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Resumo 

Existem diversos estudos que analisam o desempenho dos controladores SDN, mas 

esses estudos focam principalmente na vazão de tráfego. Basicamente, os controladores SDN 

são submetidos à carga de tráfego em diferentes cenários e suas respostas são analisadas para 

compreensão de como seus desempenhos reagem de acordo com tal tráfego. Nós buscamos 

uma visão diferente nos aspectos de desempenho dos controladores SDN, indo além da 

avaliação básica de vazão. Nós argumentamos que uma análise aprofundada da utilização de 

recursos computacionais do hospedeiro é necessária para ter uma visão clara do desempenho 

global do controlador SDN, provendo dessa forma guias de como eles devem ser 

configurados para funcionar adequadamente. Este trabalho apresenta uma análise de 

desempenho de diversos controladores SDN observando o consumo de recursos das máquinas 

em que estão sendo executados. Nós avaliamos diferentes aspectos de desempenho, tais como 

consumo forma de armazenamento dos dados na memória e carga de processamento. Nossas 

análises mostram como os controladores tratam os recursos da máquina em que estão 

localizados impactam no seu desempenho. 

 

 

Palavras-chave: Controladores SDN. Análise de Desempenho. Recursos de Máquina. 



 

Abstract 

There are several studies that analyze the performance of SDN controllers, but they 

mainly focus on controllers network-level throughput. Basically, SDN controllers are 

overloaded with traffic in different test scenarios and their responses are computed in order to 

analyze how such variations impact their performance. We offer a different view on the 

performance aspects of SDN controllers, beyond basic throughput evaluation. We argue that 

an in-depth analysis of host resources utilization is necessary to have a clear understanding of 

the overall performance of the SDN controller and thus providing guidelines on how it should 

be configured to work properly. This paper presents performance analyses of several SDN 

controllers looking at computing resources utilization on their host machines. We evaluated 

different performance metrics, such as storage format of data in memory, and processing 

consumption. Our analyses show how SDN controllers’ performances are affected given their 

hosts’ resources. 

 

Keywords: SDN Controllers. Performance Analysis. Computer Resources. 
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1 Introdução 
 

“A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu 

próprio conhecimento.” 

Platão 

1.1 Contextualização 

 O aumento no número de equipamentos com acesso à Internet juntamente com os serviços 

e as aplicações cada vez mais complexos demandam uma nova abordagem. A atual arquitetura 

da Internet possui limitações que dificultam seu melhoramento em termos de infraestrutura 

física, protocolos e desempenho, em um processo conhecido como “ossificação da Internet” 0. 

Inicialmente, a Internet foi desenvolvida apenas para trocar informações entre os usuários, mas 

não para a comunicação com muitos nós, segura, com vários tipos de rede e onipresente 0. As 

redes IP tradicionais são complexas e difíceis de gerenciar, bem como reconfigurá-las para lidar 

com falhas e mudanças 0. Nessas redes, os equipamentos (switches e roteadores) possuem o 

plano de dados e o de controle agregados. Isso faz com que todas as decisões de roteamento 

(função do plano de controle) sejam realizadas no próprio equipamento, bem como o próprio 

encaminhamento (função do plano de dados) dos pacotes. Diferentemente das redes tradicionais 

surge o SDN, uma abordagem que permite um controle centralizado dos vários equipamentos, 

separando o plano de dados do plano de controle de maneira lógica. Ou seja, um controlador 

SDN através de uma visão do todo da rede gerencia os vários switches SDN 0.  Essa 

característica torna-se importante para gerenciamento de recurso, engenharia de tráfego, 

eficiência energética ou segurança 0. 

 O paradigma SDN está se tornando cada vez mais difundido tanto nos meios acadêmicos 

quanto na indústria 0. Com o seu uso, as redes tornam-se programáveis fazendo com que grandes 

empresas produtoras de switches e roteadores incorporem essa funcionalidade nos seus 

equipamentos, como Cisco, HP, Huawei, NEC e IBM 0. A programabilidade é um diferencial do 
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SDN. Nas redes tradicionais, quando pretende-se realizar alguma mudança de rota é necessário o 

acesso a cada um dos equipamentos individualmente 0. Assim, alterações na lógica da rede 

geralmente implicam em configurações dos vários elementos afetados, demandando mais tempo 

e custo, tanto o CAPEX quanto o OPEX 0. O CAPEX refere-se ao custo despendido para a 

compra de bens de capital, como a aquisição de uma impressora. Já o OPEX é relativo às 

despesas operacionais, como manutenção e gastos de consumo, tendo como exemplo um 

contrato de manutenção de uma impressora. Além do mais, essa nova arquitetura possibilita um 

ambiente com múltiplos fabricantes, sem ser necessário o conhecimento por parte do 

administrador dos comandos de configuração de cada um deles 0. Isso se deve ao fato do SDN 

ser independente do hardware. Da mesma forma, os operadores de rede não precisam esperar 

por novas funcionalidades serem desenvolvidas nos equipamentos, podendo ser criados novos 

serviços de forma rápida e independente 0. Em grande parte, apenas a atualização no firmware é 

suficiente para que o equipamento de rede já em uso opere segundo o paradigma SDN 0. Além 

do mais, não é necessário que os fabricantes deixem o seu sistema aberto para isso, visto que é 

necessária apenas uma interface bem definida para o plano de controle. 

