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Resumo—A emergência do paradigma SDN (Software Defined
Networking) permite conceber novas arquitecturas para suporte
de engenharia de tráfego e maximização da utilização da rede.
No entanto uma aplicação força bruta ou simplista dos conceitos
SDN não é escalável. Neste trabalho apresenta-se o conceito de
encaminhamento mı́ope ou SSR - Short-Sighted Routing, uma
forma de gestão do encaminhamento na rede, na linha da filosofia
SDN, com suporte de engenharia de tráfego e distribuição de
carga dinâmicas, e avalia-se qual a resiliência do SSR, se for
adulterada a visão do controlador sobre o estado real da rede.
Isso permite avaliar indirectamente o efeito do relaxamento da
urgência da reconfiguração dinâmica da distribuição de carga,
com implicações na melhoria da escalabilidade. O estudo permite
concluir que a maximização da utilização da rede é pouco
afectada, na maioria das redes, por esse relaxamento.
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I. INTRODUÇÃO

A forma mais simples de encaminhar pacotes num back-
bone da rede de um operador é usar encaminhamento pelo
caminho mais curto [1]. No entanto, dados os custos destas
redes e a diversidade de serviços prestados, hoje em dia as
mesmas são geridas usando encaminhamento multi-caminho
e engenharia de tráfego. À luz da teoria da optimização, a
maximização da utilização da rede pode ser formalizada como
um problema de optimização de fluxos multicomodidade que
pode ser resolvido por programação linear[2, 3]. Os dados do
problema são o grafo da rede e uma matriz de tráfego [4],
ou conjunto de solicitações (demands), ambos por hipótese
conhecidos e fixos.

Para permitir obter a solução óptima mais eficiente-
mente, assim como para facilitar a implementação na rede,
a optimização pode ser realizada restringindo os caminhos a
utilizar a um subconjunto de caminhos, computados a priori
[3]. Neste caso a maximização da utilização consiste em procu-
rar a distribuição de carga óptima pelos caminhos disponı́veis.
Uma solução sem divisão de tráfego por múltiplos caminhos
está provado ser NP-difı́cil [5].

Na prática as matrizes de tráfego são difı́ceis de estimar
e variam com o tempo, pelo que geralmente a optimização
usa estimativas das matrizes de tráfego que se espera serem
representativas para o próximo ciclo de optimização (cuja
duração pode ser de várias horas ou dias)[2]. Esta abordagem
é conhecida por optimização offline.

Idealmente, o processo de optimização deveria ser reali-
zado dinamicamente, i.e., online, mas tal exige estimar dina-

micamente novas matrizes de tráfego, assim como a adaptação
dinâmica, quer dos caminhos usados, quer da distribuição do
tráfego pelos mesmos. Quando os caminhos a usar são fixos
a priori, a adaptação é mais simples e resume-se a ajustar a
distribuição de carga pelos mesmos. A obtenção atempada de
matrizes de tráfego consome muitos recursos [4], e a adaptação
dinâmica dos caminhos e das distribuições, apesar de inúmeras
propostas [6, 7, 8, 9, 10], não reune consenso [11].

Na maioria das redes dos operadores usa-se uma solução
baseada em MPLS-TE [12]. Cada ponto da matriz de tráfego
(cada demand) está associado a um trunk1 (ou vários trunks
quando se usa discriminação de fluxos por qualidade de serviço
ou redes privadas virtuais), cada trunk é também caracteri-
zado pela capacidade que pode usar, e os diferentes trunks
são afectados a caminhos na rede usando o algoritmo CBR
(Constraint-Based Routing) [2]. Quando se usa a opção de
auto-bandwidth, periodicamente a entrada de pacotes em cada
trunk é medida para se estimar a capacidade real usada e, se
necessário, os trunks, começando pelos de maior prioridade,
são afectados a outros caminhos correndo de novo o algoritmo.
Não só a solução é complexa, requerendo equipamentos caros
e a executarem algoritmos distribuı́dos complexos, como na
prática a reconfiguração dinâmica da rede leva a perı́odos
de instabilidade, convergência lenta e inflação do tempo de
trânsito [13].

