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RESUMO 
  

Redes Definidas por Software (Software Defined Networks, ou SDN) constituem um novo 
paradigma para o desenvolvimento de pesquisas em redes de computadores que vem ganhando a 
atenção de grande parte da comunidade acadêmica e das industrias da área. Essa atenção tornou-se 
possível através do protocolo OpenFlow. Entretanto, Redes Definidas por Software vão além, abrindo 
novas perspectivas em termos de abstrações, ambientes de controle e aplicações de redes que podem 
ser desenvolvidas de forma simples e livre das limitação das tecnologias de rede atuais. Este trabalho 
apresenta uma das formas de prover resiliência para Redes Definidas por Software, através de 
métodos de replicação apresentado em pesquisas de diferentes assuntos, mas não aplicados para 
Redes Definidas por Software. Mesmo pelo fato de sua arquitetura ser centralizada priorizando o 
controlador da rede, ela não possui nenhuma garantia de reparo dinâmico, esta tecnologia propõem 
este reparo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUÇÃO 
	  

O constante crescimento tecnológico, trouxe para as redes de computadores a oportunidade 
de estar em todos os níveis da sociedade. Frequentemente a sociedade realiza tarefas por meio de 
duas ou mais redes. Esta tecnologia está presente na educação, no lazer, em relações bancárias e 
entre muitas outras atividades realizada pela sociedade. Com o sucesso iminente das redes de 
computadores, carrega consigo inúmeros problemas para a comunidade acadêmica que por sua vez 
desenvolve diversas formas para gerenciar, manter e inovar esta tecnologia.  
Uma das características observadas pelos demais pesquisadores é o fato da Internet tornar-se mais 
rígida com o tempo,  de modo a limitar inovação, bloquear o gerenciamento e diminuir a manutenção. A 
solução deste problema foi apresentada com Redes Ativas (active networks) [TENNENHOUSE et al. 
2007], elas proporcionaram maiores recursos de programação, porém não garantiram o desempenho 
exigido por muitas aplicações utilizadas. 

O protocolo OpenFlow foi a solução mais bem sucedida, com elementos de caminhamento 
oferecidos por uma interface de programação simples, a fim de permitir a extensão do acesso e o 
controle utilizado pelo hardware e com isso determinar o próximo passo de cada pacote. No software, 
ele funciona em um servidor centralizado para minimizar os custos, tempo e energia. Isso simplifica e 
virtualiza uma rede de negócios que atualmente necessita de um número especifico, sistemas 
distribuídos e cada uma com o software carregado. 

O Switch OpenFlow define-se centralizado em [MCKEOWN et al. 2008], por ser dividido em 
três partes. A tabela de fluxo, com uma ação associada para cada entrada de fluxo, um canal seguro 
que conecta o switch remotamente, chamado de controlador e o protocolo OpenFlow para prover um 
caminho livre e padrão para o controlador comunicar-se com o switch. A partir dessa divisão, 
requisição realizada ao Switch OpenFlow será chamada de eventos que por sua vez serão analisados 
e caso o evento não tenha sido adicionado na tabela de fluxo, o mesmo será cadastrado na tabela para 
não haver um  reprocessamento, se requisitado novamente. 

Se ocorrer uma perda de informação com o controlador, toda a rede será prejudicada. Uma 
das abordagens para solução deste problema seria a criação de uma cópia de segurança [FONSECA, 
2012]. A restauração seria em tempo real para não prejudicar o funcionamento total da rede. 

Os métodos de replicação são termos bastantes conhecidos em diversas áreas de pesquisas, 
como também na área de redes. Esses métodos trazem maior resiliência, um conceito psicológico em 
que o indivíduo resiste à pressão de situações adversas, para manter a estabilidade da comunicação. 
Pelo fato de cada método ter suas especificações, as seleções dos mesmo serão feitas a partir das 
restrições imposta pelo OpenFlow, sempre mantendo-o centralizado. 