 O principal protocolo sobre o qual o SDN opera é o OpenFlow, definido pela ONF 0. 

Através do seu uso é possível alterar o comportamento dos dispositivos de rede, tanto físicos 

quanto virtuais (com base em hipervisores), através de um conjunto de instruções de 

encaminhamento pré-definidos. Em outras palavras, o Openflow é uma interface aberta para 

controlar remotamente a tabela de encaminhamento dos switches, roteadores ou ponto de acesso 

na rede. Assim, através dessa interface é possível alterar o comportamento de parte da rede sem 

influenciar em outros tráfegos. Ademais, o OpenFlow pode servir para fins de avaliação de 

novas técnicas de virtualização ou novos protocolos de roteamento em uma infraestrutura de rede 

existente 0. Também existe a possibilidade de customizar as redes para propósitos específicos 

como: interconexão de datacenters, redes de acesso, rede virtual, nuvem, entre outras 0.   

 Cada switch SDN possui um plano de dados contendo as informações para que seja 

possível que dentre os vários pacotes recebidos alguns sejam encaminhados por rotas distintas 0. 

Para o adequado funcionamento dessas redes faz-se necessário o uso dos controladores SDN, 

que podem utilizar as mais variadas linguagens de programação como Python, C++ e Java, 

definindo como se dará o encaminhamento 0. Esses controladores podem ser utilizados em 

qualquer máquina. Um estudo realizado em 0, apresentou uma análise comparativa entre os 

diversos controladores SDN de código aberto segundo critérios como: versão openflow 
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suportada, plataforma que opera, qualidade da documentação, modularidade, entre outros. Neste 

mesmo trabalho, foi mostrado que cada controlador SDN tem determinado foco de aplicação, e 

possui características bem distintas em relação aos demais para prover os serviços. Já em 0, foi 

evidenciada a importância do desempenho do controlador para a instalação de novos fluxos. 

Contudo, em redes de alta velocidade com 10 Gbps, a implementação dos controladores mostrou 

não conseguir lidar com a grande quantidade de novos fluxos gerados. Da mesma forma, o 

desempenho do controlador surgiu como uma questão crítica em 0. Resumindo, os controladores 

apresentam algumas diferenças na forma como processam os dados e armazenam as 

informações, implicando em desempenhos distintos de acordo com tais características e com os 

recursos disponíveis para sua operação. 

 Além da peculiaridade de cada um, os controladores, por serem softwares, sofrem as 

consequências do SA (Software Aging), como mostrado em 0. Quando uma aplicação é 

executada por um período longo, algumas condições de erro são acumuladas podendo implicar 

em perda de desempenho ou ainda em falhas. Tanto a disponibilidade quanto a confiabilidade do 

sistema são afetadas quando ocorre o SA 0. Os efeitos do SA podem ocorrer devido à quantidade 

de tempo em que é executado ou mesmo pela carga que tem que processar 0. As principais 

causas desse problema é a exaustão dos recursos dos sistemas operacionais, como vazamento de 

memória, dados corrompidos, arquivos não liberados da memória, entre outros 0. No contexto do 

SDN, mostra-se interessante a descoberta da relação entre os recursos da máquina que podem ser 

importantes para o SA em cada controlador.  

 De maneira similar, os diferentes ambientes de virtualização no qual o controlador SDN 

opera também mostra ser um importante fator para o seu desempenho, conforme apresentado em 

0. Para fins de análise, aspectos como latência e vazão da rede, além da carga de CPU, são 

utilizados como indicadores do desempenho. Os switches SDN podem operar tanto dentro de 

equipamentos de rede quanto em máquinas virtuais. Além do mais, a utilização de máquinas 

virtuais pode funcionar concomitantemente com o roteamento IP convencional 0.  

1.2 Motivação 

 Diante da revisão de literatura realizada, é possível perceber que apenas uma pesquisa 

anterior analisa o funcionamento da máquina hospedeira quanto aos recursos consumidos pelos 

controladores como apresentado em 0. Porém, essa pesquisa apresenta algumas limitações. 
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Diante disso, no presente trabalho os experimentos foram mais longos e com mais recursos 

sendo analisados. Assim, foram propostas duas formas de análise, a primeira para verificar a 

quantidade de recurso consumido por fluxo e a segunda para verificar o comportamento do 

controlador com o uso prolongado. Em relação às demais pesquisas, quando testes foram 

realizados a fim de verificar o desempenho dos controladores, ciclos muito curtos de geração de 

tráfego para o controlador são realizados, com tempos que não passam de alguns segundos. Tais 

trabalhos abordam apenas aspectos relacionados à vazão da rede. Assim, alteram alguns 

parâmetros nos controladores, como número de threads para processamento, quantidade de 

switches simulados e número de máquinas que enviam dados para os switches simulados. Desta 

forma, a verificação do funcionamento dos controladores é feita sem levar em conta os aspectos 

inerentes ao hospedeiro em que o controlador se encontra. Com um tempo mais prolongado de 

uso, o desempenho do sistema pode diminuir, fazendo com que os recursos geridos pela máquina 

não possuam o melhor comportamento esperado, num conceito denominado software aging, 

conforme foi apresentado em 0. Uma análise mais aprofundada dos recursos consumidos por 

cada controlador permite ao usuário do SDN escolhas mais conscientes de acordo com os 

recursos presentes na máquina hospedeira.    

