camadas antes e depois da edição do usuário. Outras topologias serão demonstradas na 

seção de testes. 
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Figura 28 - Ilustração de uma Topologia de Rede antes da edição do usuário. 
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Figura 29 - Ilustração de uma Topologia de Rede depois da edição do usuário. 

 

 

6. Testes do Sistema proposto 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os testes de validação realizados para 

garantir a consistência e confiabilidade dos dados apresentados na interface web. 

 Aqui serão realizados três testes distintos: de fluxo, carga e topologia, que serão 

descritos nas próximas seções.  

A máquina utilizada para a realização desses testes possuía um processar i7 de 4,2 

GHz e uma memória RAM de 16 GB. 

 

6.1 Teste de fluxo 

Este teste tem como objetivo conferir se os fluxos que passam pelas portas dos 

Switches estão corretos. Ele é realizado com base na comparação dos dados de fluxo 

agregado, informações do switch e estatística de pacotes, presentes na interface web, com 

o que se é esperado teoricamente de acordo com a topologia previamente definida no 

mininet. 

Este teste foi realizado com uma topologia linear com quatro switches e quatro 

hosts, como mostrado na Figura 30. 
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Figura 30 - Topologia linear utilizada no teste. 

 

Esta topologia foi criada no Mininet e analisada na página web. Para que se 

pudesse fazer a análise, foram enviados pacotes do host 2 para o host 3, através do 

comando iperf h2 h3, no terminal da máquina virtual onde o Mininet estava rodando. 

A primeira análise realizada foi a de “Informações do Switch”. Foi possível 

perceber que, ao se enviar pacotes entre h2 e h3, a contagem de bytes e a contagem de 

pacotes aumentou consideravelmente no fluxo cuja origem é o host 2 (IP 10.0.0.2) e o 

destino é o host 3(IP 10.0.0.3). Além disso, a quantidade de pacotes e bytes com origem 

no host 3 e destino no host 2 também tiveram um pequeno aumento. Isto se deve aos 

pacotes ACK enviados pelo host 3 ao host 2.  Com relação aos outros fluxos, as contagens 

permaneceram com um número baixo, como mostrado na Figura 31. 

   

 

Figura 31 - Informações do switch para o teste realizado. 

 

A segunda análise foi a de “Fluxo Agregado” e, assim como na de “Informações 

do Switch”, pode-se perceber que a contagem de pacotes e a contagem de fluxos é muito 

maior no switch 2 e 3. Além disso, observamos que, como era esperado, a contagem dos 

fluxos do switch 2 e do 3 é igual a 11, o que equivale a soma dos fluxos mostrado na 

Figura 31 mais o fluxo do controlador, como mostrado na Figura 32. 
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Figura 32 - Contagem dos fluxos do teste. 

  

O último teste realizado foi o de “Estatísticas Pacotes” e, como era esperado, com 

base na topologia da rede, é possível ver que ocorreu o seguinte tráfego: Os pacotes do 

iperf foram enviados pelo host 2 ao switch 2, que os recebeu na porta 1. Posteriormente, 

o switch 2 transmitiu os pacotes para o switch 3 através da sua porta 3. Na sequência, o 

Switch 3 recebeu os pacotes em sua porta 2 e, por fim, o switch 3 enviou os dados para o 

host 3, através de sua porta 1 

A Figura 33 e a Figura 34 representam a Estatística de pacotes para os switches 2 

e 3, respectivamente. Já a Figura 35 mostra o tráfego que ocorreu na rede. 

 

 

Figura 33 - Estatística de Pacotes para o switch 2. 

 

 

Figura 34 - Estatística de Pacotes para o Switch 3. 

. 

v 

v 
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Figura 35 - Tráfego na rede. 

 

Realizamos agora a mesma análise anterior, porém com pacotes sendo enviados 

de h1 para h4. 

 Na análise de “Informações do Switch”, foi observado um comportamento similar 

ao da análise anterior, onde, neste caso, a contagem de bytes e a contagem de pacotes 

aumentou consideravelmente no fluxo cuja origem é o host 1 (IP 10.0.0.1) e o destino é 

o host 4(IP 10.0.0.4). Além disso, a quantidade de pacotes e bytes com origem no host 4 

e destino no host 1 também tiveram um pequeno aumento. Isto se deve aos pacotes ACK 

enviados pelo host 4 ao host 1, como mostrado na Figura 36. 

 

 

Figura 36 - Análise de Informações do Switch. 