Com a emergência recente do paradigma SDN (Software
Defined Networking) [14, 15], é possı́vel conceber uma ou-
tra solução de maximização dinâmica da utilização da rede.
Quando um novo mico-fluxo entra na rede, o controlador SDN
da mesma, tendo conhecimento da carga usada pelos fluxos
existentes, escolhe um caminho para o novo micro-fluxo de
forma a maximizar a utilização da rede. Esta solução só seria
realista numa rede de pequena dimensão [16], pois numa rede
de grande dimensão a agregação de fluxos é indispensável por
necessidades de escalabilidade [17]. Numa rede de operador
por exemplo, o dinamismo dos fluxos individuais geraria um
inimaginável tráfego de controlo para a sua monitorização e
controlo, e seriam necessárias reconfigurações frequentes do
encaminhamento de fluxos de longa duração (elephant flows).

Apesar desses problemas de escalabilidade, têm sido en-
saiadas, em produção [18], ou através de estudos descritos
na literatura [19], soluções baseadas no paradigma SDN de

1Um trunk é um conjunto de fluxos individualizados ou micro fluxos (e.g.,
várias conexões TCP) com a mesma origem e o mesmo destino e que devem
ser tratados da mesma forma do ponto de vista da qualidade de serviço, ou
que pertencem à mesma rede privada virtual.



optimização dinâmica das redes de interconexão dos centros
de dados de vários gigantes da Internet. Em ambos os casos
acima citados é usado encaminhamento multi-caminho sobre
um conjunto de túneis definidos a priori, e a distribuição de
carga pelos mesmos é feita dinamicamente a partir do resultado
de um algoritmo de optimização executado por um controlador
central. No entanto, como em ambos os casos o operador
da rede é simultaneamente o responsável pelas principais
aplicações que usam a rede de interconexão2, as matrizes de
trafego são estimadas a partir das demands das aplicações
a priori conhecidas, e condicionadas às disponibilidades da
rede de interconexão. Para esse efeito são usados shapers que
limitam o débito máximo de cada aplicação e escalonamento
das aplicações com maiores requisitos de débito (backups,
replicação pró-activa de grandes volumes, . . . ) de forma a
distribuir a carga.

Por estas razões, a solução não é aplicável à rede de um
operador convencional que não conhece a priori as necessi-
dades, nem pode condicionar livremente o tráfego dos seus
clientes. Mas numa rede desse tipo, mantendo um conjunto
de caminhos estabelecidos a priori, e conhecendo em cada
momento a matriz de tráfego, um controlador central poderia
adaptar dinamicamente a distribuição dos fluxos de forma a
optimizar a utilização da rede. Claro que continuaria a ser
necessário colectar a informação sobre as matrizes de tráfego,
e realizar a adaptação dinâmica aos caminhos. A escalabilidade
da solução continua a ser um desafio em aberto [20].

No entanto, esse desafio será mais facilmente ultrapassado
se se confirmar que fazendo a estimativa das matrizes e a
adaptação dinâmica de forma espaçada, i.e., mais relaxada
(e.g., de 15 em 15 minutos), o desempenho da rede, com
base em informação potencialmente errada, não se afasta
significativamente do desempenho óptimo. A essa solução cha-
mamos neste artigo encaminhamento mı́ope ou SSR - Short-
Sighted Routing, porque se baseia numa visão desfasada ou
turva do estado da rede. Trata-se de uma solução mista entre
optimização on- e off- line. Este artigo apresenta um estudo
que revela que o SSR é realista em redes de operadores, mesmo
quando a matriz de tráfego real da rede é bastante diferente
da que foi usada para o cálculo da distribuição do tráfego.

Na próxima secção são apresentados a arquitectura da
rede e o SSR. Na secção III são apresentados o modelo
usado e os testes de avaliação que foram realizados. A secção
IV apresenta os resultados obtidos. Segue-se a discussão do
trabalho relacionado na secção V. O artigo termina com a
apresentação das conclusões e do trabalho futuro.

II. A REDE E O ENCAMINHAMENTO MÍOPE

Nesta secção descrevem-se a arquitectura da rede e o
funcionamento macroscópico do SSR.

A rede, ver a figura 1, é composta por um controlador e
um conjunto de switches, que se dividem em n edge switches
e vários core switches. Uma matriz de tráfego é uma matriz
n×n em que cada par (x,y) representa o débito requerido pelo
tráfego que entra na rede no edge switch x e tem por destino
o edge switch y.