1.3 Questão de Pesquisa 

 Como foi exposto anteriormente, existe um grande interesse na análise de desempenho dos 

controladores SDN. Para tal, mostra-se importante o conhecimento acerca dos recursos 

consumidos por cada um desses controladores, bem como a avaliação dos recursos que mais 

impactam em seu funcionamento. Desta forma, algumas questões são identificadas:   

 Q1) Qual deve ser o cenário para melhor coletar os dados dos recursos?  

 Q2) Quais recursos da máquina devem ser avaliados?  

 Q3) É possível avaliar os recursos que mais impactam no desempenho de cada 

controlador? 

 Q4) Como analisar quanto de cada recurso é consumido por fluxo? 

 Q5) Como comparar os recursos com o uso prolongado? 
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 Q6) Algum recurso consegue ser mapeado para uma função de distribuição de 

probabilidade? 

 Q7) Qual a metodologia mais adequada para análise de desempenho? 

1.4 Objetivos 

 Diante do crescente interesse pelas redes SDN tanto no âmbito acadêmico quanto na 

indústria devido às suas grandes utilidades e à ausência de trabalhos que analisem de forma mais 

aprofundada os controladores utilizados em relação ao consumo dos recursos da máquina, este 

trabalho apresenta o seguinte objetivo geral: 

1) Realizar uma análise dos recursos consumidos na máquina hospedeira no uso dos 

controladores SDN. 

 Além do objetivo geral apresentado anteriormente, são apresentados alguns objetivos 

específicos do presente trabalho: 

1) Verificar a utilização de alguns recursos da máquina em sua execução; 

2) Avaliar quais os recursos que mais impactam no desempenho de cada controlador; 

3) Comparar os recursos utilizados por cada controlador; 

4) Estender o trabalho realizado em 0, com um tempo maior, para serem verificados os 

efeitos do envelhecimento de software; 

5) Realizar a modelagem de alguns recursos da máquina hospedeira. 

1.5 Estrutura da Dissertação 

 O restante deste trabalho é organizado como segue. O capítulo 2 aborda a fundamentação 

teórica, que trata dos conceitos relativos ao SDN, bem como apresenta algumas características 

dos controladores SDN e as especificidades de cada controlador utilizado no trabalho. Além do 

mais, são apresentadas as ferramentas Cbench e Collectl, como também explicações acerca dos 
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vários tipos de análises que foram realizadas na pesquisa. Por fim, são apresentados os trabalhos 

relacionados a esta pesquisa.  

 O capítulo 3 apresenta a metodologia que foi utilizada no decorrer do desenvolvimento 

deste trabalho. Também são apresentados os conjuntos de dados, as métricas, cenários de 

aplicação, bem como os tipos de avaliação utilizados para análise das informações dos 

experimentos.  

 Logo em seguida, no capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos, analisando os 

vários recursos da máquina quando da execução de cada um dos controladores utilizados na 

pesquisa. Inicialmente são mostrados os resultados preliminares, referentes à execução dos 

experimentos por 12 horas. Depois, para análise dos efeitos da degradação de desempenho dos 

controladores, são apresentados resultados de experimentos mais longos de 72 horas, conforme 

recomendação para ambientes virtualizados (https://tools.ietf.org/html/draft-vsperf-bmwg-

vswitch-opnfv-00, recuperado em agosto de 2015). São apresentadas as relações dos recursos 

utilizados pela máquina com o desempenho de cada controlador.  

 Por fim, no capítulo 5 são apresentadas as conclusões, bem como as contribuições da 

dissertação e os trabalhos futuros.  
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2 Fundamentação Teórica e Trabalhos 

Relacionados 
 

“A mente que se abre a uma nova idéia jamais voltará ao seu tamanho original.” 

 

Albert Einstein 

2.1 Fundamentação Teórica 

 Nesta seção serão descritos os principais conceitos para o desenvolvimento deste trabalho. 

Inicialmente, são apresentados os conceitos relativos ao SDN, mostrando como ocorreu a 

expansão desse paradigma bem como aspectos relativos à sua operação. Em seguida, são 

apresentadas as características e o funcionamento dos controladores SDN. Logo após, aspectos 

relacionados à geração de tráfego através da ferramenta CBench são mostrados, que é utilizado 

nos testes para que os controladores SDN reproduzam o comportamento do cenário real de uso. 

Também é necessário que os recursos dos hospedeiros sejam monitorados para posteriormente 

serem analisados, através da ferramenta Collectl
1
, que também é descrita nesta seção. Por fim, 

são apresentados conceitos relativos ao Software Aging e PCA (Principal Component Analysis). 

