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ABSTRACT 

This course conclusion work aims to fetch data to form a 

comparative analysis between networks defined by software and 

traditional Ethernet networks, since it is an issue among the 

academic community. Before the general purpose of this 

document, there is the challenge of exposing the strengths and 

weaknesses of the two topologies. Due to the exponential growth 

of computer networks with converging technologies over the 

years , interest in creating surge centralized and manageable 

environment , networks controlled by software have attracted the 

attention of several managers and manufacturers , therefore it was 

proposed to test. By simulating two business environments, a 

VoIP communication, we use tools such as wireshark, tcpdump to 

analyze the traffic; finally it will be presented the figures resulting 

from this experience. 

Keywords: SDN, Defined Networks Software, OpenFlow, VoIP.  

 

RESUMO 
O presente trabalho de conclusão de curso visa a buscar dados 

para formar uma análise comparativa entre as redes definidas por 

softwares e as redes tracionais ethernet, já que se trata de um 

assunto discutido entre a comunidade acadêmica. Diante do 

objetivo geral deste documento, surge o desafio de expor os 

pontos positivos e negativos das duas topologias. Devido ao 

crescimento exponencial das redes de computadores com 

tecnologias convergentes ao longo dos anos, surge o interesse de 

criar um ambiente centralizado e gerenciável, as redes controladas 

por softwares têm atraído a atenção de diversos administradores e 

fabricantes, por tal motivo, surgiu a proposta de testá-la. Através 

da simulação de dois ambientes empresariais, numa comunicação 

VoIP,  utilizaremos ferramentas como o wireshark, tcpdump para 

analisar o tráfego, por fim serão apresentados os números 

resultantes desta experiência.  

 

Palavras chave: SDN, Redes Definida por Software, Openflow, 

VoIP.  

1. INTRODUCÃO 
As redes de telecomunicações tornaram-se uma das principais 

fontes de informação a nível mundial. Em consequência do 

sucesso e popularização, surgiram vários problemas para manter a 

qualidade nos diferentes tipos de tráfego, o que encarece a entrega 

dos serviços das redes corporativas, tais como: a transmissão de 

tráfego de voz, dados e streaming de vídeos. 

De acordo com o grupo pioneiro em tecnologias inovadoras 

Furukawa, “As redes de telecomunicações estão sendo 

aperfeiçoadas para suportar a transmissão de informações com a 

introdução de novas tecnologias, tanto do lado dos equipamentos 

da rede (elementos de rede), quanto dos meios de transmissão 

(redes de transporte) e dos sistemas de operações para o 

gerenciamento (Gerência de Redes de Telecomunicações).” [23]. 

A partir desta problemática, um grupo de pesquisadores de rede 

da Universidade de Stanford e da Califórnia em Berkeley 

desenvolveu uma solução programável, nomeada de Rede 

Definida por Software (SDN). A SDN é um novo paradigma, 

criada com o intuito de ser utilizada em redes de computadores 

em produção, permite que administradores e pesquisadores 

possam testar novos protocolos e tecnologias independentes das 

aplicações proprietárias, provendo a interoperabilidade entre 

diferentes fabricantes que antes não existia. [8]. 

Baseado no contexto de crescimento, os administradores de redes 

corporativas se veem com a responsabilidade de manter a 

qualidade e a segurança da informação que trafega na rede da 

empresa. Considerando que aplicações e funcionalidades são 

adicionadas todos os dias, é necessário criar um ponto 

concentrador de gerenciamento para facilitar a administração 

dessas tecnologias. Nesse ambiente, surgem as redes 

programáveis, junto ao protocolo OpenFlow, que possui padrão 

aberto, com uma proposta tecnológica que se baseia em um 

modelo de controle de rede centralizado, sendo assim, entrega um 

modo para que o administrador consiga melhorar o gerenciamento 

dos diferentes tipos de tráfego na sua rede.  

Diante dessa gama de cenários voltados para a Internet do futuro, 

há uma série de possibilidades a serem exploradas. Uma delas é o 

desmembramento das funções atribuídas á rede tradicional, 

normalmente prejudicada pela maior demanda de dados que pode 

ocasionar uma lentidão em seu funcionamento. Com o advento da 

SDN, o serviço prestado pela rede será agilizado, potencializando 

o tráfego e adequando-a ás novas tecnologias. Uma vez que, as 

redes de telecomunicações normalmente não garantem essa 

qualidade essencial em aplicações sensíveis, como por exemplo, a 

tecnologia de Voz sobre IP (VoIP). 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS  

2.1 Justificativa 

A Huawei, líder global em soluções de Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC), e o European Advanced 
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Networking Test Center (EANTC) demonstraram em conjunto o 

teste bem-sucedido da aplicação da tecnologia para redes 

definidas por software nos cenários de alto nível das prestadoras 

de serviço durante o SDN & OpenFlow World Congress 2013, 

um congresso realizado em Frankfurt, Alemanha, pelos 

precursores dessa tecnologia. [28]. 