2Os clientes não podem usar a rede privada de interconexão dos centros de
dados.
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Figura 1: Arquitectura da rede incluindo o controlador, os CS
- core switches, os ES - edge switches e um exemplo de 3
túneis entre os edge switches x e y

Edge switches - Recebem o tráfego vindo do exterior da
rede, classificam-no em função do destino, computam es-
tatı́sticas agregadas de forma a estimarem cada linha da
matriz de tráfego em que figuram como origem, e executam
a distribuição dos pacotes pelos caminhos definidos a priori,
de acordo com as ordens do controlador. Adicionalmente,
recebem o tráfego encaminhado pelos core switches que a eles
se destinam e entregam-no ao exterior da rede.

Core switches - Implementam estaticamente os diferentes
caminhos de interligação dos edge switches através de túneis
(IP over IP, MPLS, VLANs [21], . . . ). Os caminhos são
computados a priori, de forma a maximizarem a diversidade
de canais sem comprometerem o tempo de trânsito, usando
algoritmos conhecidos [3, 21, 22].

Controlador - Recebe periodicamente as estatı́sticas agrega-
das colectadas pelos edge switches, executa o algoritmo de
optimização e transmite o seu resultado aos edge switches na
forma de uma nova distribuição do tráfego pelos caminhos
existentes. É também responsável por parametrizar os cami-
nhos fixos nos CS - core switches.

O SSR será adequado se o encaminhamento for satisfatório,
isto é, maximiza a utilização e não penaliza fluxos, mesmo
se a rede apenas realizar ajustes periódicos, e não contı́nuos,
da distribuição do tráfego. Assim, no inı́cio de cada perı́odo é
usada uma matriz de tráfego. Por hipótese, essa matriz é exacta
(pois baseia-se nas estatı́sticas recolhidas até aı́, e que são
transmitidas no inı́cio do perı́odo, agregadas linha a linha, por
todos os edge switches ao controlador). Logo, a distribuição
de tráfego calculada no inı́cio do perı́odo também é óptima.
Durante o perı́odo, a matriz vai evoluindo dinamicamente,
mas a distribuição do tráfego mantém-se inalterada, usando as
proporções calculadas no inı́cio. Assim, até ao fim do perı́odo,
a adequação da distribuição vai diminuindo. Qual é a dimensão
dessa degradação em função dos diversos cenários a seguir
apresentados? A resposta é apresentada nas secções III e IV.



Neste estudo considera-se que é possı́vel encaminhar os
diferentes fluxos individualizados pelos diferentes caminhos
de forma a implementar exactamente a distribuição do tráfego
calculada pelo controlador. Na prática isso é impossı́vel devido
à dimensão dos pacotes e dos fluxos, mas o erro come-
tido é desprezado. O estudo também ignora o problema da
implementação da transição entre configurações de distribuição
de tráfego. Pressupõe-se que tal é possı́vel através da alteração
progressiva do encaminhamento de um número adequado de
fluxos individualizados.

III. METODOLOGIA DE TESTES

Para estudarmos a resiliência do SSR, usámos várias to-
pologia de redes de backbones reais: Géant, NTT e B4. A
estas juntámos 4 redes obtidas através do projecto RocketFuel
[23]. Cada rede foi mapeada num grafo G = (V,E), os POP
(Point of Presence) foram mapeados nos nós do grafo (V ) e
os canais nos arcos (E). Adicionalmente, todos os POPs foram
equiparados a edge switches por enviarem e receberem tráfego.
Daqui para a frente os termos rede e grafo serão usados como
sendo equivalentes. Na tabela I apresentam-se algumas das
caracterı́sticas das redes escolhidas.

Rede # nós # arcos caracterização
|V | |E|

Abovenet 15 30 Backbone EUA
ATT 35 68 Backbone EUA

B4 (Google) 12 19 Rede de centros de dados
Géant 32 49 Backbone europeu
NTT 27 63 Backbone mundial

