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Resumo—Este artigo apresenta uma implementação optimi-
zada de encaminhamento IP Unicasting e Multicasting para
uma rede de switches. A optimização está implementada se-
gundo a aproximação Software Defined Networking (SDN),
com base na norma OpenFlow e no controlador FloodLight.
Através da introdução de novos mecanismos de optimização da
implementação de ARP, IGMP e da gestão do encaminhamento
IP Multicasting, o trabalho demonstra que as promessas de
flexibilidade e simplicidade da aproximação SDN são reais. O
encaminhamento IP Multicasting é realizado com base em árvores
de caminhos mais curtos, equivalentes às utilizadas por IP PIM-
DM, mas implementadas de forma muito mais simples e leve.

I. INTRODUÇÃO

A rede Ethernet foi inicialmente definida com base num
meio de difusão partilhado de tal forma que os custos da
comunicação ponto a ponto (unicasting ) ou ponto multi-ponto
(difusão: broadcasting e multicasting ) eram idênticos. Como
as subnets IP têm necessidade de mecanismos de descoberta e
directórios (para afectação de endereços IP e mapeamento de
endereços IP em endereços MAC), o baixo custo do difusão na
Ethernet tornou muito atractiva a sua utilização, em conjunto
com soft state, como alternativa de implementação desses
mecanismos.

A disponibilidade de switches Ethernet de baixo custo
permitiria hoje em dia construir subnets IP de grande dimensão
(e.g., cobrindo todo um campus universitário ou uma grande
empresa), que dispensariam a complexidade da utilização de
encaminhamento IP entre várias subnets distintas. No entanto,
na prática, tal aproximação não é muito utilizada. Por um
lado, critérios de segurança recomendam a partição da rede em
várias VLANs distintas (virtual local area networks). Por outro
lado, a utilização indiscriminada de difusão na rede de switches
(e.g., ARP, DHCP, IGMP, inundação para aprendizagem do
encaminhamento unicasting e inundação para encaminhamento
IP Multicasting) limitaria de forma significava o seu desem-
penho.

Na prática as redes institucionais de switches são parti-
cionadas em diversas VLANs. Cada VLAN é uma subnet
distinta, com um prefixo IP especı́fico, e o encaminhamento é
nelas realizado com base em, por um lado, encaminhamento
sub-óptimo através de árvores de cobertura (protocolo STP -
Spaning Tree Protocol [1]) dentro de cada VLAN e, por outro,
encaminhamento IP entre VLANs distintas (e.g., RIP, OSPF).
Na prática tal rede é do ponto de vista de gestão mais complexa

do que uma única subnet IP e encaminha de forma sub-óptima
(pelo menos dentro de cada sub-net).

Nos últimos anos apareceram diversas propostas de
optimização do encaminhamento pelos switches, que intro-
duzem simultaneamente servidores de directório em redes de
switches Ethernet empresariais ou de centros de dados (e.g.,
[2], [3], [4], [5]). Simultanemente, apareceu também uma
proposta para tornar mais flexı́vel o controlo e evolução deste
tipo de redes através de uma aproximação que se veio a
designar Software Defined Networking (SDN) [6], [7].

A. Software Defined Networking e OpenFlow

Nas redes convencionais os equipamentos de rede desem-
penham simultaneamente duas funções distintas, geralmente
designadas por data plane e control plane. As funções do
data plane consistem em analisar os cabeçalhos dos pacotes
recebidos e, em função de tabelas de comutação ou de encami-
nhamento, enviarem-nas para o seu destino final via a interface
seleccionada. O control plane implementa todos os proto-
colos de coordenação com os outros equipamentos de rede
necessários para a parametrização e controlo do funcionamento
do data plane. Numa rede de switches Ethernet o control plane
executa pelo menos o algoritmo de aprendizagem de endereços
MAC, assim como o protocolo STP. Nos switches que também
implementam nı́vel 3, o control plane é igualmente responsável
pela implementação dos protocolos de encaminhamento IP.