O objetivo principal deste trabalho  é implementar e comparar os futuros métodos de replicação 
para constante manutenção do controlador OpenFlow, com isso definir a qual situação cada replicação 
se dispõe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
	  

[GUEDES et al. 2012] “Redes Definidas por Software: Uma Abordagem sistêmica para o 
desenvolvimento de pesquisas em Redes de Computadores”, foi utilizado como introdução sobre 
redes definidas por software, para definir os conceitos básicos sobre o protocolo OpenFlow e os 
diferentes controladores existentes para o funcionamento de uma SDN. A pesar das redes definidas 
em software não estar presente em todas as redes atuais, a quebra de paradigma proposta por SDN 
teve um sucesso iminente. É destacado a existência do campo de desenvolvimento para novos 
projetos de pesquisas, seja como alvo de estudos sobre novas abstrações e soluções de 
implementação em ferramentas para novos serviços e aplicações de redes.  

 
[GUDE et al. 2008] “NOX: towards an operating system for networks”, apresenta um dos 

diferentes controladores que o protocolo OpenFlow possui. O NOX é a versão mais completa de um 
sistema operacional de redes. Ele oferece um núcleo para prover a interface programática para uma 
camada onde as aplicações de gerências são executadas. Ele é responsável pelo registro, 
autenticação, controle de roteadores, switches e usuários. Redes com NOX são centralizadas, ou seja, 
caso haja falha no sistema operacional, todas as aplicações ficam sem acesso. 

 
[GUERRAOUI et al. 1997] “Software-based replication for fault tolerance”,  demonstra 

conceitos por meio de um survey das técnicas desenvolvidas desde os anos 80 para replicação de 
serviços, com ênfase na relação entre as técnicas replicação e os grupos de comunicação. O primeiro 
conceito abordado é a ordem, se o cliente necessita de um serviço, as replicas precisam saber que foi 
realizado esse serviço, entretanto caso haja atraso nas mensagens o serviço mostra resultados 
trocados, portanto, em uma replicação é de extrema importância que a ordem seja mantida. O segundo 
conceito abordado é o de atomicidade, um conceito físico e químico que significa a quantidade de 
átomos na molécula de um elemento, ou seja, para cada serviço requisitado do cliente, toda replica 
necessita saber que foi realizado esse serviço. Apresenta especificamente duas técnicas de replicação, 
a replicação ativa e backup primário. 

 
[F. B. SCHNEIDER et al. 1993] “Replication Management using the State Machine 

Approach”, aborda sobre o método de replicação em maquinas de estado, também conhecido como 
replicação ativa, este detalhamento contém os diferentes problemas abordados na utilização de 
replicação e formas de como resolve-lo, no caso da ordem e concordância de como deve ser realizada 
a replicação. São apresentados também a sintaxe e métricas para experimentação. A replicação ativa 
inicia com seus backups vazios, sem preocupar-se com ordem ou principal. Em seguida são definidas 
os backups, todos serão transparentes para o usuário, eles tem a função de realizar o processo 
requisitado pelo cliente e enviar ao servidor, o primeiro que concluir a execução o envia. Como todos 
realizam o mesmo processo, todos os estados serão mantidos, caso algum estado caia na hora do 
processamento, será substituído por outro atualizado. 

 
[N. BUDHIRAJA et al. 1993] “The Primary-Backup Approach”, apresenta detalhadamente 

como funciona o método de backup primário, também chamado de replicação passiva. São 
apresentados os problemas específicos encontrados na replicação passiva, as métricas para 
experimentação e as especificações para implementação. A replicação passiva por apresentar uma 
arquitetura bem definida, apresenta um detalhe maior para sua estabilidade. A replicação passiva inicia 
com os backups vazia, porém necessita de uma caracterização inicial. Primeiramente será definido o 
backup primário, e com eles os restantes dos backups secundário, estes por sua vez serão 
transparentes para o servidor. O servidor enviar as requisições do usuário para a replica primária e 
espera a o processamento das replicas. Esse processo é realizado na replica primaria e então enviado 
uma mensagem de atualização para as outras replicas para realização da mudança de estado, após 