Sprint 32 64 Backbone EUA
Tiscali 30 76 Backbone europeu

Tabela I: Caracterização das redes usadas nos testes

As matrizes de tráfego foram geradas sinteticamente
usando o modelo de gravidade [3, 4]. O tráfego com origem e
destino em dois POPs é proporcional às respectivas categorias
(definidas em 3 classes e proporcionais à população da região).
Para a geração de uma matriz inicial de referência ou pivot,
usamos como parâmetros o grafo da rede, a categoria dos
POPs e o débito total que a matriz deve receber. Como
não possuı́mos as capacidades reais dos canais, nos nossos
ensaios usámos um valor fixo para todos o canais. Como
ficará claro a seguir, dada a forma como os ensaios foram
realizados, esta simplificação não retira valor aos resultados.
Para obtermos o número desejado de matrizes aleatórias e para
simular a evolução dinâmica das matrizes de tráfego, usámos
funções de distorção das matrizes de referência que procuram
recriar alguns padrões de variação de tráfego em situações
representativas:

Distorção aleatória - Procura recriar uma evolução aleatória
de uma matriz de tráfego. Tem como parâmetro o intervalo
de distorção. Quando maior este valor, mais afastada a matriz
distorcida está da original. Cada um dos pontos da matriz é
aleatoriamente distorcido usando uma distribuição linear das
distorções. O tráfego total não é alterado.

Ataque DDoS - Esta função de distorção procura recriar a
ocorrência de um ataque distribuı́do de negação de serviço
(DDoS) na rede. Um nó é escolhido como vı́tima do ataque

e é passado como parâmetro a intensidade do ataque. A
intensidade do ataque é o factor pelo qual são multiplicados
todos os elementos da coluna da matriz de tráfego respeitante
à vı́tima do ataque.

Evento flash-crowd - Procura recriar a ocorrência de um
evento que leva a que conteúdos acessı́veis a partir de um
determinado POP sejam muito requisitados (e.g., website de
notı́cias durante um tragédia, stream de um jogo de futebol,
etc...) A função é semelhante à do ataque DDoS, só que em
vez de multiplicar uma coluna por um factor, multiplica uma
linha por esse factor.

Mudança de polı́tica BGP - Parte do tráfego que atravessa
a rede não tem origem e destino em clientes directos da rede
e tem que ser encaminhado para outros sistemas autónomos
(AS). Esta função de distorção procura recriar uma situação
onde uma proporção do tráfego que sai da rede pelo nó x
passou a sair pelo nó y, devido a uma mudança de polı́tica
do Border Gateway Protocol (BGP). São escolhidos dois nós
e é passada como parâmetro a proporção do tráfego que é
transferida para o outro.

Para cada uma das redes foi computado um conjunto de
k caminhos simples (sem ciclos) entre cada par ordenado de
nós usando o algoritmo descrito em [22]. Após vários ensaios
fixámos k em 4 para permitir diversidade e um valor maior
não introduzia alterações significativas nos resultados. Para
determinar a distribuição de carga de uma matriz de tráfego
por esses caminhos que maximiza a utilização da rede, usámos
um algoritmo, que designámos por Optimal MultiPath (OMP),
ao invés de um solver genérico, visto que é possı́vel obter
com eficiência um bom resultado. O algoritmo é de seguida
apresentado.

Seja G = (V,E) um grafo simples (sem lacetes nem arcos
paralelos), orientado, conexo e pesado, sendo o peso de cada
arco estritamente positivo. n = #V é o número total de nós do
grafo. Cada canal POP-a-POP full-duplex da rede é mapeado
em dois canais simplex simétricos correspondendo cada um
a um arco do grafo. O peso de cada arco e ∈ E denota a
capacidade desse canal e é representado por c(e).

Uma matriz de tráfego D (d de demand) é uma matriz
n× n, onde cada elemento da matriz Dxy corresponde a um
par ordenado de nós origem-destino (OD) e indica o tráfego
esperado com origem no nó x e destino no nó y. Denotamos P
como o conjunto de todos os caminhos disponı́veis e por Pxy
o conjunto de todos os caminhos disponı́veis para o par OD
(x,y). O tráfego Dxy é distribuı́do pelos caminhos Pxy. Para a
descrição do algoritmo vamos ainda usar o conceito de Link
Utilization (LU) que corresponde à fracção da capacidade de
um canal que é usada para encaminhar tráfego. O seu máximo
designa-se por Maximum Link Utilization (MLU) [24].