A aproximação SDN consiste em separar o data plane do
control plane e implementá-los em equipamentos distintos, ver
a figura 1. Assim, os switches apenas realizam as funções
do data plane, enquanto que servidores, designados por con-
troladores de rede, realizam as funcionalidades do control
plane através de uma aproximação logicamente centralizada.
Finalmente, os switches e os controladores comunicam através
de um protocolo de controlo, cujo exemplo mais conhecido e
normalizado é o protocolo OpenFlow [6].

O protocolo OpenFlow permite a um controlador progra-
mar um switch através de regras de encaminhamento. No
essencial, cada regra é constituı́da por um descritor de um
conjunto de pacotes (i.e., um descritor de um flow) e por uma
ou mais acções a aplicar ao conjunto desses pacotes (i.e., ao
flow).

Um descritor OpenFlow é da mesma natureza que as ACLs
usadas em diversos equipamentos de rede e permite especificar
um flow com uma grande flexibilidade, usando exact matching



Figura 1: Separação do data plane e do control plane numa
rede

e wild card matching. As acções determinam o que fazer com
os pacotes que pertencem ao flow sendo as mais comuns:
drop e forward. No último caso, a acção pode especificar o
envio da mensagem por uma interface determinada, a difusão
(flood) da mesma, o seu envio para o controlador, etc.. Em
versões mais recentes do protocolo o conjunto de acções
compreende igualmente acções mais complexas como empilhar
identificadores (e.g., ATM), ou transformar o cabeçalho IP.

Através do protocolo OpenFlow é possı́vel implementar
uma nova arquitectura de controlo de uma rede, com diversas
vantagens potenciais quando comparada com a aproximação
convencional. Os switches passam a ser equipamentos fabrica-
dos com base em circuitos VLSI verticais (merchant silicon)
que implementam as tabelas de encaminhamento (CAMs e
TCAMs - Content Addressing Memories) assim como interfa-
ces de controlo e comunicação normalizadas. Os controladores
são servidores banalizados cuja especificidade está associada
ao software que executam. Ambos os factores poderão condu-
zir a uma descida significativa de custos.

Mas a vantagem mais importante advêm do facto de
que um controlador pode controlar simultaneamente dezenas
ou mesmo centenas de switches, o que permite desenvolver
no mesmo uma visão logicamente centralizada da rede. Tal
visão permite usar algoritmos mais simples que os algoritmos
distribuı́dos de coordenação e controlo subjacentes aos proto-
colos de rede usados actualmente. Espera-se que desta forma
seja mais fácil introduzir novas e mais sofisticadas formas
de controlo, ou seja, flexibilizar e banalizar a evolução e a
adaptabilidade do control plane.

Actualmente já existem diversos switches que suportam
OpenFlow e vários controladores OpenFlow. Os controladores
fornecem uma espécie de sistema de operação de rede que
suporta uma visão lógica da mesma, a interface com os
switches por OpenFlow e um ambiente de desenvolvimento
do tipo event driven para introdução de novas funcionalidades.
Alguns dos controladores mais citados são: NOX [8], POX [9],
Beacon [10] e o FloodLight [11].

B. Contribuições deste Trabalho

A maioria dos controladores acima citados já oferecem
módulos que permitem, através de OpenFlow, construir uma

rede simples de nı́vel L2 convencional. Geralmente fornecem
igualmente módulos de realização de controlo de acessos (fi-
rewalling) e de encaminhamento unicasting usando o caminho
mais curto numa configuração arbitrária de switches (i.e., em
malha e com ciclos). No entanto, tanto quanto conseguimos
apurar, não existem no domı́nio público implementações de
IGMP nem de encaminhamento IP Multicasting optimizado
através de árvores de difusão (como as computadas por
PIM por exemplo). Um único artigo faz referência a uma
implementação sem apresentar informação concreta sobre a
solução [12].

Este artigo apresenta um trabalho que consistiu em intro-
duzir no controlador FloodLight um conjunto de modificações
com o objectivo de optimizar o funcionamento de uma rede
de switches Ethernet, de tal forma que seja mais realista
trabalhar com uma única subnet IP, mesmo numa rede de
grande dimensão1. Estas modificações têm como principal
contribuição novas implementações dos protocolos ARP e
IGMP e do encaminhamento do IP Multicasting.