 

No “Fluxo Agregado”, foi percebida uma contagem de pacotes e de bytes alta em 

todos os switches, como visto na Figura 37. Isso se deve ao fato do tráfego passar por 

todos os switches da rede para ir do host 1 para o host 4. 
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Figura 37 - Análise do Fluxo Agregado. 

 

Na sequência, o teste de “Estatística de Pacotes” mostrou que os tráfegos nas 

portas correspondem a topologia linear escolhida, como mostrado na Figura 38, Figura 

39 e Figura 40. 

• Os pacotes do iperf foram enviados pelo host 1 ao switch 1, que os recebeu na 

porta 1 

• Posteriormente, o switch 21 transmitiu os pacotes para o switch 2 através da sua 

porta 2 

• Switch 2 recebeu os pacotes em sua porta 2 

• Switch 2 enviou os dados para o switch 3, através de sua porta 3 

• Switch 3 recebeu os pacotes em sua porta 2 

• Switch 3 enviou os dados para o switch 4, através de sua porta 3 

• Switch 4 recebeu os pacotes em sua porta 2 

• Por fim, o switch 4 enviou os pacotes para o host 4 através da porta 1. 

 

Figura 38 - Estatística de Pacotes para o switch 1. 

 

 

Figura 39 - Estatística de Pacotes para o switch 2. 
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Figura 40 - Estatística de Pacotes para o switch 3. 

 

 

Figura 41 - Estatística de Pacotes para o switch 4. 

 

 

Figura 42- Análise de Fluxo Agregado. 

 

6.2 Teste de carga 

Este teste tem como objetivo buscar o tamanho máximo da rede que a aplicação 

suporta e, para isso, foram testados dois tipos topologia (linear e em árvore), onde foram 

adicionados hosts e switches. Para que essas topologias fossem testadas, foram enviados 

pacotes entre os diferentes hosts através do comando iperf. Vale ressaltar que, devido à 

complexidade das topologias utilizadas foi necessário o envio de vários iperfs, que foram 

feitos automáticamente, através de um script contruido baseado numa API do Mininet. 

Primeiramente, determinou-se o tamanho da rede suportado para o intervalo 

padrão entre as chamadas Rest para inserção de dados no banco, isto é, 30 segundos. A 

fim de se estabelecer uma margem de segurança, foram consideradas apenas topologias 

que tivessem o tempo de inserção na base de dados menor do que 25 segundos.  

Após a observação do funcionamento da aplicação, foi verificado que os dados 

com tempo de inserção maiores foram os relativos à tabela de FluxosSwitches. Como já 

dito anteriormente, esta tabela armazena informação de tráfego de todos os fluxos 
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possíveis entre diferentes hosts em diferentes switches. Desta forma, o número de 

instâncias de dados a ser inserido nesta tabela em cada chamada REST era 

consideravelmente maior do que no restante.  

A fim de se obter a informação do tempo de cada requisição, a função para 

inserção no banco de dados deveria ser chamada uma única vez e, na sequência, seria 

feita uma consulta ao banco, verificando a diferença de tempo entre a primeira e a última 

inserção na tabela FluxosSwitches. Com isso, seria possível comparar tal valor com os 25 

segundos previamente estipulados. Feito isto, seria possível concluir se a topologia 

poderia ser encaminhada para o próximo teste. 

Com esta primeira etapa realizada, seria possível iniciar uma segunda, testar a 

página web e verificar a taxa do controlador e as funcionalidades do site, para verificar 

se não havia queda de desempenho. 

Feito isto, foi possível se fazer uma breve análise acerca do desempenho da 

aplicação, tanto do ponto de vista computacional, ou seja, a avaliação sobre quais 

topologias suportam uma maior quantidade de dados sendo inseridos na base de dados, 

quanto da rede em si, isto é, as topologias que suportam um maior número de hosts. 

Por fim, foram testadas topologias cujo tempo de inserção é superior ao tempo 

padrão (ou seja, maior que os 25 segundos estipulados). A finalidade destes testes é 

orientar possíveis usuários acerca do intervalo de tempo indicado a ser usado entre as 

requisições para diversas topologias. Este intervalo, como já foi dito em sessões 

anteriores, não é configurável através da página principal, sendo assim, é definido na 

aplicação de inserção no banco de dados. 

Desta forma, foi possível entender o comportamento da aplicação desenvolvida e, 

também, os melhores casos de uso da mesma. 

 

6.2.1 Topologia linear 

Primeiramente foram testadas topologias lineares com diferentes números de 

hosts e switches. A metodologia utilizada foi a de fixar um número de hosts ou switches 

e assim variar o outro até que se chegasse a um valor limítrofe. 