O algoritmo divide a matriz de tráfego num número
(iterations) de matrizes idênticas, cuja soma é igual à matriz
original. Cada uma dessas matrizes (di) representa uma fracção
idêntica do tráfego global da rede (D). Em seguida, iterativa-
mente, determina um caminho para cada entrada di(x,y) de
cada uma das matrizes di que minimiza a LU dos canais dos
caminhos Pxy. No fim, o algoritmo calcula qual é a fracção de
Dxy que deve ser distribuı́do por cada um dos caminhos Pxy,
de forma a minimizar o LU dos diferentes canais e calcula o
seu máximo: MLU.



O resultado obtido está dependente da ordem pela qual
são processados as diferentes entradas de cada matriz di, mas
se o número (iterations) de matrizes for adequado, a fracção
de tráfego processada em cada iteração é pequena, a ordem
é indiferente e o resultado final tenderá para um resultado
próximo do óptimo, ou seja o mais baixo MLU possı́vel.
Realizámos muitos testes e em quase todas as situações o MLU
estabilizava com iterations = 20, mas por precaução todos os
resultados finais foram calculados com iterations = 100. Na
rede com maior número de canais, as 100 iterações levaram
cerca de 1 segundo a computar usando uma implementação em
Java e um processador Intel T5750 a 2.0 G Hz, mas a maioria
dos testes terminou em muito menos tempo.

Segue-se uma descrição mais formal do algoritmo. O re-
sultado final da aplicação do algoritmo é um encaminhamento
definido por um conjunto de valores f = { fxy(p) | x,y∈V, p∈
Pxy}, onde fxy(p) especifica a fracção do tráfego de x para y
que é encaminhado pelo caminho p. Seja pxy(i, j) = {p ∈ Pxy |
(i, j) ∈ p} o conjunto de todos os caminhos de x para y que
atravessam o arco (i, j). O total de tráfego (load) que atravessa
o arco (i, j) é dado por:

l(i, j) = ∑
x,y

∑
p∈pxy(i, j)

Dxy× fxy(p) (1)

O MLU de um encaminhamento f sobre uma matriz de
tráfego D é definida pelo rácio máximo do total de tráfego
que é encaminhado sobre um arco a dividir pela capacidade
desse arco, para todos os arcos:

MLU( f ,D) = max
(i, j)∈E

l(i, j)
c(i, j)

(2)

O algoritmo OMP, ver o algoritmo 1, encaminha ite-
rativamente uma fracção de tráfego (uma entrada de cada
uma das matrizes elementares) pelo caminho disponı́vel com
maior capacidade residual, i.e., a menor LU. Usando fracções
de tráfego pequenas, nenhum canal é sobrecarregado, e o
resultado final é uma distribuição mais equilibrada. Com
fracções infinitamente pequenas, a distribuição converge para
uma solução que minimiza o MLU.

Numa dada rede, o resultado da execução do OMP sobre
uma matriz de tráfego D é um conjunto de proporções de
distribuição de tráfego que maximiza de forma aproximada a
utilização da rede. Chamemos a essa distribuição o encaminha-
mento f = OMP(D). Naturalmente, a cada f e a cada D está
associado um MLU, denotado por MLU f (D). Repare-se que
f e D são independentes, pois f pode também ser usado para
encaminhar D′ ao qual está associado MLUSSR = MLU f (D′).

O SSR, usa o OMP para calcular f a partir de uma
matriz D e controla rede para que distribua o tráfego de
acordo com f . Depois, enquanto não se realizar a aquisição
de uma nova matriz, qualquer matriz de tráfego D′ continua
a ser encaminhada de acordo com a distribuição f à qual
corresponderá o MLU f (D′).

Para se avaliar a qualidade do SSR, o processo de teste é
similar entre os vários ensaios. Fixa-se uma matriz de tráfego
pivot ou de referência D, e calcula-se o encaminhamento f =