As modificações e optimizações introduzidas reduzem a
utilização de difusão pelo protocolo ARP, encaminham o
tráfego unicasting usando o caminho mais curto na rede (fun-
cionalidade já implementada no FloodLight) e implementam
o tráfego multicasting usando uma árvore de difusão óptima
por grupo IP e por emissor. Para a implementação desta
última funcionalidade foi também necessário introduzir uma
implementação do protocolo IGMP. As novas funcionalidades
foram desenvolvidas em Java para o FloodLight, e foram
testadas usando o simulador de redes OpenFlow Mininet [13].
A configuração da rede fı́sica é arbitrária, podendo incluir
canais redundantes e ciclos.

Na próxima secção apresenta-se brevemente o controlador
FloodLight e os módulos relevantes para este trabalho que
este implementa. Na secção III apresenta-se o módulo de
descoberta introduzido (que implementa os protocolos ARP
e IGMP) e as modificações no encaminhamento introduzidas
para suportar encaminhamento IP Multicasting. Na secção
seguinte é apresentada a avaliação do trabalho realizado.
Finalmente, na secção V, são apresentadas algumas conclusões
e discutido o trabalho futuro.

II. CONTROLO DE REDES IP COM O CONTROLADOR
FLOODLIGHT

Para a realização deste trabalho foi escolhido o controlador
FloodLight, devido a este ser considerado como tendo um
desempenho elevado, estar desenvolvido em Java e ter por
ambição controlar redes em produção. Quando comparado com
outros controladores é, no entanto, geralmente considerado
como mais difı́cil de modificar devido à sua maior comple-
xidade.

O Floodlight fornece um framework de base constituı́do por
uma estrutura de execução baseada em módulos normalizados,
dinamicamente instanciáveis, e orientada a eventos com base
no paradigma editores/subscritores, uma thread pool, meca-
nismos normalizados de gestão de tabelas partilhadas pelos

1Os requisitos de segurança ultrapassam o âmbito deste trabalho mas pode-
riam ser implementados com base no módulo de firewalling já disponibilizado
pelo Floodlight.



diferentes módulos, uma interface de diálogo com os switches
por OpenFlow etc.

Entre os módulos mais relevantes do FloodLight
encontram-se alguns dos que a seguir são indicados. O módulo
LinkDiscoveryManager realiza a gestão dos canais existentes
na rede através do protocolo LLDP (Link Layer Discovery Pro-
tocol). O módulo envia para os switches as mensagens LLDP
a serem flooded, processa a sua recepção pelos switches adja-
centes e mantém uma visão centralizada dos canais existentes
na rede. O módulo TopologyManager gere a configuração da
rede e fornece serviços para cálculo de caminhos mais curtos
e árvores de cobertura de caminhos mais curtos com raiz num
nó dado. O módulo DeviceManager faz snooping dos pacotes
recebidos pelo controlador e gere uma tabela de dispositivos
ligados à rede mantendo sobre cada um diversos atributos
(switch e porta a que está ligado, endereços MAC e IP, . . . ).
O módulo Forwarding é responsável pela introdução de flows
(i.e., das respectivas regras nos switches) correspondentes ao
tráfego unicasting entre quaisquer dois devices. O FlowRe-
concileManager é responsável pela reconfiguração dos flows
unicasting na sequência de uma alteração da configuração
dos canais. Com base nestes módulos, o FloodLight gere
completamente uma rede L2 da forma a seguir apresentada.

Todo o tráfego multicasting ou broadcasting de nı́vel 2 é
encaminhado directamente pelo controlador pois os switches
não têm regras para o seu processamento de outra forma.
Assim, todos os frames com endereços MAC deste tipo são
enviados para o controlador e este é que decide, caso a caso,
se o frame deve ser ignorado ou flooded em função da porta
e switch onde foi recebido. Assim, por defeito, o FloodLight
usa inundações da rede para processar ARP requests, DHCP,
IGMP, IP Multicasting e outro tráfego em broadcasting ao
nı́vel L2. Para evitar broadcast storms, é usado um algoritmo
de inundação sobre uma árvore de cobertura de caminhos mais
curtos com raiz no switch de menor identificador (computada
de forma centralizada mas equivalente à definida pelo proto-
colo STP).