As aplicações em tempo real tendem a serem líderes no 

crescimento para o futuro da internet, portanto não é surpresa que 

instituições padronizadas como a IETF (do inglês Internet 

Engineering Task Force) e a ITU (do inglês International 

Telecommunication Union) tenham se ocupado durante tantos 

anos com a elaboração de padrões para soluções em tempo real. 

Tendo em mãos modelos apropriados para aplicações interativas 

em tempo real, onde empresas criam produtos atraentes que 

interagem uns com os outros. A tecnologia VoIP é largamente 

utilizada em ambientes corporativos, já que barateia os custos e 

também tem sido aderida por muitos usuários domésticos, uma 

vez que foi adotada pelas redes sociais e provê atualmente a 

comunicação através da Internet. [14]. 

De acordo com o artigo científico de McKeown [17], é possível 

perceber que já havia uma aposta no protocolo OpenFlow, 

existem diversas monografias e pesquisas de doutorado 

colocando-o como base para uma nova arquitetura de rede. Assim 

deu-se início a inovação do cenário, envolvendo alto potencial de 

programação para controle de tráfego distinto, pacotes, 

roteamentos e acesso para ambientes heterogêneos. 

As Universidades de Stanford e Berkeley publicaram em suas 

páginas oficiais na internet, a informação de cursos oficiais 

baseados em SDN, apresentando-os para o mercado de TI com a 

proposta de modificar a forma de implantar, gerenciar e controlar 

a rede, alavancando o modelo de infraestrutura como serviço. 

Em nota oficial o site da Universidade de Stanford divulgou em 

2012:  

Um consórcio de doze empresas de redes mais importante do 

mundo hoje se tornou patrocinadores do Centro de Open 

Networking Research (ONRC), um esforço de pesquisa 

colaborativa para explorar definido pelo software de rede (SDN) 

como o novo paradigma de rede e fornecer ferramentas de rede de 

código aberto e plataformas. Os patrocinadores fundadores 

incluem: Cable Labs, Cisco, Ericsson, Google, Hewlett-Packard, 

Huawei, Intel, Juniper, NEC, NTT Docomo, Texas Instruments e 

VMware.[29]. 

 

2.2 OBJETIVOS  

2.2.1 Geral 
Realizar uma análise comparativa entre as redes tradicionais e as 

redes SDN em um ambiente VoIP controlado. 

2.2.2 Específicos  
 Criar um ambiente, simulando uma rede corporativa, 

baseada no padrão Ethernet.  

 Criar um ambiente, simulando uma rede corporativa, 

baseada em SDN. 

 Implementar o serviço VoIP nos dois ambientes. 

 Coletar pacotes da rede e analisar o tráfego VoIP. 

 Comparar os parâmetros de jitter, perda de pacotes, 

atraso e tentativas de discagem nos dois ambientes.  

3. DESENVOLVIMENTO 
No desenvolvimento deste artigo tem como proposta explanar os 

conceitos que serão abordados neste trabalho, que se faz 

necessário para a implantação do paradigma SDN. Entre as 

tecnologias utilizadas, destacam-se nesse projeto o protocolo 

OpenFlow, Asterisk, Voz sobre IP, entre outras.  

3.1 Redes Definidas por Software 
A globalização inclui um processo de integração econômica, 

cultural, social e política e com isso abriu diversas portas ao 

mundo empresarial, quebrando barreiras como distância e limites 

de fronteiras, trazendo ao mundo as grandes multinacionais. Essas 

empresas, com ajuda da tecnologia, movimentam o mercado 

financeiro, cada vez mais expandindo, não se importando com a 

distância física entre matriz e filiais. Para manter esse cenário 

conectado em um ambiente de redes convergentes com diversos 

tipos de aplicações, os administradores de redes se veem cada vez 

mais condicionados a automatizar processos, facilitar a sua vida e 

abstrair a complexidade dos processos internos para o usuário, e é 

nesse cenário que surge o conceito das redes definidas por 

software, permitindo ao administrador gerir seus equipamentos de 

rede remotamente, programar roteadores, switches através de 

software e integrar aplicações, serviços e funcionalidades aos 

usuários de maneira transparente. 

David Cearley, vice-presidente do Instituto Gartner, líder mundial 

em pesquisa e aconselhamento sobre tecnologia, destacou uma 

das vantagens das redes SDN: 

O ambiente de rede nos próximos cinco anos não será mais 

controlado por roteadores e switches ou por outros tipos de 

hardware, mas sim por software. A grande vantagem dessa 

mudança é uma melhoria do monitoramento e também aumento 

de desempenho da infraestrutura de TI, que passará a ser 

controlada de forma centralizada. As configurações serão feitas 

em um único ponto da rede e não mais por devices individuais. 