cada mudança de estado será enviado uma mensagem de confirmação para a replica primária para 
informar que a atualização foi realizada com sucesso. Por fim o servidor envia a requisição ao cliente. 
Caso ocorra erro em umas das replicas secundarias, ela será reiniciada e recebera o estado da replica 
primária, ou caso houver erro no envio da mensagem, a replica primária terá um tempo para reenviar a 
mensagem de atualização, entretanto pode ocorrer outro erro especifico, quando a réplica primária não 
funcionar, ela será substituída por uma replica secundária e será necessário que o servidor envie a 
ultima requisição para que a ordem seja mantida. 
 

[DÉPLANCHE et al. 1999] “Implementing a Semi-Active Replication Strategy in 
CHORUS/ClassiX, a Distributed Real-Time Executive”, esse artigo apresenta mais uma das 
diferentes formas de replicação em tempo real que existem para diferentes aplicações em computação, 
o método de replicação utilizado neste artigo foi a replicação semi-ativa e a prioridade maior sobre a 
estratégia de desenvolvimento de replicação foi resolver o determinismo das replicas. A replicação 
semi-ativa consiste em um controlador líder no qual recebe todas as solicitações do switch e enviar 
uma resposta para o mesmo, entretanto ele não realiza suas operações sozinho, os seus seguidores 
recebem uma mensagem para atualização em cada mudança de estado do líder. A replicação semi-
ativa possui sempre o beneficio de suas alterações de estados não influenciarem no funcionamento da 
rede, os seguidores realizam apenas um processo secundário sem alterar desempenho da rede, 
tornando-os transparentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÉTODOS UTILIZADOS 
	  

Para realização do projeto foi iniciado um estudo sobre rede de computadores, através do livro 
Rede de Computadores e a Internet para o conhecimento de como funcionam as diversas divisões de 
uma rede. Além disso, a participação de um curso de redes de computadores online, “An Introduction 
to Computer Networks” (Uma introdução a Redes de Computadores), ministrado pelos professores 
Nick McKeown e Philip Levis da universidade de Stanford. 

Desse modo foi possível iniciar os estudos sobre redes definidas por software especificamente 
e direcionada aos métodos de replicação. Esses dois estudos foram feitos a partir de artigos publicados 
para uso de pesquisas. Em [GUEDES et al. 2012], o Mininet é uma ferramenta de simulação de Redes 
Definidas por Software. É um sistema que permite a rápida prototipação de grandes redes utilizando 
apenas um computador. Para utilizar o Mininet foi necessário a virtualização do controlador via Virtual 
Box. 

Foram feitas reuniões periódicas com o orientador junto ao grupo de pesquisa LabCIA. As 
reuniões demonstraram o andamento das pesquisas e como cada um deveria proceder para realização 
de seus trabalhos. 

Como existe um suporte maior para o controlador NOX, a linguagem utilizada para realização 
dos componentes serão em C++, com isso foram passados pequenos exercícios aplicados diretamente 
a redes definidas por software. 

Em paralelo foram feitos estudos de como funcionam as réplicas, quais serão utilizadas, e o 
que será implementado.  Cada réplica necessita de diferentes especificações o que limita aos 
requisitos do OpenFlow. 

Após definidos os métodos de replicação a ser implementado, escolhemos o componente a ser 
replicado. O componente escolhido para replicação foi o de gerenciamento de rede. Esse componente 
foi selecionado por ser robusto e completo. Ele define as rotas para cada hospedeiro e essas rotas são 
definidas para cada roteador, mantendo o gerenciamento centralizado pelo controlador da rede 
OpenFlow. Para a realização desse componente foi necessário conhecer como funciona o  
gerenciamento da rede completamente, o que ele necessita para funcionar, como ele mantém os 
estados da rede e quando ele define as rotas de cada conexão. Esses conhecimentos foram obtidos 
através de [MCCAULEY et al. 2012], e a leitura do código em si. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
 
 
 
 



RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 Neste trabalho temos pesquisado métodos de replicação para manter a estabilidade do 
controlador. A partir dos artigos apresentados, uma das formas escolhidas para manter essa resiliência 
foi a replicação do próprio controlador e caso haja qualquer erro será mantido o seu estado anterior 
para que a rede continue funcionando corretamente. 