Em contrapartida, o controlador usa o tráfego que passa
na rede para preencher a sua tabela de devices (c.f. módulo
DeviceManager) pelo que sempre que recebe um primeiro
frame de um flow unicasting, instala regras nos switches
de tal forma que todo o tráfego desse flow (caracterizado
pelos endereços MAC e IP origem e destino) passa a ser
encaminhado pelo caminho mais curto. O controlador deixará
assim de receber estes pacotes enquanto o flow estiver activo.

III. SOLUÇÃO IMPLEMENTADA

De modo a criar uma solução para o encaminhamento IP
optimizado no FloodLight, foi necessário criar um módulo
que se designou IPDiscoveryManager e modificar o módulo
Forwarding. Os objectivos do primeiro módulo são gerir uma
cache partilhada de ARP e responder a ARP Requets, assim
como gerir um directório de grupos IP Multicast, através
de uma solução baseada em IGMP. Adicionalmente, foi ne-
cessário alterar o módulo Forwarding, de forma a optimizar o
encaminhamento do IP Multicasting.

A. Optimização do protocolo ARP

O módulo DeviceManager, por defeito, regista os endereços
MAC dos computadores e utiliza o tráfego ARP e DHCP para

registar também os seus endereços IP. Esta implementação foi
alterada para que todos os pacotes IP que chegam ao controla-
dor fossem usados para actualizar também os endereços IP do
emissor. O módulo IPDiscoveryManager usa as informações
recolhidas pelo DeviceManager como uma cache partilhada
de ARP. Com efeito, essa cache permite obter por soft state a
associação entre endereços IP Unicast e os endereços MAC.

Assim, o módulo IPDiscoveryManager intercepta os pedi-
dos ARP (ARP Request) e, caso a informação solicitada se
encontre na cache há menos de um intervalo de tempo (daqui
para a frente designado por TRUST INTERVAL e actualmente
com o valor de 60 segundos) responde directamente com
um pacote ARP Reply. Caso contrário deixa o broadcasting
prosseguir. Com esta implementação o controlador terá de:
1) interceptar os pacotes ARP Request, verificando nas suas
estruturas de dados se o computador de destino enviou pacotes
que lhe chegaram há menos de TRUST INTERVAL segundos;
2) responder aos pacotes ARP Request caso a condição anterior
seja satisfeita.

Para se compreender melhor o papel desta cache é ne-
cessário ter em atenção que o controlador receberá os pacotes
emitidos por um computador IP sempre que estes não são
encaminhados directamente pelos switches. Isso passa-se com
todos os ARP Requests visto que os mesmos são emitidos em
difusão e com todos os primeiros pacotes de cada novo fluxo
unicast, sendo estes caracterizados por aparecer um pacote em
que os campos IP origem, IP destino ou VLAN são distintos
de outros anteriores. Sempre que um novo fluxo é iniciado,
o controlador instala o seu caminho nos switches através de
comandos OpenFlow. Esses comandos são válidos enquanto o
fluxo tiver actividade, e durante esse tempo os pacotes do fluxo
não chegam ao controlador. No entanto, qualquer ARP Request
assim como algum ARP Reply e ainda qualquer novo fluxo
que seja iniciado por qualquer outro par de computadores,
permitirá ao controlador enriquecer a sua cache com nova
informação.

Em alguns sistemas de operação (e.g., Mac OS X), sempre
que uma interface é activada, ou uma associação a um novo
AP WIFI tem lugar, o driver Ethernet emite um gratious
ARP 2. Se esta implementação fosse normalizada, a cache do
controlador representaria quase sempre a realidade, e poder-se-
ia praticamente suprimir todos as difusões relacionadas com o
protocolo ARP. De qualquer forma, como veremos a seguir, a
cache do controlador tem uma eficácia significativa na prática.