[3]. 

O SDN oferece um controle centralizado da rede, com base em 

seu principal conceito de abstração dos planos de dados e o plano 

de controle, isto é, abstraindo as complexidades da rede. Sendo 

assim, assumindo tarefas que antes eram realizadas pelo hardware, 

de forma que permita o gerenciamento da rede através de uma 

Interface de Programação de Aplicações ou API, (do inglês, 

Application Programming Interface). As tecnologias atuais de 

rede não estão dando conta de todas as exigências dos usuários e 

das empresas devido a complexidade e a quantidade de protocolos 

usados. Geralmente são desenvolvidas e definidas de forma 

isolada e, para dificultar ainda mais, alguns fabricantes 

desenvolvem protocolos proprietários. Esses problemas vêm 

causando transtorno à população mundial, já que a grande parte 

da sociedade utiliza a Internet para alguma forma de 

comunicação. [24]. 

Atualmente, existe a necessidade das corporações se alinharem ao 

crescimento do mercado tecnológico e se atualizarem diante das 

novas tecnologias e tendências. O avanço trazido pelo SDN 

extrapola o modelo tradicional de um conjunto de “caixas pretas” 

deixando de tratar o hardware das redes de forma independente e 
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passando a mesclar suas funções cada vez mais com os softwares, 

trazendo inúmeras possibilidades de flexibilidade para usuário e 

administrador.  

A comunicação entre a camada de controle e a camada de 

infraestrutura é feita através de um protocolo padronizado. Deste 

modo, tanto o controlador como os dispositivos de rede precisam 

interpretar este protocolo, modelo esse que pode ser visualizado 

na Figura 1, onde existe a separação das camadas em detalhes de 

uma rede definida por software. Em equipamentos ativos de rede 

como switch e roteadores, o plano de controle e o plano de dado 

são gerenciados pelo mesmo equipamento, no caso de uma rede 

definida por software o plano de controle fica externo ao 

dispositivo de rede, na qual pode ser alocada externamente em 

uma máquina física ou virtual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde então a arquitetura SDN é inerente aos saltos na evolução 

das redes, dado que o legado tradicional se encontra em seu 

limite, pois novos protocolos e tecnologias já citadas não são 

suportados mediante a arquitetura atual. SDN é um novo 

paradigma criado com o intuito de ser utilizada em redes de 

computadores em produção, permitindo que administradores e 

pesquisadores possam testar novos protocolos e tecnologias 

independentes das aplicações proprietárias, provendo a 

interoperabilidade entre diferentes fabricantes que antes não 

existiam.  [8]. 

O parque tecnológico de empresas com diversas filiais e 

backbones de operadoras de telecomunicações possui geralmente 

certa quantidade de equipamentos com fabricantes distintos, o que 

exige a contratação de vários profissionais especializados em cada 

fabricante, gerando um custo relativamente maior. No ambiente 

controlado por software, um único gestor pode se especializar na 

tecnologia SDN e formular o tráfego centralizado, controlando a 

interoperabilidade da rede, a partir de uma única interface. 

Alterando configurações e regras de qualquer ativo da rede 

quando necessário, fazendo com que o administrador gerencie as 

cargas de tráfego distintas de uma forma flexível e mais eficiente. 

3.2 Protocolo Openflow 
O paradigma SDN é considerado a nova evolução das redes 

modernas. Mas para que o funcionamento da nova tendência 

tecnológica (SDN) se torne possível, será preciso habilitar um 

protocolo aberto de comunicação entre os diferentes comutadores 

de rede e o controlador. O protocolo a ser utilizado é o OpenFlow, 

já que tem como principal característica proporcionar uma 

interface aberta para que a comunicação entre os equipamentos da 

rede e o controlador em uma rede definida por software seja 

possível. [6]. 

O OpenFlow é um protocolo que permite modificar o 

comportamento dos dispositivos de rede através de um conjunto 

de instruções definidos por um controlador remoto. Vários 

fabricantes estão incluindo o protocolo OpenFlow em seus 

equipamentos como roteadores, switches e access points. [1]. 

Desde então, o OpenFlow foi desenvolvido a partir da versão 

(OpenFlow 1.0 Standards) desde março de 2008, quando foi 

proposto pelo grupo constituído de pesquisadores da 

Universidade de Stanford. No entanto o principal objetivo desses 

pesquisadores era criar uma rede programável com o propósito de 

torná-la uma rede de computadores com tecnologia SDN baseada 

em OpenFlow. [16].  