 
 

O primeiro método de replicação escolhido foi a cópia de segurança primária, esse método 
mantém uma hierarquia entre as cópias do controlador. A primária, decide qual será a execução do 
processo e as outras cópias recebem apenas a atualização do estado atual da cópia primária, por fim a 
cópia primária espera receber todos as confirmações de estado das cópias secundárias. Então nesta 
etapa apresenta uma grande probabilidade de ocorrer erro, por exemplo, caso alguma cópia não esteja 
funcionando, ela deverá ser atualizada sem influenciar no processamento do usuário. Existem três tipo 
de erro. O primeiro caso a cópia primária seria desligada após o envio do processo ao usuário. O 
segundo caso é se a cópia primária fosse desligada ao enviar as mensagens de atualização. Por fim, 
caso seria se a cópia primária não conseguisse enviar as mensagens de atualização por ter sido 
desligada pelo processo. 

Cada erro apresentado requer um tipo de resolução diferente e suas consequências são 
transparentes ou não. Para resolução do primeiro caso é necessário uma troca de Cópias, tornando 
uma das cópias secundárias como primária e ligar a cópia primária como secundária, sempre 
mantendo a hierarquia, ou seja, no máximo uma cópia primária, nessa situação a troca de cópias é 
transparente ao usuário. O segundo caso, é perceptível um atraso no envio pelo fato da substituição da 
cópia primária por uma de suas secundárias no envio do processo ao usuário, entretanto não afeta a 
rede como o próximo caso. O terceiro caso é mais influente, pelo fato de não atualizar as cópias 
secundárias, nesse caso será necessário que o servidor envie o processo novamente para que a rede 
seja reconstituída, ou seja, o usuário tem um atraso maior na recepção do processo a ponto de ser 
perceptível. 

 

Figure 1 - The Primary Backup ( A cópia de segurança primária ) 



	  
	  
	  
	  
 O segundo método a ser apresentado será a replicação semi-ativa, ele destaca-se por não ter 
problemas com tempo, pelo fato não esperar resposta das cópias de segurança, porém independente 
do processamento dos seguidores os estados de cada cópia não é representativo para o cliente, eles 
serão concluídos sem que seus resultados influenciem na operação requisitada pelo cliente. 

O método de replicação semi-ativa foi escolhido para implementação por não ter sido aplicado 
para redes definidas por software em outros artigos, o que trás inovação para está pesquisa. A 
estratégia de desenvolvimento para esse método foi baseada totalmente no [DÉPLANCHE et al. 1999], 
o cópia primária é chamada de líder e as cópias secundárias são chamadas de seguidores, os líderes 
recebem as requisições pelo servidor e ao selecionar a rota envia o que foi solicitado para o cliente e 
se houver alteração no estado atual do líder é enviado uma mensagem de atualização para os 
seguidores, mantendo assim a coordenação entre os controladores. 

O processo de troca de controlador é visível para o cliente quando existe uma falha no líder, ou 
seja, todos as informações que estão sendo executadas, tem um tempo de resposta maior, porém não 
faz com que a rede pare de funcionar. Se houver falha nos seguidores não haverá influencia na rede. 
Entretanto se não houver um seguidor com o padrão do líder, quando houver troca de controlador, será 
necessário cadastrar novamente cada informações em execução, o que irá gerar um tempo de 
recuperação muito maior para a rede. 