B. Gestão do protocolo IGMP - Recenseamento dos grupos
IP Multicast e da sua filiação

Para gerir os grupos multicast e os computadores subscrito-
res dos mesmos, é utilizado o protocolo IGMP de acordo com
a sua norma (a implementação realizada baseia-se na versão
2), assumindo o controlador o papel de um router multicast.
Através do envio periódico de IGMP Queries e da análise
dos IGMP Reports, o módulo IPDiscoveryManager recenseia
os grupos IP Multicast existentes e os seus subscritores.
Adicionamente, esse recenseamento também tem lugar sempre
que os computadores emitem por sua iniciativa mensagens
IGMP Join e IGMP Leave. Se um subscritor se deixa de
manifestar durante um certo intervalo de tempo, isto é, não

2i.e., um ARP Request do seu próprio endereço IP.



responde mais às IGMP Queries, o controlador considera que
o mesmo deixou de subscrever o grupo.

O controlador terá portanto de: 1) enviar periodicamente
IGMP Queries; 2) interceptar os IGMP Membership Reports
para saber os membros associados aos grupos e actualizar as
estruturas de dados; 3) interceptar IGMP Joins e Leaves e
actualizar as estruturas de dados; 4) limpar periodicamente das
estruturas de dados a informação sobre subscrições de grupos
desactualizadas.

Para clarificar a gestão do IGMP feita pelo módulo,
apresenta-se o pseudo-código correspondente, que ilustra
igualmente o estilo de programação usada no controlador.
Um thread (não apresentado) assegura a funcionalidade 4) do
módulo.

HashMap <group ip, list of devices> groups;
// in FloodLight, a device is a communication interface
HashMap <subscriber ip, timestamp> subscriberLastSeen;

received(PacketIn pi, Switch sw){
if (pi is an IGMP packet) return handleIgmp(pi, sw)
else .... // process other packet types

}

handleIgmp(packetIn pi, switch sw){
if (pi.srcIp != controllerIp) {

device = device such that device.IP = pi.srcIP
// we must handle this packet,
// since it is a join/leave/report message
if (pi.type equals report or join){

groups.add(pi.dstIp, device)
update subscriberLastSeen

} else if (pi.type equals leave){
groups.remove(pi.dstIp, device)

}
}
// allow other modules to process the packet
return continues

}

//this method is called each 90 seconds by an endless thread
sendQuery(){

create packetOut and build it as an IGMP Report
write to switch with lower id

}

C. Encaminhamento IP Multicasting

Para optimizar a implementação do IP Multicasting usada
pelo Floodlight, é necessário evitar tráfego inútil e fazer chegar
cada mensagem difundida a cada subscritor pelo caminho mais
curto. Dispondo de informação sobre os subscritores de cada
grupo e, com base nos pacotes enviados para os mesmos, o
controlador, sempre que recebe um pacote IP Multicast com
origem no emissor E, e dirigido ao grupo G, deve assegurar o
seu encaminhamento através de uma árvore de caminhos mais
curtos com raiz em E e cobrindo apenas os subscritores de G.

O Floodlight já dispõe de uma forma de calcular uma
árvore de cobertura da rede com raiz num dado nó, usada
para o tráfego unicast. A implementação usa o algoritmo de
Dijkstra. Para adaptar estas árvores ao novo objectivo, foi
necessário podá-las para evitar mensagens inúteis, através de
um algoritmo, que introduzimos no FloodLight sob o nome
computeFloodSwitches, que computa uma árvore que cobre
todos os switches com membros de um grupo IGMP com
raiz no emissor. O algoritmo calcula um conjunto de switches

inicializado com a raı́z e todos os switches com subscritores
do grupo. Em seguida acrescenta a esse conjunto todos os
switches extra que são necessários para chegar de cada switch
no conjunto inicial até à raiz.

O passo seguinte consiste na instalação de flows nos
switches da árvore podada, configurando os mesmos para
fazerem inundação dos pacotes. Nos restantes instalam-se
flows para fazer drop dos mesmos pacotes. Na versão 1.0
do protocolo OpenFlow só é possı́vel associar uma acção de
forwarding a cada flow. A versão 1.3 já suporta associar várias
acções, o que permitiria enviar os pacotes apenas para os
canais que pertencem à árvore. Infelizmente, como a nova
versão ainda não está generalizada, e não é suportada pela
versão do software e do simulador que utilizámos, foi usada
a implementação com base em difusão para todas as portas.
Assim, quando o módulo Forwarding do Floodlight recebe um
pacote, e este é um pacote IP Multicast, realiza as computações
necessárias (lista de switches da árvore podada) e por fim
instala os flows nos switches. A implementação é descrita a
seguir em pseudo código, uma vez mais para ilustrar o estilo
de programação do controlador.