Esses dois últimos tópicos são utilizados na análise dos dados. 

2.1.1 SDN 

 As redes definidas por software representam um conceito relativamente novo na área de 

redes de computadores. Inicialmente, o SDN surgiu na área acadêmica como o futuro dos 

protocolos que sustentam a Internet, o TCP/IP 0. E devido ao grande sucesso advindo de suas 

funcionalidades, comprovado através de diversas pesquisas, foi adotado para o mercado, com a 

ONF à frente de todo esse processo 0. Hoje em dia, grandes empresas já incorporaram o SDN em 

                                                 
1http://collectl.sourceforge.net/Documentation.html. Acessado em Abril de 2015. 
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suas redes para interligação de seus data centers, como Google, Amazon e Microsoft00. Além 

do mais, algumas das maiores produtoras de equipamentos de rede do mercado já possuem 

soluções que englobam o uso do SDN tais como: Cisco, HP, Huawei, NEC e IBM 0. As 

possibilidades obtidas através do uso das redes definidas por software são grandes e permitem 

que a Internet consiga deixar de ser “ossificada” 0. Ou seja, as redes não precisam ficar 

dependentes e atreladas aos protocolos TCP na camada de transporte e o IP na camada de rede 

para funcionar, pois isso limita a evolução da Internet para lidar com os serviços cada vez mais 

complexos e com a grande quantidade de protocolos em funcionamento 0.  

 Com isso, surgem novas possibilidades para melhorias na Internet, que não são possíveis 

no atual cenário, como a criação de redes com propósitos específicos como para 

intercomunicação de data centers, redes de acesso, redes virtuais, nuvens, entre outros 0. Afinal, 

a Internet foi desenvolvida em um cenário totalmente diferente do atual, com necessidades que 

hoje já não são as mesmas. Alguns dos exemplos dessa realidade atual são: mobilidade, 

comunicação simultânea com mais de um nó, segurança, privacidade, coexistência com 

diferentes tipos de rede 0. Através do uso das redes SDN torna-se possível mudar o paradigma de 

toda a infraestrutura utilizada atualmente sem deixar que a rede utilizada atualmente torne-se 

inoperante. Além do mais, torna-se mais fácil realizar mudanças na rede através da 

programabilidade ao invés de ter que ficar restrita aos comandos definidos nos dispositivos de 

rede proprietários, como geralmente acontece 0.  

 As redes programáveis representam uma mudança no paradigma em redes de 

computadores, com objetivos de: simplificar o desenvolvimento, reduzir custos e fornecer 

estratégias para gerência das redes 00. Anteriormente ao uso do SDN, quando uma mudança de 

rota implicava em reconfiguração dos diversos elementos de rede afetados de forma manual por 

um administrador dessa rede, fazia-se necessário transformar as políticas de alto nível para 

configurações de baixo nível em todos os casos. No SDN, esse processo é possível através de um 

controle central de todos os switches e roteadores 0. Qualquer alteração ou adição de novas rotas 

só precisam ser configuradas em um único ponto, mais precisamente no controlador, e assim as 

informações de configuração serão distribuídas para os vários elementos SDN da rede. Tudo isso 

se torna possível devido ao desacoplamento do plano de dados e do plano de controle, que antes 

se concentravam em um único equipamento de rede 0. Essa divisão proporciona uma melhora na 

utilização dos recursos, já que cada um fica encarregado de funções específicas 0. 
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 Além do mais, com tal separacão, todo o controle fica no elemento central, o controlador, 

que com uma visão global de toda a rede fica encarregado de programar as rotas a serem 

implantadas nos equipamentos de rede 0. Estes, por sua vez, ficam somente com a função de 

realizar o encaminhamento dos pacotes quando as informações de cabeçalho coincidem com as 

instaladas em seu plano de dados. De forma resumida, existe o controlador (plano de controle) 

que é responsável por definir as rotas dos vários equipamentos (plano de dados), e estes 

equipamentos realizam o roteamento propriamente dito. Esta separação, geralmente, é tanto 

física quanto lógica. Com o uso do SDN, a inteligência da rede pode ser retirada dos elementos 

de comutação e colocada nos controladores. Além do mais, as alterações realizadas no 

controlador não afetam o fluxo corrente de dados 0. Uma alteração no comportamento de parte 

da rede não influencia os outros tráfegos vigentes 0. 

 O principal protocolo utilizado pelo SDN é o Openflow
2
. Esse protocolo é agnóstico em 

relação ao fabricante, ou seja, não se faz necessário conhecer a estruturação dos comandos de 

baixo nível dos switches e roteadores das diversas empresas, apenas o Openflow é o suficiente. 

Além do mais, possibilita a descoberta dos vários elementos de rede que possuem suporte ao 

SDN, define as regras de comutação que será instalada nos switches SDN e realiza a coleta das 

estatísticas dos diversos dispositivos da rede programável 0. Em termos práticos, o Openflow é 

uma interface aberta que permite controlar remotamente a tabela de encaminhamento dos 

elementos de rede. Um protocolo de segurança, como o TLS ou SSL, é utilizado para a 

comunicação do controlador com os elementos de comutação.  