 

Figure 2 - The Semi-Active Replication ( A Replicação semi-ativa ) 



 
 

O terceiro e ultimo método, replicação ativa, mostrou-se bastante simples, todas as replicas 
recebem o processo enviado pelo servidor e assim o primeiro que conseguir executar o processo 
atualiza sua tabela de fluxo e envia ao usuário, dessa forma não possui erros em relação a atrasos por 
outras replicas. 
 Para que seja possível aplicar esse métodos de replicação não podemos realizar as copias dos 
sistemas apenas verificando o estados da rede externamente, é necessário identificar o que deve ser 
replicado.  Para esse trabalho nós escolhemos um componente especifico , em [GUEDES et al. 2012], 
componente é o nome dado às aplicações que são programadas para executar sobre controlador, 
utilizando a sua interface para realizar uma determinada tarefa sobre a rede controlada. Essas 
aplicações podem ser incluídas pelo desenvolvedor para aproveitar as funcionalidades já 
implementadas. O componente escolhido para replicação foi o de gerenciamento de rede. Esse 
componente foi selecionado por ser robusto e completo. 

 

Figure 3 - The Active Replication ( A replicação ativa ) 



	  
Figure 4 - O Componente de gerenciamento da rede 

 
O componente de gerenciamento da rede, imagem acima, opera juntamente com o gravador 

de fluxo por rota, o  criador de rotas e um identificador de novas rotas. O gravador de fluxo por rota 
associa um fluxo a uma rota dinamicamente, portanto qualquer fluxo enviado por qualquer conexão 
será gravado por esse componente, o criador de rotas é utilizado para salvar as rotas que são 
identificadas pelo identificador de novas rotas, portanto para o que o componente de gerenciamento de 
rede pudesse ser replicável foi necessário reconhecer o padrão de mudança de estado. Esse padrão 
foi definido pelo identificador de rotas. O processo de identificação possibilita a gravação da rota no 
gerenciamento da rede e com isso podemos estabelecer qualquer fluxo para as rotas gravadas. 
iReplication foi criado com o intuito de que provê resiliência para o componente de gerenciamento de 
uma rede OpenFlow, o iReplication funciona juntamente com um identificador de novas rotas e para 
cada inserção de uma nova rota será transferido uma mensagem de atualização para  as cópias, com o 
intuito de atualizar a estrutura de cada uma das delas. 
 O identificador de novas rotas trabalha de forma alheia ao iReplication, porém pequenas 
alterações foram feitas para que o identificador funcionasse juntamente com o componente de 
replicação, portanto não foi necessário mudar seu funcionamento em si, mas sim torna-lo replicável. A 
construção dessa característica, é definida em [GUERRAOUI et al. 1997], desse modo pode-se manter 
a ordem e a atomicidade, o que torna a replicação sempre igual para todas as cópias. 
 Os experimentos foram realizados no Mininet, uma arquitetura de redes de computadores que 
emula diversos tipos de conexões, incluindo o switch OpenFlow. Ao escolher o switch, deve-se 
escolher a topologia e então definir a quantidade de cópias de segurança, ou seguidores que deve-se 
ter para a realização dos testes. Essas escolhas devem ser feitas a partir das limitações do Mininet 
[LANTZ et al. 2010].  
 



 O primeiro teste realizado foi a verificação do tempo de resposta quando houver falha na cópia 
primária, porém para manter a consistência dos dados obtidos pelos testes foi necessário 
primeiramente calcular a quantidade de teste a serem realizados para problema. [REIS et al. 2007] 
 

𝑛 =    !""∗!∗!
!∗!

!
 

 
O valor de n calculado com grau de confiança de 95%, com a média de valores do ping entre 

dois host de 0.45 e com um desvio padrão de 0.2, foi de aproximadamente 18, ou seja, para que fosse 
necessário realizar os testes foram obtidos 18 amostras para a construção do gráfico. 

 
Recuperação tenha sido uma grande diferença entre a velocidade de resposta normal da 

conexão, a recuperação do controlador é bastante efetiva principalmente por não danificar o 
desempenho da rede em geral. 