received(PacketIn pi, Switch sw){
if(pi is an IP multicast packet)

doMulticast(pi, sw)
else // process other packet types

}

doMulticast(packetIn pkt, switch sw){
BroadcastTree bt = topology.getBroadcastTree(pkt.src.srcSw);
tree = computeFloodSwitches(bt, pkt.src.srcSw, ptk.dst);
if(tree.contains(sw)){

installDoFloodFlow(tree, pkt, sw)
}else{

installDoDropFlow(pkt)
drop packet

}
}

installDoFloodFlow(tree, packetIn, root){
initiate OFFlowMod
set match from packetIn
set idle and hard timeouts
set command to add flow and action to flood
set wildcards to inPort, dataLinkVLAN, dataLinkSrc,

dataLinkDst, networkMaskSrc, networkMaskDst
for each switch in tree {

if(switch.Id equals root.Id){
set match inPort to packetIn inPort
// the match port is the sender port

}else{
set match inPort to tree.getPort(switch)
// the match port is the port connecting this
// switch to the root switch

}
send flow to switch

}
send packetOut to sender switch

}

O pseudo código apresentado corresponde a uma
simplificação significativa da implementação visto que o
mesmo não ilustra o tratamento da modificação de grupos.
Como os timeouts dos flows usados são idle timeouts (i.e., os
flows só expiram na ausência de tráfego), se um emissor estiver
sempre a enviar tráfego, só o grupo inicial o irá receber e mais
nenhum membro que entre posteriormente. Por outro lado, se
um membro sair do grupo, poderá passar a existir tráfego inútil.



A solução é tratar as alterações de filiação. Na implementação,
o módulo Forwarding também processa os pacotes IGMP
enviados pelos devices para detectar eventuais alterações de
grupos com flows já instalados nos switches. Caso as alterações
conduzam a uma modificação da árvore de difusão do grupo, o
módulo procede as alterações necessárias dos flows. O mesmo
sucede quando há subscrições que expiram.

IV. AVALIAÇÃO

De modo a avaliar esta proposta, utilizou-se o simulador
Mininet [13]. O Mininet é um simulador especial, disponibili-
zado em Linux, que permite simular uma rede de dimensão
significativa num único computador, mesmo com recursos
limitados. No nosso caso foi utilizado um computador com
CPU Intel i7 a 2.5 GHz e com 4 GBytes de RAM. Neste
computador o simulador corria numa máquina virtual própria,
ligada por IP ao sistema hospedeiro. Neste corria directamente
o servidor Floodlight e nele foi realizado o desenvolvimento
do código Java do mesmo. Na verdade, o controlador e a rede
simulada até podiam correr em computadores distintos.

O Mininet simula os switches através do módulo
OpenVSwitch, o qual implementa um verdadeiro switch Open-
Flow. O simulador constrói uma rede de switches interligando
directamente verdadeiras interfaces virtuais do kernel Linux.
Assim, toda a comunicação entre os switches é directamente
assegurada pelo kernel. Finalmente, os computadores ligados
à rede simulada, partilham o file system e executam num
name space especı́fico, que faz com que cada um deles, seja
equivalente a um verdadeiro host Linux ligado à rede.

Cada um desses hosts pode executar directamente coman-
dos e programas convencionais (e.g., ifconfig, tcpdump, sock,
bash, . . . ) através de uma consola de comando programável
que permite controlar a rede e executar comandos nos com-
putadores à mesma ligados. Desta forma, é possı́vel instanciar
uma rede e um conjunto de computadores ligados à mesma,
lançar programas de geração de tráfego, lançar monitores de
tráfego, obter amostras dos pacotes que passam nos canais e
nas interfaces, etc. usando comandos Linux normais.

