
	  As	  Redes	  de	  Computadores	  
também	  são	  Sistemas	  Distribuídos	  

	  
(o	  que	  temos	  esquecido	  com	  alguma	  

frequência)	  
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Uma	  Rede	  é	  um	  Sistema	  Distribuído	  
•  Todos	  os	  routers	  executam	  os	  protocolos	  e	  programas	  de	  controlo	  (o	  control	  plane)	  

•  A	  estruturação	  e	  arquitetura	  lógica	  do	  sistema	  distribuído	  está	  subordinada	  à	  estrutura	  
Osica	  e	  às	  necessidades	  do	  tráfego	  
–  Bom	  para	  o	  data	  plane	  
–  Adequado	  ao	  control	  plane?	  

•  É	  um	  sistema	  completamente	  distribuído,	  horizontal,	  baixo	  nível,	  baseado	  em	  
componentes	  completamente	  autónomas	  
–  Duas	  filosofias	  únicas	  de	  parWlha	  de	  estado:	  reliable	  broadcasWng	  /	  visão	  parcial	  

•  O	  que	  é	  muito	  bom	  para	  a	  sua	  resiliência	  

•  Mas	  requer	  gestores	  capazes	  de	  compreenderem	  profundamente	  cada	  equipamento,	  
os	  seus	  protocolos,	  e	  as	  interações	  das	  componentes	  individuais,	  	  a	  parWr	  dos	  quais	  têm	  
de	  compreender	  o	  conjunto	  e	  fazerem-‐no	  cumprir	  os	  seus	  objecWvos	  gerais	  

	  



Mas	  não	  é	  lá	  muito	  bom	  para	  ...	  
•  A	  gestão	  das	  redes	  necessita	  de	  uma	  visão	  global	  mas	  o	  control	  

plane	  tem	  uma	  configuração	  subordinada	  ao	  data	  plane	  
•  Assim,	  as	  redes	  são	  diOceis	  de	  desenhar,	  controlar	  e	  opWmizar	  -‐	  

faltam	  abstrações	  intermédias	  
•  As	  definições	  dos	  protocolos	  são	  ao	  nível	  do	  fio,	  geralmente	  rígidas	  

e	  inflexíveis	  (e.g.	  não	  existem	  interfaces	  definidas	  a	  um	  nível	  lógico,	  
como	  objetos,	  métodos,	  Wpos,	  ….)	  

•  Até	  o	  ensino	  e	  aprendizagem	  de	  redes	  são	  desafios	  complexos	  

•  No	  essencial,	  o	  control	  plane	  não	  usa	  tudo	  o	  que	  aprendemos	  com	  
os	  sistemas	  distribuídos:	  abstrações,	  módulos	  e	  interfaces	  
distribuídas,	  informa.on	  hiding,	  invocação	  remota,	  suporte	  
linguísKco,	  estruturação	  flexível	  da	  configuração	  do	  sistema	  (P2P,	  
servidores,	  hierarquias,	  primário	  /	  secundário,	  ...),	  publish/
subscribe,	  	  etc.	  	  



The	  Future	  of	  Networking,	  and	  the	  
Past	  of	  Protocols	  	  
ScoW	  Shenker	  	  

with	  Mar1n	  Casado,	  Teemu	  Koponen,	  
Nick	  McKeown	  (and	  many	  others....)	  

	  
This	  talk	  is	  not	  about	  what	  is	  So4ware	  Defined	  

Networking	  but	  mostly	  about	  	  
“Why	  So[ware	  Defined	  Networking”	  	  



So[ware	  Defined	  Networking	  

Sistema	  Distribuído	  de	  Controlo	  (Distributed	  Network	  OperaKng	  System?)	  

Programa	  de	  controlo	  (baseado	  numa	  visão	  global	  e	  coerente)	  
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So[ware	  Defined	  Networking	  

•  Separado	  dos	  comutadores	  de	  pacotes	  (switches,	  routers)	  
•  Baseado	  em	  servidores	  espalhados	  pela	  rede,	  com	  

distribuição	  e	  configuração	  flexíveis	  
•  Baseado	  em	  técnicas	  atuais	  em	  sistemas	  distribuídos	  (bases	  

de	  dados	  ou	  outras	  soluções	  de	  gestão	  de	  dados,	  
replicação,	  P2P,	  primário	  /	  secundário,	  publish	  /	  subscribe,	  
…)	  	  

•  Assim	  como	  nas	  outras	  ferramentas	  desenvolvidas	  em	  
sistemas	  distribuídos	  (abstrações,	  linguagens,	  protocolos	  
de	  segurança	  como	  o	  SSL,	  	  …)	  

Sistema	  Distribuído	  de	  Controlo	  (control	  plane)	  



A	  interface	  atual	  entre	  a	  periferia	  e	  a	  rede	  

Pacotes	  (IP)	  e	  protocolos	  de	  
transporte	  (UDP,	  TCP,	  ...)	  



Physical	  view	  (IP,	  TCP,	  ....)	  

Logical	  /	  virtual	  network	  view	  

Control	  view	  (e.g.	  RPC/
REST	  +	  noKficaKons,	  ...)	  

Esta	  Interface	  Pode	  Evoluir	  
Programa	  de	  controlo	  	  

(baseado	  numa	  visão	  global	  e	  coerente)	  



ProtóKpos	  /	  Sistemas	  em	  Produção	  

•  Controlo	  e	  oWmização	  de	  redes	  especializadas	  em	  
centros	  de	  dados	  
–  Reconfiguração	  dinâmica	  de	  uma	  rede	  de	  canais	  
óWcos	  em	  função	  das	  necessidades	  das	  aplicações	  

•  Redes	  de	  interligação	  de	  centros	  de	  dados	  
(Google,	  Microso4,	  ...	  SIGCOMM’2013)	  
– OWmização	  do	  tráfego	  
–  Escalonamento	  dos	  subsistemas	  
– Ajustamento	  dinâmico	  da	  capacidade	  oferecida	  /	  
consumida	  pelos	  subsistemas	  
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Network	  Controllers	  

Uma	  Nova	  Arquitetura	  de	  Rede	  

Edge	  Network	  Brokers	  

Network	  Orchestrators	  