De acordo com Lopes [16], “A plataforma OpenFlow é o 

principal exemplo de aplicação do conceito SDN. Atendendo a 

demanda de validação de novas propostas de arquiteturas e 

protocolos de rede sobre equipamentos com sistema proprietários 

comerciais diferentes”. 

Conforme ilustrado na Figura 2, o Controlador OpenFlow se 

comunica com o plano de controle do switch através da rede 

utilizando o protocolo de comunicação OpenFlow, possibilitando 

assim que todos os pacatos trafeguem na rede de forma 

gerenciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  Controladores 
O controlador OpenFlow atua como um sistema operacional de 

rede para centralizar a comunicação com os elementos 

programáveis, agindo como um plano de controle em uma rede 

definida por software. Desta forma permite adicionar e remover as 

entradas de dados em uma tabela de fluxo, uma vez que o 

controlador pode trabalhar de forma distribuída. 

Segundo Rodríguez [26]. “O controlador consiste em um modo de 

controle centralizado, seja fisicamente ou logicamente, que 

executa aplicações sobre a rede OpenFlow, configurando e 

gerenciando as tabelas de fluxo dos elementos encaminhadores.” 

Existem vários controladores desenvolvidos em linguagens de 

programação variadas como NOX, baseado em C++; 

FLOODLIGHT, OPENDAYLIGHT, em Java, POX e Ryu em 

Python. 

Figura1: Camadas de uma Rede SDN 

Fonte: Duque, 2012. 

 

Figura2: Arquitetura de uma Rede Openflow 

Fonte: Sheffer, 2014. 
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3.3.1 Controlador Nox 
O NOX é um controlador de referência que acompanha o 

OpenFlow, ele surgiu da Interface de Programação de Aplicações 

(APIs) desenvolvida em C ++.  O NOX atua como uma camada de 

abstração, que desenvolve as aplicações e os serviços que controla 

as entradas de fluxo nos comutadores OpenFlow. [26]. 

Conforme abordado por Costa [6], o NOX é uma plataforma de 

controle de rede OpenFlow, com o propósito de prover uma 

interface de programação de alto nível em que as aplicações de 

gerenciamento da rede possam ser construídas. 

3.3.2 Controlador Pox 
O POX é uma versão baseada no modelo do NOX, é o principal 

controlador OpenFlow de código aberto escrito em Python. O 

controlador surgiu das APIs de Python do controlador NOX, é um 

dos controladores mais utilizados atualmente. Segundo Junior 

[12], “O controlador POX é bastante recomendado para 

experimentos e fins educacionais. Comparado com o NOX, que é 

desenvolvido em programação C++, ele possui um desempenho 

inferior, já que o desenvolvimento de aplicações nele é mais 

rápido e fácil de ser utilizado.” [4]. 

3.3.3 Controlador Ryu 
Conforme explanado por Rodríguez [24], “o controlador Ryu é 

um componente criado para o contexto das redes definidas por 

software. Todo seu código está disponível gratuitamente com a 

licença de Apache 2.0 e está completamente escrito na linguagem 

de programação Python, facilitando assim a criação de novas 

aplicações de controle.”. 

O Ryu fornece componentes de software com APIs muito bem 

definidas, que facilitam aos desenvolvedores a criação de novas 

formas de gerenciamento de redes e aplicações de controle, ou 

seja, o controlador dá suporte a vários protocolos para o 

gerenciamento dos equipamentos de rede como Net Conf, OF-

com, OpenFlow. [24]. 

3.4 VoIP 
As aplicações em tempo real são tendências tecnológicas a serem 

líderes no crescimento para o futuro da internet, portanto não é 

surpresa que instituições padronizadas como a IETF e a ITU, 

tenham se ocupado durante anos com a elaboração de padrões 

para esse tipo de aplicações. 

A arquitetura VoIP (do inglês, Voice Over Internet Protocol), 

consiste em injetar sinais de voz em redes IP, através do processo 

simples de conversão dos pacotes analógicos em pacotes digitais, 

fazendo-os trafegar na internet. O VoIP foi desenvolvido com o 

objetivo de reduzir os gastos com a telefonia convencional, por 

meio do uso da estrutura de redes existente. [14]. 

3.4.1 Protocolos de Comunicação VoIP 
Para que a comunicação voz sobre IP ocorra, foram desenvolvidos 

dois protocolos para controle de fluxo o SIP e o H.323.  

 H.323 é um protocolo aberto que foi padronizado em 

1996 pelo (ITU), sendo considerado como o primeiro 

padrão VoIP, com o propósito de permitir telefones da 

rede de telefonia convencional se comunicar com 

computadores pessoais, fornecendo compatibilidade de 

transmissão em redes comutada por pacotes. [18].   