Os testes foram realizados usando um conjunto de scripts
em Python que controlavam a execução de programas nos
computadores ligados à rede simulada. Deste modo foi possı́vel
simular redes OpenFlow e controlar o fluxo de comandos que
os computadores executavam. Dois comandos foram usados
intensivamente, o programa sock e o programa tcpdump. O
programa sock, da autoria de Richard Stevens, disponibiliza
um grande leque de opções para demonstrar e testar as funci-
onalidades do TCP/IP, como por exemplo instanciar emissores
e receptores multicast. Deste modo, criaram-se scripts para
simular uma rede OpenFlow e ordenar que os computadores
dessa rede executem o programa sock. Assim, foi possı́vel
simular uma rede com grupos IP Multicast em funcionamento
e testar se o comportamento da mesma era o esperado, anali-
sando os traces de pacotes recolhidos através de tcpdump.

Num teste final, mais completo, foi usada uma configuração
de 7 switches e 8 computadores Os últimos entravam e saiam
aleatoriamente de diversos grupos IP Multicast e, também
aleatoriamente, iniciavam a transmissão de fluxos de paco-
tes para os diferentes grupos. Este teste, mais abrangente,

Hora TI = 0 TI = 60 TI = 1200
Ganho
TI = 60

Ganho
TI = 1200

1 4872 1137 584 76,66% 88,01%
2 5802 1495 560 74,23% 90,35%
3 5575 2323 1409 58,33% 74,73&
4 6534 2443 1030 62,61% 84,24%
5 7205 1845 451 74,39% 93,74%
6 5142 992 395 80,71& 92,32%
7 228 56 5 75,44% 97,81%
Total 35358 10291 4434 70,89% 87,46%

Tabela I: Número de ARP Requests por hora (variando TI) e
% de redução dos mesmos pela cache do controlador

permitiu, através de análise detalhada dos traces, verificar a
implementação realizada.

Apesar de não ter sido desenvolvida uma avaliação rigorosa
do desempenho em produção, o trabalho desenvolvido e os
testes realizados permitiram verificar as hipóteses iniciais, isto
é, uma vez vencida a barreira de penetrar na arquitectura do
controlador, do seu ambiente de programação e testes, e dos
detalhes de implementação do OpenFlow e da aproximação
SDN, os algoritmos de controlo da rede são certamente mais
simples do que a sua versão completamente distribuı́da.

Para avaliar a optimização das difusões de ARP Requests
foi usado um trace de pacotes recolhidos numa rede conven-
cional e avaliados quais os ganhos que a cache partilhada de
ARP introduziria. O resultado deste avaliação foi saber qual
a redução de difusões que a mesma permitiria, usando vários
valores para o parâmetro TRUST INTERVAL (TI).

Na tabela I apresenta-se o número de ARP Requests
existentes na rede e o número de ARP Requests que existiriam
na mesma se se utilizasse o controlador com a optimização
desenvolvida. A tabela tem uma linha por cada hora de
tráfego recolhido e apresenta três hipóteses. No primeiro caso
é apresentado o número de ARP Requests total capturados
durante essa hora. No segundo caso é apresentado o número
de ARP Requests que existiriam na mesma rede durante essa
hora com TI = 60 segundos, e no terceiro caso com TI =
1200. Como se pode observar existe redução significativa das
difusões de ARP Requests.

V. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO

O trabalho realizado permite tirar várias conclusões. As
primeiras estão relacionadas com a extensibilidade e flexibili-
dade da aproximação SDN. Com efeito, foi possı́vel de forma
relativamente simples e com base em algoritmos centralizados
substituir integralmente a utilização de difusão por defeito
pelo uso de encaminhamento pelos caminhos mais curtos, quer
para o tráfego ponto a ponto (funcionalidade já disponibilizada
pelo Floodlight), mas também para o tráfego IP Multicasting.
Neste último caso o encaminhamento passou a ser realizado
com árvores de caminhos mais curtos optimizadas para cada
emissor e o grupo de subscritores do grupo. Ambas as formas
de encaminhamento funcionam perfeitamente numa rede de
switches organizada em malha, com caminhos alternativos e
redundantes.

Foi igualmente possı́vel optimizar a gestão dos mapeamen-
tos de endereços IP / MAC e da filiação de grupos (protocolos



ARP e IGMP) através da utilização de uma gestão centralizada
de directórios. A actualização dos directórios é realizada pelos
switches enviando directamente para o controlador os pacotes
ARP Replies e IGMP Reports recebidos. Sempre que os
switches solicitam ao controlador que os instrua sobre a forma
de realizarem o encaminhamento, os pacotes IP também são
usados para actualizar o mapa de endereços IP / MAC.