Input: um grafo G = (V,E), um conjunto de caminhos
P, e uma matriz de tráfego D

Output: um conjunto de valores
f = { fxy(p) | x,y ∈V, p ∈ Pxy}

begin
Define: p.available() = mine∈p (1− e.assigned

e.capacity )
Initialize: ∀ e ∈ E, e.assigned = 0
Initialize: ∀ e=(x,y)∈E, x,y∈V, e.capacity= c(e)
Initialize: ∀ (x,y ∈V, p ∈ Pxy), fxy(p) = 0
for i = 1 to iterations do

foreach (x,y) do
p = argmaxp∈Pxy

p.available()
foreach e ∈ p do

e.assigned = e.assigned +
Dxy

iterations
end
fxy(p) = fxy(p)+ 1

iterations
end

end
end

Algorithm 1: Optimal Multipath

OMP(D). Em seguida, geram-se diversas matrizes de tráfego
distorcidas D′, usando uma função de distorção, e para cada
uma delas calcula-se f ′ = OMP(D′), MLUSSR = MLU f (D′), e
MLUOPT = MLU f ′(D′). Tendo MLUSSR e MLUOPT , estamos
em condições de calcular PSSR = MLUSSR

MLUOPT
para cada uma das

matrizes de tráfego distorcidas. O seu máximo indica a que
distância ficou o MLUSSR do MLUOMP.

Como a comparação da carga dos canais é realizada usando
funções lineares e o resultado dos ensaios é uma proporção,
a capacidade real dos canais não é relevante desde que se
considerem todos da mesma capacidade. No limite, um MLU
calculado até poderia ser maior que 1 (100%).

Para os ensaios com o tipo de distorção aleatória ensaiámos
com 100 matrizes de tráfego diferentes. Para a distorção do tipo
ataque DDoS e evento flash-crowd, foram realizados ensaios
em número igual ao número de nós de cada rede, escolhendo
em cada ensaio um nó vı́tima diferente. No caso da mudança
de polı́tica BGP, como é necessário escolher 2 nós, cobrir
todas as possibilidades resulta num número muito elevado de
ensaios. Portanto, limitámo-nos a escolher os 10 nós de maior
peso (mais importantes) e cobrir todas as combinações entre
esses 10 nós (90 ensaios). De referir também que para cada
tipo de distorção, fizemos ensaios com 3 valores do parâmetro
intensidade da distorção: 25%, 50%, 75%.

IV. RESULTADOS DOS TESTES E SUA DISCUSSÃO

Foram realizados testes de convergência do algoritmo OMP
e testes para todas as redes do comportamento do SSR e do
encaminhamento pelo melhor caminho em face das distorções
acima descritas. Por falta de espaço escolhemos apresentar ape-
nas os resultados do comportamento do SSR perante distorção
referentes apenas a duas redes do nosso workbench: Sprint
e Géant. A primeira porque apesar de ser uma das redes
mais complexas, apresenta resultados muito bons, e a segunda
porque apresentou dos piores. Com excepção da rede NTT,
cujo comportamento é próximo do da rede Géant, os resultados
de todas as outras redes são próximos dos da rede Sprint.



As figuras 2 e 3 apresentam os gráficos da função de
distribuição acumulada da probabilidade de um ensaio ter
resultado numa perda de qualidade de x (eixo das abcissas)
ou menos, para as duas redes referidas. Os gráficos da função
de distribuição acumulada são úteis porque permitem observar
rapidamente qual foi o pior caso em cada bateria de ensaios.

Na rede Sprint verifica-se que em todos os ensaios, com
qualquer tipo de distorção da matriz, o MLUSSR ficou sempre a
menos de 2,5% do óptimo, com excepção da distorção aleatória
com o maior intervalo de distorção (75%), em que o pior
MLUSSR do ensaio ficou a menos de 5% do óptimo. Estes
resultados mostram que o SSR é muito resiliente para a rede
Sprint, um resultado comum a todas as redes menos a Géant
e a NTT.

Na rede Géant, os testes com os diferentes intervalos
de distorção máxima, respectivamente 25%, 50% e 75%,
apresentam resultados tais que os MLUSSR dos ensaios estão
no máximo, respectivamente, a 10%, 20% e a 25% do óptimo.
A excepção é a distorção aleatória com intervalo máximo de
75%, ver o gráfico (a) da figura 3, onde o resultado é um pouco
pior. Não conseguimos explicar porque é que duas das redes
apresentam resultados menos bons do que todas as outras.

Alguns dos ensaios são muito conservadores já que em
condições normais não se espera, por exemplo, uma distorção
aleatória de 75% entre intervalos de ajuste da distribuição de
carga nos caminhos. Em todos os ensaios o comportamento
do encaminhamento pelo melhor caminho conduz a um MLU
muito maior que o obtido através do SSR.