 O SIP é um protocolo de iniciação de sessão, que foi 

desenvolvido pelo IETF e publicado na RFC 

3261, apresenta característica similares ao protocolo 

HTTP na troca de mensagens durante a iniciação da 

comunicação entre os usuários. Faz parte da camada 

de aplicação, possibilitando estabelecer, modificar e 

terminar sessões multimídias com um ou mais 

participantes. [25].  

Para que os protocolos interativos de áudio e vídeo H.323 e 

SIP sejam transportados, é essencial adotar um protocolo de 

transporte em tempo real. RTP (do inglês, Real 

Time Protocol) fornece funções de transporte fim-a-fim para 

aplicações em tempo real, entretanto o RTP não fornece garantias 

de qualidade de serviços, nem mesmo a entrega dos pacotes. [14]. 

3.4.2 Asterisk 
E uma ferramenta de software livre, criada pelo engenheiro de 

computação Mark Spencer em 1999. [2]. 

Onde encontramos os mesmos recursos de uma central telefônica 

comum, foi inicialmente desenvolvido pela empresa Digium. Por 

possuir código aberto, recebe versões de diversos programadores 

ao redor do planeta, já que é totalmente modulável de acordo com 

o cenário a ser atendido. Além de suas propriedades básicas de 

encaminhamento e controle de chamadas de voz, é possível 

implementar algumas funcionalidades como:  

 Media gateway: um nó de rede que converte fluxos de 

mídia vindos de diferentes redes de telecomunicação 

como a rede pública de telefonia comutada entre 

a RTPC e a rede IP (fazendo uso de hardware especial). 

 URA: Tocador de mensagens pré-programadas ou com 

interatividade via DTMF, como música de espera ou 

menu de atendimento. 

 Correio de voz: Função de gravador de recados. 

3.4.3 Softphone 
São aplicações que permitem a comunicação de voz sobre IP, 

utilizando computadores ou dispositivos móveis, comportam-se 

como um telefone virtual sem a necessidade de utilização de 

equipamentos dedicados, substituindo os tradicionais telefones de 

mesa. Segundo Elliot, analista e vice-presidente do grupo Gartner, 

os softphones estão sendo muito utilizados no meio corporativo 

com a finalidade de atender as demandas de usuários que estão 

fora do seu local de trabalho, apesar disso os usuários de 

escritórios estão optando por utilizar como substituto de telefones 

IP de mesa. [11]. 

3.5 Soluções Open Source 

3.5.1 Mininet 
O Mininet é uma ferramenta de emulação de rede que possibilita 

criar uma rede virtualizada, com switch, roteadores, controladores 

e hosts, baseado na arquitetura SDN. O Emulador é executado em 

um único núcleo (kernel) real e tem como base o protocolo 

OpenFlow, possibilitando aos pesquisadores criar protótipos de 

rede através de uma forma simples e barata, antes de programá-lo 

na rede atual. O emulador foi utilizado para realização de testes 

para afirmar a viabilidade na implementação do novo paradigma 

em nosso trabalho. Por se tratar de um ambiente virtualizado, 
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utilizando um único (kernel) do Linux, possui suas limitações. As 

redes virtualizadas podem exceder os limites de CPU do hardware 

e a largura de banda disponível no servidor. [13]. 

3.5.2 Open Vswitch 
O modelo OpenFlow é um comutador em software executado em 

uma máquina Linux, com o princípio de separação do plano de 

dados e plano de controle. Esse modelo vem sendo utilizado por 

pesquisadores em vários estudos técnicos, contudo o modelo 

carece em desempenho. Perante essa lacuna, foi desenvolvido um 

comutador virtual adequado à arquitetura OpenFlow nomeado de 

Open vSwitch (OVS). [19].  

O OVS é um switch virtual de multicamada, em conformidade 

com uma licença de código aberto Apache 2.0, executado em um 

(kernel) Linux compatível com as mais variadas distribuições, tais 

como: Debian, Fedora, Ubuntu e CentOS. Vale ressaltar que a 

quantidade de portas é relacionada com o limite de portas 

disponíveis no Desktop e Notebook, incluindo portas sem fio.  

Em princípio, seu desenvolvimento foi para uso como um 

comutador virtual em ambientes virtualizados, mas apesar da sua 

capacidade de comutação de pacotes L2/L3, o OVS dá suporte a 

vários servidores físicos, e sua arquitetura suporta várias 

tecnologias de virtualização, como Xen, KVM e outras. [20]. 

3.5.3 OpenWrt 
OpenWrt é descrito como uma distribuição baseada no kernel do 

Linux, utilizado em dispositivos embarcados. É um projeto 

gratuito de código aberto licenciado sob uma licença GPL. A 

distribuição é de fácil acesso, hospedado por meio do seu site 

oficial, possui uma interface gráfica conhecida como Luci, de 

simples administração, porém é possível administrar por meio de 

linha de comando conhecida como (ash). 