Outra métrica proposta neste trabalho foi comparar o grau de replicação que varia de acordo 
com a quantidade de cópias na construção da rede. 



 
  

A partir desta métrica podemos perceber que quanto maior o grau de replicação, maior será o 
tempo de recuperação do controlador, então torna-se extremamente importante a escolha de quantas 
cópias serão escolhidas para construção de uma rede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSÃO 
  

Implementar estratégias de replicação são bastante complexas, entender como tratar essas 
estratégias é essencial para o decorrer do processo de replicação, ao identificar o objeto a ser 
replicado, é necessário torna-lo replicável. Pelo fato do NOX ser um controlador SDN utilizado por um 
ambiente virtual, por que não tornar qualquer computador um controlador ? Essa foi uma pergunta feita 
em diferentes reuniões durante o processo de conhecimento sobre estás estratégias, porém o que 
definiu como deveria ser realizado a replicação foi o controlador, por ele ser centralizado não é possível 
que qualquer computador conectado a rede possa ser um controlador. Portanto deve-se configurar a 
maquina que irá ser utilizada como copia de segurança. 

Entre os diferentes métodos de replicação, o que se tornou mais viável para implementação 
deste trabalho foi a replicação semi-ativa, por suas medidas de desempenho serem superiores aos 
outros métodos, principalmente em questão de velocidade, por seu tempo de resposta ser 
independente das copias de segurança, acaba tornando-se transparente para o usuário da rede. 
Entretanto se qualquer novo componente for adicionado no controlador é necessário torna-lo replicável 
e com isso existem inúmeros componentes que auxiliam na manutenção de uma rede SDN. Portanto 
existem diversos componentes que serão, também, replicáveis em trabalhos futuros. 
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[DÉPLANCHE et al. 1999] DÉPLANCHE, A. ; IRCyN, Nantes Univ., France ; Theaudiere, P.-

Y. ; Trinquet, Y. - Implementing a Semi-Active Replication Strategy in CHORUS/ClassiX, a Distributed 
Real-Time Executive” 

 
[TENNENHOUSE et al. 2007] TENNENHOUSE, D. L. and WETHERALL, D. J. (2007). Towards 

an active network architecture. SIGCOMM Comput. Commun. Rev., 37(5):81–94. 

[LANTZ et al. 2010] LANTZ, B., HELLER, B.; MCKEOWN, N. A Network in a Laptop: Rapid 
Prototyping for Software-Defined Networks. 9th ACM Workshop on Hot Topics in Networks, October 20-21, 
2010, Monterey, CA. 

 
[REIS et al. 2007] REIS, G. M.; JÚNIOR, J. I. R.; Estatística Descritiva e Gráficos Gerais. 

Ferramentas Estatísticas Básicas da Qualidade - guia prático do R. Viçosa 2007. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRONOGRAMA EXECUTADO 
	  

Nº Descrição Ago 
2012 

Set Out Nov Dez Jan 
2013 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 Realizar um estudo das 
classes de problemas de 
redes que podem 
comprometer o 
desempenho em redes 
NOX 

X X X          

2 Investigar componentes 
da arquitetura NOX que 
sejam vitais para o 
funcionamento da rede  

  X X X        

3 Investigar mecanismos 
de replicação que sejam 
adequados às 
especificações do 
protocolo OpenFlow 

   X X X       

4 Projetar e programar 
mecanismos de 
replicação para a 
arquitetura NOX 

     X X X X    

5 Testar o funcionamento 
e o desempenho em 
test-beds onde se possa 
introduzir falhas de 
maneira controlada e 
investigar a diferença de 
performance da rede 
entre as abordagens. 
 

        X X X  

 - 
- Elaboração do Resumo 
e Relatório Final 
(atividade obrigatória) 
- Preparação da 
Apresentação Final para 
o Congresso (atividade 
obrigatória) 

          X X 

 