 Existem duas noções de interfaces no contexto SDN. Primeiramente, existe a southbound, 

que é a interface entre o software do plano de controle e os dispositivos no plano de dados. Já a 

northbound, é a interface entre a aplicação e os controladores. Essas interfaces são apresentadas 

na Figura 1. 

                                                 
2http://archive.openflow.org/wp/learnmore/. Acessado em Abril de 2015. 
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Figura 1 – Interfaces da arquitetura SDN
3
. 

 

 A interface northbound torna possível o entendimento das políticas definidas em mais alto 

nível 0. Apenas o uso dessas interfaces permite que os fabricantes não precisem abrir seus 

sistemas para suportar o Openflow0. Ou seja, geralmente apenas mudança de software é 

necessária para utilizar o SDN nos equipamentos de rede, como uma atualização de firmware. 

Apesar de na maior parte das aplicações só ser usado um controlador, nada impede que outros 

controladores sejam utilizados de forma conjunta e colaborativa para gerenciar os switches e 

roteadores SDN. Ainda mais em cenários onde um controlador tem que prover vários serviços 

como VPN, DPI, IDS e firewall, mas nem sempre possui suporte a todos eles e mesmo que 

tivesse, poderia não ter o melhor desempenho para todos os casos 0. Alguns controladores 

podem ser mais indicados para prover alta disponibilidade enquanto que outros podem ter um 

tempo de resposta menor. A utilização de vários controladores é bem comum quando se deseja 

que um problema no controlador não torne a rede programável inoperante, visto que existiriam 

outros controladores para suprir as demandas. Quando existe uma grande quantidade de 

dispositivos para serem gerenciados, o controlador torna-se o gargalo em relação a seu 

desempenho 0. A Figura 2 ilustra a arquitetura SDN, com a relação do controlador (plano de 

controle) com os switches (plano de dados).  

                                                 
3 http://networkstatic.net/the-northbound-api-2. Acessado em Agosto de 2015. 
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Figura 2 – Ilustração da arquitetura SDN. 

 Uma outra aplicação para o SDN é na engenharia de tráfego, permitindo que haja uma 

inteligência no encaminhamento dos pacotes 0. Assim, o controlador pode definir para onde o 

pacote deve ser encaminhado de acordo com as características da rede 0. A possibilidade de 

definir os caminhos que os pacotes seguirão permite à infraestrutura diminuir a quantidade de 

equipamentos de rede em funcionamento, desligando os que não impactem no desempenho da 

rede. Então, podem-se direcionar os pacotes para as rotas ativas. Desta forma, o uso das redes 

programáveis possibilita uma gestão mais eficiente de energia 00.   

2.1.2 Controladores SDN 

 Na arquitetura SDN, os controladores desempenham uma importante função, definindo as 

rotas a serem implantadas nos vários switches SDN. Assim sendo, um pacote que seja recebido 

por um desses switches, e não saiba para onde encaminhá-lo, deve mandar uma mensagem para 

o controlador SDN solicitando definições de rota para o pacote. O controlador, ao receber o 

pacote, deve decidir o caminho que o pacote seguirá e então instalar a regra em todos os planos 

de dados que seja necessário. Ou seja, as regras são instaladas apenas em alguns switches. Desta 

forma, na próxima vez que um pacote for recebido por um switch, será verificado se o cabeçalho 

do pacote coincide com uma das regras instaladas no equipamento. Caso isso seja verdade, o 

encaminhamento é realizado para o destino segundo a regra já definida. Do contrário, haverá 

outra requisição para o controlador solicitando a instalação de uma regra para tratar aquele 

pacote. A Figura 3 mostra o fluxograma do funcionamento dos controladores. 
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Figura 3 – Funcionamento do Switch Openflow  0. 

 O controlador pode ser programado através de uma API, definindo o que será feito em 

cada um dos planos de dados 0. Assim, cada controlador utiliza uma das várias linguagens de 

programação, que geralmente faz parte do grupo C, C++, Java e Python. Inicialmente, foi 

desenvolvido o controlador de código aberto NOX e a partir deste vários outros surgiram, cada 

um com suas particularidades e vantagens 0. Alguns dos controladores mais utilizados do 

mercado são: Beacon, Floodlight, NOX, POX, Opendaylight e Ryu.  

 A implementação dos controladores pode ser feita tanto em dispositivos físicos quanto 

virtuais. Assim, uma máquina virtual pode ser utilizada tanto para realizar o trabalho do plano de 

dados quanto para o plano de controle 0. Além de possuírem linguagens distintas, a forma como 

armazenam os dados na memória RAM, no buffer e na cache, além do processamento 

demandado por cada fluxo recebido faz com que cada um dos controladores possua desempenho 

distinto 0. Um fluxo corresponde a um estímulo e sua resposta, ou seja, o controlador recebe o 

pacote, processa-o e devolve a informação. 

 A escolha de um controlador SDN mais adequado para ser usado na rede torna-se uma 

questão importante já que é difícil definir as métricas adequadas e as opções de controladores 

aumenta cada vez mais. Aliado a isso, quando deseja-se usar uma só característica do 

controlador a escolha torna-se mais fácil, porém, quando essa quantidade aumenta, a escolha 

deixa de ser trivial 0. 