Vale ressaltar que o projeto não está limitado apenas a 

dispositivos embutidos, de outro modo, dispositivos como 

roteadores, computadores portáteis, MikroTik e computadores 

pessoais baseados em arquitetura x86, também possui suporte ao 

projeto. Como não é destinado apenas a um único dispositivo, o 

sistema possui suporte integrado às necessidades dos usuários, ou 

seja, o sistema operacional fornece funcionalidades mais 

completas de acordo com a experiência do usuário final. [21].  

3.5.4 NetFPGA 
A plataforma NetFPGA’s é um hardware programável de código 

aberto, com módulo OpenFlow habilitado, projetada para 

pesquisadores e estudantes construírem protótipos de redes em 

alta velocidade, além de desenvolver protótipos de comutadores 

para a Internet do futuro utilizando o protocolo OpenFlow. O 

projeto consiste em placas PCI-e, com portas gigabit, conectadas a 

um PC baseado em Linux, possibilitando o desenvolvimento de 

novas funcionalidades. [15]. 

3.6 Soluções Proprietárias 
O SDN está deixando de ser solução de laboratório e tornando-se 

realidade em escala corporativa. Esta revolução na indústria de 

redes é em consequência à expansão de ambientes altamente 

virtualizados. Alinhando a este campo tecnológico, é fundamental 

a utilização de protocolo aberto, como por exemplo, o protocolo 

OpenFlow, permitindo assim a criação de aplicações voltadas a 

problemas específicos de rede, assim como controle de acesso, 

entre outros.  

Grandes empresas como IBM, HP, NEC, já desenvolvem 

aplicações que se utilizam dessa tecnologia, que cada vez mais 

vem ganhando destaque dentro deste cenário de Redes Definidas 

por Software. Apesar de ser uma tecnologia de rede ainda muito 

recente, algumas pesquisas revelam que em alguns anos será um 

negócio de bilhões de dólares. O SDN é uma das coisas mais 

relevantes da última década em se tratando de infraestrutura de 

redes, e vem chamando a atenção por sua simplicidade e 

facilidade de gerenciar e programar as redes. [7]. 

A gigante do mercado de soluções em tecnologia da informação, 

HP, possui a maior base de infraestrutura instalada com suporte 

ao OpenFlow. Membro e um dos fundadores do grupo ONF, 

investe pesado em soluções SDN desde 2008. A HP desenvolveu 

uma solução corporativa de controlador de rede chamado VAN 

(Virtual Applications Network), o controlador, além de prover um 

ponto unificado e centralizado para gerenciamento da rede, provê 

soluções de automação da rede de ponta a ponta, ou seja, do 

datacenter ao campus. [9]. 

A companhia multinacional do mercado de redes de computadores 

a Cisco, entrou estrategicamente no conceito SDN, desenvolvendo 

um conceito chave denominado de ONE (Open network 

Enviroment), uma serie de APIs e SDKs para desenvolvedores. A 

solução fornece uma visão ampla do conceito, dividindo em 

camadas, dentre elas, a camada de infraestrutura consiste em fazer 

com que dispositivos físicos e virtuais trabalhem em conjunto em 

uma rede com capacidade de programação. [5]. 

À medida que o SDN amadurece no mercado de 

soluções estratégicas, novos olhares se abrem no meio 

corporativo, onde grande parte dos fabricantes está se movendo e 

oferecendo produtos e soluções no mercado. Suas aplicações 

criam um ambiente propício para a competitividade, que antes 

dessa evolução estava restrito para um único fabricante, sendo 

assim a visão é oferecer a melhor solução para cada caso de 

negócio. 

3.7 Ferramentas de Analise de Tráfego 
As aplicações desenvolvidas para analisar pacotes são chamadas 

de sniffer, ou seja, são programas que têm como princípio 

capturar pacotes de redes. Esses farejadores têm a visão detalhada 

dos pacotes que passam na rede, devido a sua característica de 

capturar o trafego. [12]. 

 

 Tcpdump: Desenvolvido em 1987 é um analisador de 

pacotes de código aberto usado em linha de comando 

desenvolvido para auxiliar os gestores de rede. A 

ferramenta exibe as informações contidas no pacote 

capturado em uma ou mais interfaces de rede. [22]. 

 Wireshark: É uma das ferramentas mais conhecidas no 

mundo, serve para análise de pacotes que trafegam na 

rede. Foi desenvolvida em 1998 e é compatível com 

qualquer sistema operacional, possuindo uma interface 

gráfica. 