V. TRABALHO RELACIONADO

O problema da maximização dinâmica da utilização de
uma rede através de engenharia de tráfego foi extensivamente
estudado durante a última década [2, 6, 7, 8, 9, 10]. Todas essas
propostas, assim como a solução actualmente utilizada opera-
cionalmente [25], usam um sistema de controlo em que cada
switch participa activamente num sistema distribuı́do com-
plexo, que requer equipamentos caros, complexos e difı́ceis
de parametrizar e fazer evoluir. Esta visão da arquitectura de
controlo da rede é colocada em causa pelas propostas SDN.

Em [18, 19] uma aproximação SDN é aplicada com sucesso
à maximização dinâmica da utilização em redes privadas, em
que o gestor da rede é simultanemente o seu cliente, o que
não é facilmente generalizável a redes WAN normais. Nas
WANs normais, a aproximação SDN coloca problemas de
escalabilidade de aquisição do estado da rede e transmissão
de informação de controlo aos switches, que é uma questão
muito discutida na comunidade [20]. Neste trabalho tentamos
balancear a escalabilidade com a granularidade e a precisão
do controlo.

O reconhecimento da dificuldade do problema da
maximização dinâmica da utilização, levou muitos investiga-
dores a propor o designado hose model e o oblivious or two
phase routing [24, 26], que são uma forma de encaminhamento
definida off-line, usando distribuição de carga por múltiplos
caminhos, de conjuntos de matrizes de tráfego que satisfazem
restrições bem definidas, i.e., que “cabem dentro da rede”.
Para além de não garantirem maximização da utilização de
todas as matrizes, frequentemente com resultados piores que
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 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  0.05  0.1

P
(<

x
)

Distance to optimal

0.25
0.50
0.75

(b) Ataque DDoS

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  0.05  0.1
P

(<
x
)

Distance to optimal

0.25
0.50
0.75

(c) Evento flash-crowd

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  0.05  0.1

P
(<

x
)

Distance to optimal

0.25
0.50
0.75

(d) Mudança de polı́tica BGP

Figura 2: Função de distribuição acumulada - Sprint

o SSR quando são realizados ensaios semelhantes aos nossos
[24], requerem um número muito elevado de caminhos dentro
da rede pois inspiram-se do Valiant Load Balancing [27].
No entanto, tais aproximações podem revelar muito bons
resultados em redes especiais como as dos centros de dados
[28].

VI. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO

Neste trabalho apresentámos a proposta SSR, uma forma
de controlo da rede, na linha da filosofia SDN, com suporte
de engenharia de tráfego dinâmica, e avaliámos uma faceta
particular desta proposta. Nomeadamente, qual a diferença
da qualidade da utilização da rede face à utilização óptima,
quando as matrizes de tráfego reais diferem das usadas na
computação do balanceamento de carga na rede. Desta forma
avaliámos indirectamente o efeito de se alargar o intervalo de



 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  0.05  0.1  0.15  0.2  0.25  0.3  0.35

P
(<

x
)

Distance to optimal

0.25
0.50
0.75

(a) Distorção aleatória
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tempo entre os momentos de ajuste dinâmico do tráfego o que
promove a escalabilidade da solução SDN.

Surpreendentemente, o estudo permitiu concluir que o SSR
tem um comportamento muito bom (e.g. resultados geralmente
inferiores a 2,5% de distância do óptimo com matrizes defor-
madas até ao máximo de 75%) na grande maioria das redes
estudadas, e um comportamento aceitável mesmo nas restantes
redes (no mesmo quadro o resultado está a menos de 25%
do óptimo). Desta forma, fica claro que é possı́vel adaptar
o perı́odo entre reconfigurações do SSR às caracterı́sticas da
rede, às folgas de capacidade disponı́veis, e ao investimento em
aquisição de dados e controlo da rede. Estes resultados põem
em causa a necessidade do recurso a soluções teoricamente
óptimas mas muito mais complexas.

No quadro da investigação da maximização da utilização de
redes, excluindo trabalhos em teoria da optimização, o trabalho
futuro incluı́ o estudo do comportamento do SSR perante
falhas, procurar uma explicação para comportamentos tão
diferentes em algumas redes, introduzir diferentes classes de
serviço e modelos de tráfego mais ricos, e o aprofundamento
em geral da implementação e teste da proposta num ambiente
mais próximo do ambiente de produção.
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