2.1.2.1 Floodlight 

 O Floodlight é um controlador SDN de código aberto que opera na linguagem Java, e tem 

seu funcionamento baseado na operação de multithread, com suporte a versão 1.0 do Openflow. 
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Composto por um conjunto de módulos, onde cada um provê serviços para outros módulos e tem 

o controle através de uma API Java ou API REST 0. Foi desenvolvido para operar em alto 

desempenho, sendo o núcleo de uma grande empresa SDN, a Big Switch Networks. Além do 

mais, pode operar tanto com equipamentos que suportem openflow quanto os que não possuem 

suporte a esse protocolo, e também gerenciar diversos conjuntos de equipamentos, tratando os 

como várias “ilhas”. O uso desse controlador é simples e possui uma vasta documentação. No 

entanto, apresenta certa dificuldade para o aprendizado. Também possui suporte de uma grande 

quantidade de desenvolvedores para controladore SDN. Atualmente, é administrado pela ONF e 

pode ser executado nos diversos sistemas operacionais como: Linux, Mac OS e Windows.  

2.1.2.2 POX 

 O POX é um controlador de propósito geral, variação do antigo controlador NOX, que 

utiliza a linguagem Python no seu funcionamento, com suporte a versão 1.0 do OpenFlow. Esse 

controlador possui algumas vantagens por ser uma variante do NOX (o controlador Openflow 

original) como o fato de ter a mesma interface gráfica do usuário bem como as mesmas 

ferramentas de visualização. Sua utilização permite um rápido desenvolvimento do plano de 

controle, principalmente por usar uma linguagem de alto nível para configuração, ou seja, é mais 

adequado para casos em que se deseja uma rápida prototipagem do que para usos empresariais. 

Também consegue operar em todos os tipos de máquinas e provê uma forma de migração das 

aplicações baseadas em NOX. As principais aplicações desse controlador incluem: debug SDN, 

virtualização de rede e projeto de controlador, com enfoque primário na área de pesquisa. Além 

do mais, suporta diversos sistemas operacionais, os mesmos do Floodlight. Por suportar uma 

única thread, o seu desempenho não é diferente quando existe um incremento no número de 

switches simulados, como foi mostrado em 0. 

2.1.2.3 Ryu 

 Assim como o POX, o Ryu utiliza a linguagem Python como base de sua operação e opera 

sobre uma única thread. Possui suporte de um grupo de pesquisa denominado NTT Labs. Com 

uma API bem definida, torna fácil o desenvolvimento de novas aplicações de gerenciamento e 

control. Ademais, suporta vários outros protocolos para gerenciar dispositivos de rede além do 

OpenFlow. Cada aplicação Ryu tem uma pilha para receber os eventos, que são processados na 
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ordem em que são recebidos. Porém, esse controlador possui problemas para questão de 

escalabilidade, sendo indicado nesse caso o uso de componentes em linguagem como C. Possui 

suporte ao OpenStack, que é um sistema operacional da nuvem, capaz de gerenciar múltiplas 

infraestruturas virtualizadas. Da mesma forma, também possui suporte total para as versões 

OpenFlow 1.0, 1.2, 1.3 e 1.4 e também a Nicira, uma versão própria do Openflow. Assim como 

o POX não apresenta escalabilidade no uso da CPU, conforme apresentado em 0. 

2.1.3 Cbench 

 Para que este trabalho obtivesse uma experimentação o mais representativa possível 

comparando-o com o cenário real, foi utilizado o gerador de tráfego Cbench. Grande parte dos 

trabalhos na área de desempenho de controladores SDN utiliza o Cbench para gerar a carga 

necessária, conforme apresentados em 0, 0 e 0. Essa ferramenta possui funções que permitem 

que o teste seja realizado tanto no modo vazão quanto no modo de latência. Neste trabalho foi 

utilizado o modo vazão para a realização dos testes por possibilitar que a análise fosse feita de 

acordo com o fluxo de informações trafegadas. Algumas opções como a quantidade de switches 

emulados além do número de endereços MAC emulados por switch podem ser alterados e assim, 

fornecer outras bases para comparação do resultado.  

2.1.4 Collectl 

 Para realizar a coleta de informações relativas aos recursos da máquina hospedeira, foi 

utilizada a Collectl. Essa ferramenta permite que os vários recursos contidos na máquina sejam 

contabilizados e armazenados para análises posteriores. Desta forma, é possível que 

características relativas ao uso da CPU, memória, disco e rede estejam disponíveis. As 

informações obtidas através do Collectl são dispostas em ordem cronológica, com intervalos 

pequenos, na faixa de um a cinco segundos. O formato de saída possibilita sua abertura de forma 

estruturada dentro de programas de edição, facilitando a sua visualização e também posterior 

comparação. Além disso, são exibidas informações sobre o equipamento, sistema operacional, 

número de discos, tamanho da memória, tamanho da área do swap, entre outras. Em posse de 

todos os dados de forma estruturada é possível produzir gráficos das mais variadas formas, e 

assim facilitar a visualização para fins de comparação 0. 
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2.1.5 Software Aging 