O encaminhamento implementado constituı́ uma ilustração
particularmente feliz das vantagens potenciais do paradigma
SDN na medida em que se encaminha com qualidade equi-
valente à da utilização simultânea de OSPF para todo o
tráfego IP Unicasting, e IGMP e PIM-DM (PIM Dense Mode)
para o tráfego IP Multicasting, mas com uma implementação
baseada em algoritmos centralizados e sem todo o overhead de
controlo do PIM-DM. Com efeito, o PIM-DM usa inundações
periódicas particularmente ineficazes com uma distribuição
pouco densa de subscritores. Adicionalmente, os gestores da
rede não necessitam de introduzir endereçamento IP para
várias subnets distintas. A complexidade do novo control
plane é relativamente baixa, ao mesmo tempo que os switches
apenas necessitam de manter tabelas de flows grosso modo
equivalentes às tabelas de endereços MAC convencionais e
deixaram de executar protocolos e algoritmos distribuı́dos.

É no entanto necessário ter presente que estas vantagens
são apenas potenciais devido a diversos desafios levantados
pelas SDN.

Em primeiro lugar os problemas de escalabilidade [14]
quando a rede atinge dimensões muito significativas. Em
segundo lugar os problemas relacionados com a resistência a
avarias, desde logo as do controlador, mas também a forma
como este lida com as avarias da rede, sobretudo as que
conduzirem a partições da mesma. Intimamente relacionado
com este problema está o problema do bootstrap (como é
que os switches encontram o controlador e comunicam com
este e sobretudo como é que o controlador e os switches se
coordenam perante avarias). Por último lugar, os problemas
de segurança, em particular os relacionados com ataques de
negação de serviço ao controlador. Finalmente, é necessário
ter presente que a aproximação SDN introduz um novo ponto
a necessitar de normalização e coordenação para evitar a
dependência de soluções proprietárias. Tal dependência irá
deslocar-se para o software dos controladores, o qual é ainda
objecto de desenvolvimento e investigação.

Na implementação realizada diversas facetas relacionadas
com o controlo da rede pelo Floodlight, usando OpenFlow,
necessitam de ser melhor trabalhadas, nomeadamente as que
se discutem a seguir.

O envio de comandos para os switches pelo Floodlight é
assı́ncrono. Assim, podem eventualmente ocorrer race con-
ditions porque um pacote de um flow pode chegar a um
switch antes do comando para processar o mesmo flow. Esta
situação não introduz necessariamente incorrecções, mas pode
introduzir processamento extra e inútil no controlador e atrasos
no encaminhamento. Este problema é delicado e necessita de
um tratamento mais aprofundado. Uma possı́vel forma de o
minorar, corresponde a impor uma ordem estrita de instalação
dos flows pelos diferentes switches, começando sempre a
instalá-los nos switches mais próximos da raiz.

Se existirem problemas com os switches ou com os canais

da rede, o Floodlight dispõe de mecanismos que os detectam e
disparam as correspondentes notificações. Na implementação
do IP Multicasting será necessário acrescentar o tratamento
dessas notificações (por agora ignoradas) e reconfigurar todas
as árvores afectadas.

Tal como para a detecção de falhas, o Floodlight tem
mecanismos para identificar se um computador se moveu
na rede. O processamento desses eventos passaria por duas
situações: 1) a de um computador subscritor de um grupo
se mover e 2) a de um computador emissor se mover. Para
a primeira, é necessário, analogamente ao que acontece na
mudança da filiação de um grupo, calcular a diferença entre
a árvore antiga e a nova e proceder de forma idêntica. Na
segunda situação, o tratamento mais simples consistiria em
desinstalar a antiga árvore e instalar a nova.

O trabalho futuro passa igualmente pelo teste em produção
numa rede real.

AGRADECIMENTOS

São devidos a Samuel Neves e Luı́s Anjos pelo apoio na
recolha dos dados sobre o tráfego que permitiram avaliar o
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