4. CENARIO DE TESTES 
Neste capítulo, no intuito de promover uma análise comparativa 

sobre a topologia atual difundida no mercado, que são as redes 

Ethernet e a nova proposta das redes SDN para redes 

corporativas, criamos os seguintes cenários: 
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4.1 Cenário Tradicional 
Apresentamos um cenário comum, utilizando como base uma 

topologia mínima necessária para prover a solução de voz sobre 

IP em uma rede tradicional ethernet, onde o servidor Asterisk 

representa o PABX responsável pela comunicação entre o Host 1 

e o Host 2, utilizando o SIP como protocolo de interligação de 

sessão de chamada. O softphone Ekiga realiza o intermédio desta 

conversa, conforme ilustra a Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O comutador, que normalmente é um roteador, faz a interligação 

entre os elementos da rede, no cenário utilizamos o roteador 

wireless TP-link Wr740N, por possuir a facilidade de se adaptar 

aos dois cenários de comparação. Para realizar a depuração dos 

pacotes SIP, instalamos o tcpdump no servidor Asterisk, com o 

intuito de capturar e salvar o tráfego entrante e sainte do servidor, 

no qual, será salvo em um arquivo compatível com o software 

Wireshark. O Host 3 representa a máquina responsável pela 

análise da rede, possui o software analisador de tráfego 

Wireshark, que neste caso será utilizado para investigar o arquivo 

gerado pelo tcpdump.  

Na Tabela 1, é possível visualizar os elementos utilizados para 

criar o cenário tradicional para os testes 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Cenário SDN 
A topologia proposta na Figura 4 exemplifica um cenário SDN, 

onde além dos ativos usados nas topologias tradicionais é 

adicionado o controlador Ryu Framework, que proporciona um 

controle centralizado da rede e executa uma aplicação chamada 

simple_switch_13.py, que faz parte do controlador transformando 

o switch em um hub, no qual o switch deixa de realizar a 

comutação e passa apenas a retransmitir os frames. A diferença 

principal entre as topologias é que o roteador não será mais o 

responsável por tomar as decisões sobre o encaminhamento dos 

pacotes na rede, já que seu sistema operacional foi substituído 

pelo OpenWrt, e a rede agora dispões do protocolo OpenFlow, 

conforme abordado por Javed [10].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela 2 exibe os elementos empregados para elaborar este 

cenário. A monitoração do tráfego de voz segue os mesmos 

princípios da rede tradicional, onde o software tcpdump encontra-

se instalado no servidor Asterisk e o Host 3 permanece 

executando o software Wireshark. 

 

 

 

Tabela 1 - Hardware Cenário Tradicional 

 

Fonte: Próprio Autor, 2015. 

 

Figura 3: Topologia Tradicional 

 

Fonte: Próprio Autor, 2015. 

 

Fonte: Próprio Autor, 2015. 

 

Figura 4: Topologia SDN 

 

Tabela 2 - Hardware Cenário SDN 

 

Fonte: Próprio Autor, 2015. 
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4.3 Testes 
Para a comunicação entre o Host 1 de ramal 2000 e o Host 2 de 

ramal 2001, foi utilizado em ambos os equipamentos o software 

Ekiga, a aplicação trata-se de um software do tipo softphone, de 

licença gratuita, com suporte a vários hardwares e sistema 

operacionais, além de possuir suporte aos mais tradicionais 

protocolos de comunicação VoIP, (SIP e H.323). 

Segundo Kurose (2010), uma comunicação em tempo real 

pode ocasionar limitações durante o estabelecimento da chamada, 

diante disso, foram utilizados para análise da comunicação VoIP, 

os seguintes parâmetros de desempenho (jitter, perda de pacotes 

RTP, atraso e tentativas de ligação), com a finalidade de avaliar o 

“tráfego normal” da rede em cada comunicação. 

 Descarte de pacotes RTP;  

 Variação do atraso (Jitter); 

 Atraso;  

 Tentativas de discagem. 

4.4 Análise dos Dados Coletados 
Analisando a Tabela 3, observa-se que uma topologia não obteve 

um melhor desempenho em sua totalidade sobre a outra, as duas 

se mostraram bem parecidas, se compararmos a proximidade dos 

dados. As duas primeiras colunas da tabela, correspondentes ao 

Jitter, exibem a rede tradicional com o dobro de desempenho em 

ambientes VoIP, já que a variação de atraso é inimiga de serviços 

sensíveis a alta latência e a solução encontrada para mitigar o 

Jitter é a bufferização, que também seria prejudicial para uma 

comunicação VoIP, streaming de Vídeo ou de jogos on-line. 