 À medida que o tempo passa, as aplicações que estão sendo executadas em uma máquina 

sofrem perdas em seu desempenho, podendo ser decorrentes de problemas na gerenciamento de 

seus recursos, erros acumulados, fragmentação, entre outros. Como resultado final o software 

pode apresentar lentidão em sua execução ou mesmo parar de funcionar, prejudicando o seu 

funcionamento. Essa característica é denominada de Software Aging 0. Quanto maior o tempo 

que o sistema fica em execução, maior é a probabilidade de ocorrer alguma eventualidade 

decorrente do SA. Mesmo os softwares mais bem elaborados como aqueles utilizados em alta 

disponibilidade e aplicações de tempo real sofrem com esse problema. Assim, uma das 

abordagens mais utilizadas para esse caso é a predição do tempo de falha para que ações possam 

ser tomadas a fim de lidar com esse problema. Em relação à ação que ajuda a aplicação retornar 

ao seu estado com o maior desempenho possível chama-se software rejuvenation. 

2.1.6 PCA 

 A análise de componentes principais também conhecida como transformação de Karhunen-

Loeve é uma técnica estatística que visa identificar padrões em um conjunto de dados, 

destacando suas semelhanças e diferenças. Desta forma, é possível através da observação dessas 

relações reduzir a dimensão do conjunto de dados com uma perda mínima de informação, 

representando da forma mais fidedigna possível os dados originais. Em outras palavras, o PCA 

utiliza-se das variáveis originais e a partir dessas gera novas variáveis, que são combinações 

lineares das originais, e explicam a maior variabilidade possível existente em uma matriz de 

dados multidimensional. O PCA é ideal em casos onde a quantidade de variáveis é grande o 

suficiente para serem realizadas análises, dificultando chegar a alguma conclusão.  

 Primeiramente, as variáveis originais, que podem ser correlacionadas entre si, são 

transformadas em novas variáveis, os PCs (Principal Components). Essas variáveis geradas são 

uma combinação linear das variáveis originais e não possuem qualquer correlação entre si. Isso é 

conseguido através de uma transformação ortogonal dos dados originais, gerando apenas 

informações não redundantes. As PCs geradas têm uma quantidade igual ou menor em relação às 

variáveis originais. Sendo assim, os primeiros PCs começam a sequência partindo da variável 

que possui a maior variância até a que possui a menor variância. Essa medida, a variância, 



28 
 

 

representa o quanto determinada variável consegue representar a variabilidade nos dados, ou 

seja, o PC 1 é sempre o mais representativo de todos e segue diminuindo até alcançar o último 

PC. A análise dos componentes principais é uma forma de identificar a relação entre as 

características extraídas dos dados.  

 Primeiramente é computada a matriz de covariância (Equação 1) da amostra a ser 

analisada. Essa matriz é utilizada para medir o quanto as dimensões variam da média em relação 

às outras.  Depois, são calculados os autovalores e autovetores dessa matriz. Existe um 

ordenamento descendente dos autovalores calculados, apresentando as significâncias dos 

componentes na mesma ordem. O autovetor com o maior autovalor é o primeiro PC, ou seja, o 

que possui a maior variância. Os PCs são resultados da multiplicação do autovetor pelo 

respectivo autovalor. A razão entre o somatório dos primeiros autovalores com o somatório de 

todos os autovalores que consiga atingir um percentual de no mínimo 90 por cento indica a 

quantidade de PCs são suficientes para representar a amostra 0. Por fim, é analisada a 

composição de cada um dos componentes principais gerados a fim de verificar a 

representatividade das variáveis originais no resultado.  

 

Equação 1 – Matriz de covariância de apenas duas variáveis. 

2.1.7 Tipos de Análises 

 Os dados obtidos através dos experimentos precisam ser trabalhados para que possam 

resultar em informações úteis. Para isso, algumas análises necessitam ser realizadas para que de 

forma conjunta contribuam para ressaltar as características e comportamentos provenientes dos 

dados brutos. Essas análises são: descritiva, exploratória e inferencial. Os conceitos relativos a 

cada uma das análises são descritos a seguir.   
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2.1.7.1 Conceitos Estatísticos 

 Os dados provenientes de uma experimentação são compostos por valores que oferecem 

medidas de um determinado elemento, apresentando suas características e são denominadas de 

variáveis. As variáveis podem ser de dois tipos: quantitativa e qualitativa. A quantitativa 

representa as variáveis que podem ser quantificadas em números. Assim sendo, dividem-se em 

duas categorias: contínua e discreta. A discreta apresenta um número finito, somente sendo 

possíveis valores inteiros. Já a contínua assume qualquer valor dentro de um intervalo de 

números reais. Em relação às variáveis qualitativas, podem ser tanto nominal quanto ordinal. A 

ordinal corresponde às categorias que seguem uma determinada ordem. A nominal, por sua vez, 

apresenta as categorias que não possuem nenhuma ordem.    