No primeiro teste foi buscado o número máximo de switches com apenas 1 host 

por switch, cujo tempo de inserção de dados não fosse maior do que 25s. Após a 

realização de diversos testes com diferentes números de switches, a quantidade máxima 

de switches suportada para tal intervalo foi de 35 switches. Os tempos de inserção 

variaram entre 22 e 24 segundos e o número de matches para essa topologia foi de 15470. 

Ao seguir para o teste da página web, foi constatado um desempenho bom e as 

taxas de bits/s e pacotes/s no controlador estão indicadas na Figura 43. 
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Figura 43 - Taxas do controlador. 

Na sequência foi realizado um teste que buscava o número máximo de hosts com 

apenas 1 switch. O resultado obtido foi o de 42 hosts. O número de matches foi 1722. Já 

a inserção de dados demorou entre 20 e 23 segundos para ser completada. 

Ao seguir para o teste da página web, foi contatado um desempenho bom e as 

taxas de bits/s e pacotes/s no controlador estão indicadas na Figura 44. 

 

 

Figura 44 - Taxas do Controlador. 
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O último teste buscava um número intermediário de hosts e switches cujo tempo 

de inserção de dados não fosse maior do que 25s. Definiu-se que a cada switch seriam 

ligados 8 hosts. após a realização de diversos testes a quantidade de switches que limitou 

o uso da rede foi de 6 switches. O número de matches foi 6736 e inserção de dados com 

esse número variou entre 18 e 20 segundos 

Ao seguir para o teste da página web, foi constatado um desempenho bom e as 

taxas de bits/s e pacotes/s no controlador estão indicadas na Figura 45. 

 

 

Figura 45 - Taxas do controlador. 

 

Algo interessante de se notar foi o fato de que o número de matches e, 

consequentemente, o de fluxos foi consideravelmente maior no primeiro caso, onde se 

tinha um host por switch. Isto ocorre pois a aplicação Web utiliza o Ajax para realizar as 

chamadas Rest e as inserções no banco, ou seja, as inserções são assíncronas. 

Basicamente, como tais chamadas são feitas a partir do dpid, o número de switches é igual 

ao número de chamadas e, consequentemente, ao número de processos em paralelo para 

inserção de dados na base.  

Desta forma, no primeiro caso de topologia linear foram feitas 35 chamadas Rest 

resultando em 35 inserções na base de dados, todas feitas de maneira paralela. 

Já para o segundo caso, onde só havia um switch o número de matches que limitou 

o uso da aplicação foi consideravelmente menor (aproximadamente 9 vezes menor). Isto 

pois a inserção destes dados não foi feita de maneira paralela. 

Como esperado, o terceiro caso apresentou um resultado intermediário, quase 4 

vezes melhor que o caso 2 porém aproximadamente 2,3 vezes pior que o caso 1. 
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Entretanto, este foi o caso onde houve o maior número de hosts conectados à rede, 48. Já 

o primeiro e o segundo caso tiveram, respectivamente 35 e 42, respectivamente 

A conclusão a que se chega é a de que dado um número x de hosts, se a topologia 

tem um número demasiado de hosts ligados a um mesmo switch, é preciso atualizar alguns 

parâmetros da interface para que se tenha uma resposta correta na mesma.  

 

6.2.2 Topologia em árvore 

Foram testadas diferentes topologias em árvore com diferentes números de 

camadas e ramos e, para cada número de camadas, encontrou-se o número máximo de 

ramos suportados para que não se ultrapassasse os 25 segundos estipulados. 

O número padrão de ramos é 2 e, para esta quantidade, o número máximo de 

camadas que a aplicação suportou foi 5. A inserção de dados com esse número demorou 

entre 12 e 16 segundos para ser completada e o número de matches foi 7264. 

Ao seguir para o teste da página web, foi constatado um desempenho bom e as 

taxas de bits/s e pacotes/s no controlador estão indicadas na Figura 46. 

 

 

Figura 46 - Taxas do controlador. 

 

Na sequência foram testados diversos números de ramos diferentes para 3 

camadas e, como resultado, o número máximo de ramos que a aplicação suportou foram 

3. A inserção de dados com tal número demorou de 3 a 4 segundos para ser completada 



 

62 
 

 

e o número de matches foi 2970, valores que estão dentro dos padrões previamente 

definidos. 

Como esperado, o desempenho da página não ficou comprometido. As taxas de 

bits/s e pacotes/s no controlador estão indicadas na Figura 47. 