A coluna Max. Delta representa o comparativo entre o tempo de 

chegada dos pacotes, ou seja, o atraso do pacote em relação ao 

outro, sendo assim, a diferença entre o delta é relevante, pois 

influencia no valor final do jitter. Podemos observar que nesta 

coluna a rede SDN tem o melhor desempenho, porem ambas as 

redes encontra-se dentro do valor máximo de atraso que não é 

percebido pelo o ouvido humano, no qual o valor máximo de 

referencia é de 150 milissegundos (ms). 

 

 

 

Entretanto na coluna de mensagens “INVITE”, foi constatado que 

a rede SDN teve melhor desempenho para estabelecer a chamada, 

porém avaliando os dois cenários, houve uma situação no cenário 

tradicional em que o ramal chamado encontrava-se ocupado, e 

para o cenário SDN não ocorreu a mesma situação, logo, a 

quantidade de pacotes “INVITE” foi menor e por isso não seria 

uma situação para indicar um melhor desempenho do SDN em 

relação a estrutura tradicional. 

 Na quarta e última coluna, as duas topologias não apresentaram 

problemas em relação à perda de pacotes RTP, o que poderia 

causar um forte impacto sobre a inteligibilidade da voz no 

receptor.  

5. CONCLUSÃO 
No decorrer do trabalho foi demonstrado o uso do paradigma 

SDN, em uma análise comparativa entre a rede tradicional em um 

ambiente de voz sobre IP. Com base no conhecimento agregado, 

testes realizados e resultados obtidos, surge o desafio de expor os 

pontos positivos e negativos nas duas tecnologias.  

É importante ressaltar que a rede SDN está sendo pesquisada e 

estudada, sua arquitetura ainda está sendo reformulada ao decorrer 

dos anos, atualmente é idealizada para backbones concentradores 

de um maior volume de dados, como data centers e redes 

corporativas em que a quantidade de usuários é maior. Uma vez 

que o conceito de sistema operacional de rede, com o uso de um 

controlador, centraliza o trafego de dados, possibilitando assim 

um melhor gerenciamento. Entretanto no cenário em que foi 

aplicado o presente trabalho, após os resultados das pesquisas, 

não é aconselhado alterar a arquitetura da rede atual em prol do 

SDN, já que as vantagens não são significativas, em um ambiente 

de rede pequena.  

Foi constatado que para a implantação do SDN é imprescindível 

vasto conhecimento sobre as tecnologias indispensáveis para seu 

funcionamento, além do conhecimento total da topologia e 

habilidades em linguagem de programação, para que haja o 

mínimo de imprevistos durante o processo. Caso a empresa 

disponha de recursos financeiros e profissionais qualificados, as 

redes programáveis podem ser um atrativo para os 

administradores que necessitam centralizar o gerenciamento do 

tráfego de forma interoperável. 

Durante a execução deste trabalho, a falta de hardware compatível 

com o OpenFlow habilitado representou um grande desafio. Para 

contornar a falta de um switch Openflow, foram 

levantadas algumas alternativas. A melhor opção foi realizar o 

experimento com a distribuição Linux OpenWrt, no qual foi 

modificado o firmware de um roteador doméstico TP-LINK 

wr70N e habilitado o OpenFlow. Vale destacar que alguns dos 

principais fabricantes como a Huawei, Cisco, HP, Juniper, vem se 

sobressaindo no mercado com soluções destinadas ao uso do 

SDN. 

Por fim entendemos que o paradigma SDN não veio ao mercado 

para rivalizar com a arquitetura de rede atual, e sim para 

complementar e adicionar inteligência a rede. O SDN abre uma 

grande gama de possibilidades para pesquisas em redes de 

computadores, seja como ferramenta de estudo ou como projetos 

para o futuro das redes. 

5.1 Trabalhos Futuros 
Concluímos esta dissertação fornecendo direções futuras de 

trabalho. O primeiro passo é avaliar a utilização do paradigma 

SDN em um ambiente onde a disputa de banda seja maior, ou 

seja, o tráfego de dados fique em concorrência com o de voz, 

surgindo assim a necessidade de aprimorar os níveis de qualidade 

Tabela 3 - Resultado Comparativo 

 

Fonte: Próprio Autor, 2015. 
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de serviço (QoS), para priorizar o tráfego mais sensível, mediante 

o tratamento de fluxos. 

A arquitetura SDN está em constante amadurecimento e sendo 

muito aplicada em redes de campus e data centers, diante disso, 

outros trabalhos futuros visam a possibilidade do uso do 

paradigma ao serviço de VoIP móvel, uma vez que, é um 

ambiente propício para a introdução do SDN. No contexto geral 

as redes móveis de próxima geração, necessitarão de um controle 

diferenciado dos fluxos de dados, com o intuito de dar um maior 

suporte às politicas de serviços específicos dos assinantes, sendo 

assim o SDN em particular terá um grande potencial de melhoria 

para o gerenciamento da mobilidade. 
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