 

 

Figura 47 -  Taxas do controlador. 

 

Por último foram testados diversos números de ramos diferentes para 2 camadas 

e, como resultado, o número máximo de ramos que a aplicação suportou foram 6. A 

inserção de dados com esse número demorou entre 9 e 11 segundos para ser completada 

e o número de matches foi 3420, valores que estão dentro dos padrões previamente 

definidos. 

Feito o teste na página web, foi constatado novamente um desempenho bom e as 

taxas de bits/s e pacotes/s no controlador estão indicadas na Figura 48. 
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Figura 48 - Taxas do Controlador. 

 

Confirmando aquilo constado na seção correspondente às topologias lineares, 

topologias com maiores números de switches fazem com que a aplicação Web possua um 

melhor desempenho. Entretanto, a comparação neste caso é mais complicada de ser feita 

visto que uma simples mudança como a adição de uma nova camada ou um novo ramo 

gera diversos nós na rede. 

No fim, o que se pode concluir é que, do ponto de vista de número de hosts 

suportados, a topologia que melhor se adaptou a aplicação foi a terceira, totalizando 36 

hosts. A primeira e a segunda possuem, respectivamente, 28 e 27 hosts. 

 

6.2.3 Outros intervalos 

A finalidade desta seção é demonstrar que os intervalos de tempo de topologias 

não suportadas pela aplicação quando utilizado o intervalo padrão. Para tal, o tempo de 

inserção foi testado diversas vezes para que se pudesse ter uma noção mais acurada a seu 

respeito. Evidentemente, recomenda-se que, caso a aplicação seja utilizada para uma das 

topologias testadas, utilize-se um intervalo relativamente maior do que o aqui obtido. Os 

resultados obtidos estão expressos na Tabela 7 para topologias lineares e na Tabela 8 para 

topologias em árvores. 
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Tabela 7 - Intervalo de tempo não suportado pela topologia linear 

Topologia Linear 

Número 

 de Switchs 

 

Número de 

Hosts 

 por Switch 

Tempo 

Máximo(s) 

Tempo 

Mínimo 

Número de 

Matches 

Número Total de 

Hosts 

40 1 50 42 22880 40 

45 1 71 62 32340 45 

50 1 99 86 44100 50 

1 50 50 40 2450 50 

1 60 89 81 3540 60 

1 70 148 134 4831 70 

1 80 228 218 6321 80 

7 8 40 34 10249 56 

8 8 60 52 14785 64 

10 8 162 131 27441 80 

5 16 175 125 16651 80 

 

Tabela 8 - Intervalo de tempo não suportado pela topologia em árvore. 

Topologia em Árvore 

Número 

 de 

Camadas 

Número 

de 

ramos 

Tempo 

Máximo(s) 

Tempo 

Mínimo 

Número de 

Matches 

Número Total de 

Hosts 

6 2 122 106 37057 64 

4 3 162 148 39243 81 

3 4 88 75 17857 64 

 

Mais uma vez, percebe-se que para topologias com baixo número de switches, o 

desempenho da aplicação, ou seja, o tempo de inserção de uma determinada quantidade 

de linhas (aproximadamente o número de matches) é consideravelmente pior do que em 

topologias em que há muitos hosts ligados a um switch.  
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Um bom modo de se perceber isso é analisando as topologias lineares cujo número 

de hosts é 80.  

No caso em que há apenas um switch, o número de matches é de apenas 6321. 

Porém, o tempo de inserção pode chegar a quase 230 segundos.  

No caso de 5 switches, o número de matches é de 16651 e o tempo de inserção 

varia entre 125 e 175 segundos, uma diferença considerável em comparação à topologia 

descrita no parágrafo anterior. 

Por fim, no caso de 10 switches, o número de matches é de 27441, com o tempo 

variando entre 131 e 162 segundos.  

Em uma análise de taxa de inserção, considerando-se o tempo máximo obtido para 

essas topologias, tem-se 79 inserções por segundo para o primeiro caso, 95,15 para o caso 

com 5 switches e 169,4 para o caso de 10 switches.  

Com base nesses resultados, foi demonstrado que a aplicação aqui desenvolvida 

tem um desempenho computacional melhor em topologias com maior número de 

switches. Isto valida a hipótese de que o uso do Ajax para paralelizar as inserções de 

dados influencia de maneira substancial no desempenho da rede.   

 

6.3 Teste de topologia 

Este teste tem como objetivo testar a funcionalidade da topologia de rede,e, para 

isso foram testadas três topologias diferentes: anel, linear e árvore. 

Para o primeiro teste utilizamos a topologia em árvore com 4 camadas e dois 

ramos e obtivemos, como esperado, a topologia da Figura 49. 

 

 

Figura 49 - Topologia em árvore utilizada para o teste de topologia. 
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A seguir realizamos um segundo teste, também com a topologia em árvore, só que 

com 3 camadas e 3 ramos e obtivemos o resultado da Figura 50. 

 

 

Figura 50 - Topologia em árvore utilizada para o teste de topologia 

Na sequência, foi feito um teste de topologia linear com 7 switches e foi obtido, 

como esperado, o resultado da Figura 51. 

 

 

Figura 51 - Topologia linear utilizada para o teste de topologia. 

 

Por fim, foi realizado um teste com a topologia em anel, com 10 switches e foi 

obtido, como esperado, o resultado da Figura 52. 
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Figura 52 - Topologia em anel utilizada para o teste de topologia. 

 

 

7. Conclusão 

Com a realização deste trabalho, pode-se consolidar e aprofundar os 

conhecimentos, de forma geral, a cerca de conceitos de redes de computadores. Além 

disso, pode-se ver como a separação entre o plano de dados e o de controle em SDN 

permite o desenvolvimento de aplicações de maneira simples e rápida.  

No desenvolvimento da aplicação, foi possível o contato com tecnologias de 

software de ponta, que poderão auxiliar em trabalhos científicos futuros e na vida 

profissional. 

Em se tratando de desempenho, foi possível observar que, ao se paralelizar as 

inserções de dados no banco, é possível haver a inserção de mais dados por segundo, 

aumentando, assim, a eficácia da aplicação. Além disso, foi demonstrado que é possível 

se desenvolver aplicações a partir de APIs existentes nos controladores SDN e que, com 

isso, se torna fácil o desenvolvimento de novas funcionalidades. Foi observado, também, 

que, em caso de necessidade, o desenvolvimento de novas APIs se dá de forma simples e 

rápida. 

Para trabalhos futuros, pode se tentar realizar uma paralelização ainda maior na 

inserção de dados e, tendo em vista que a aplicação roda em cima de um controlador, 

podem ser adicionados novos controladores, o que permitirá a divisão do trabalho de 

monitoramento, aumentando, assim, o desempenho da aplicação. 



 

68 
 

 

 

8. Referências bibliográficas 

 [1] Goransson, Paul. et al. Software Defined Networks: A Comprehensive Approach. 2 

ed. Cambridge, 2017. 

[2] OpenFlow Switch Specification, https://www.opennetworking.org/wp-

content/uploads/2014/10/openflow-switch-v1.5.1.pdf 

[3] Projeto de Desenvolvimento em OpenFlow, 

https://www.inf.ufes.br/~magnos/IF/if_files/Tutorial.pdf 

[4] Gerenciamento e Monitoramento de Redes I: Análise de Desemprenho, 

http://www.teleco.com.br/pdfs/tutorialgmredes1.pdf 

[5] Mininet and Open Switch, 

http://www.openvswitch.org//support/ovscon2015/16/1305-lantz.pdf 

[6] RYU SDN Framework, http://osrg.github.io/ryu-book/en/Ryubook.pdf 

[7] Ryu.app.ofctl_rest, http://ryu.readthedocs.io/en/latest/app/ofctl_rest.html 

[8] JQuery, https://jquery.com/  

[9] Bootstrap, https://getbootstrap.com/ 

[10] Google Charts, https://developers.google.com/chart/ 

[11] Vis, http://visjs.org/ 

[12] ASP.NET Razor, https://www.w3schools.com/asp/razor_syntax.asp 

[13] O que é DNS?, https://www.oficinadanet.com.br/post/16321-o-que-e-dns 

 

9. Anexos 

 [Anexo 1] Script de configuração do Controlador: 

https://github.com/pedroabz/TCCSDNScriptsControlador/blob/master/controlador.py 

[Anexo 2] API ofctl_rest modficada: 

https://github.com/pedroabz/TCCSDNScriptsControlador/blob/master/ofctl_rest2.py 

[Anexo 3] Script Iperf automático Mininet: 

https://github.com/pedroabz/MininetScripts_TCC/blob/master/script_mininet_iperf.py 

[Anexo 5] Aplicação Web de Monitoramento 

https://github.com/pedroabz/Monitor-SDN 

[Anexo 6] Aplicação Web para inserção dos dados de monitoramento na base de 

dados: https://github.com/pedroabz/Monitor-SDN_InsereBD 

 

 

 

 