2.1.7.2 Análise Exploratória de Dados 

 Existem três formas principais de abordar o problema para poder alcançar o resultado 

desejado. Primeiramente, existe a estatística clássica, onde a partir dos dados do problema cria-se 

um modelo que teoricamente corresponde àquele conjunto de dados. Após isso,  a análise pode 

ser devidamente realizada e os resultados são comparadas para verificar se confere. Da mesma 

forma que a clássica, a estatística bayesiana primeiro cria o modelo para só depois realizar a 

análise. A única diferença é que a bayesiana considera alguns tipos de incerteza nesse processo. 

Em contrapartida, a análise exploratória de dados primeiro realiza a análise para só depois tentar 

chegar a um modelo que descreva suas informações do modo mais fidedigno possível.  

2.1.7.2.1 Análise Descritiva 

 A análise descritiva é uma área da estatística que, como o próprio nome sugere, visa 

descrever e resumir os dados. Geralmente, essa análise é utilizada como uma etapa inicial para 

avaliação das informações de interesse. Assim, torna-se possível uma visão geral da 

variabilidade e relevância nas medidas das variáveis. Um conhecimento prévio do que está sendo 

estudado do ponto de vista valorativo abre várias possibilidades para futuras interpretações e 

consequentemente poder chegar a uma conclusão. Essas informações podem ser apresentadas 

tanto em forma de tabelas, quanto de gráficos ou simplesmente através das medidas descritivas.  
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 A tabela apresenta os dados de maneira ordenada e auxilia na compreensão das 

informações presentes. Uma tabela pode originar várias outras para tornar mais simples a 

visualização dos dados mais importantes. Já as medidas descritivas são representativas quanto ao 

comportamento e variabilidade dos dados. Na literatura, o comportamento dos dados é 

denominado de medida de posição e inclui valores de média, mediana e moda. Já a variabilidade 

apresenta-se como medida de dispersão, contemplando a variância e o desvio padrão em seus 

dados. Por fim,  o gráfico é um modo de representação que permite de maneira fácil e rápida a 

extração das informações necessárias. Pode ser muito interessante em casos onde se trabalha 

com tabelas relativamente grandes, onde é mais difícil realizar interpretações apenas com as 

informações descritas de forma tabular. Além do mais, mostra-se essencial para evidenciar o 

comportamento dos dados no decorrer do tempo. 

2.1.7.2.2 Análise Inferencial 

 Nos experimentos realizados primeiramente realiza-se a coleta dos dados para 

posteriormente serem realizadas algumas análises acerca dos dados. Nesse contexto surge a 

inferência estatística, que é um conjunto de técnicas no qual a partir das informações coletadas 

procura-se tirar conclusões a fim de generalizar as hipóteses para além do experimento realizado. 

Todo esse procedimento tem uma base matemática, mais especificamente probabilística. Alguns 

conceitos relativos a esse tipo de análise é o de população e o de amostra. A amostra corresponde 

a um subconjunto da população.  

 Uma análise realizada sobre a amostra, que é uma parte limitada, pode indicar muito sobre 

o comportamento da população, que é o todo. As quantidades nos valores da população, que 

geralmente são desconhecidas, são denominadas de parâmetros que tem como exemplos a média 

e o desvio padrão. Os parâmetros podem ter seus valores estimados através dos estimadores 

podendo ser pontual ou por intervalo. Quando se deseja obter um único valor para o parâmetro 

tem-se a estimativa pontual. Já quando se deseja obter um intervalo com um determinado grau de 

confiança que contenha o valor do parâmetro, tem-se a estimativa intervalar. 
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2.2 Trabalhos Relacionados 

 Nos últimos anos, diversos estudos foram realizados tendo como foco o uso das redes 

SDN. As vantagens relacionadas à utilização desse tipo de rede são muito grandes, e vai desde 

tornar a rede programável até a facilidade de gerenciamento de uma rede inteira. Nesse contexto, 

diversos estudos foram realizados sobre o tema, principalmente relacionados ao desempenho dos 

controladores SDN, para que os mesmos pudessem ser testados e comparados 000.   

 Em 0, os autores abordaram aspectos como desempenho, confiabilidade, escalabilidade e 

segurança dos principais controladores SDN do mercado, sendo baseados nas linguagens de 

programação C, C++, Java e Python. Para realizar a análise de desempenho dos controladores, 

foram realizadas três iterações, sendo cada um com dez segundos de duração, e a partir disso, 

tirada a média dos resultados. Alguns parâmetros como a quantidade de threads usada pelo 

controlador, o número de switches simulados, e também o número de endereços MAC utilizados 

foram alterados. Assim, o resultado do desempenho de cada controlador pôde ser contabilizado, 

tomando apenas a vazão dos dados na rede como indicador. Os testes foram realizados com uma 

variação do gerador de tráfego CBench
4
, desenvolvido no próprio trabalho.  

 Outra pesquisa realizada em 0, aborda unicamente o desempenho dos controladores SDN, 

a fim de mostrar que esses já podem ser usados em produção. Para tal, da mesma forma que em 

0, os autores realizaram testes compostos de quatro iterações de cinco segundos cada, 

descartando a primeira iteração, já que esse tempo corresponderia à fase de ligamento do 

controlador. Os quatro controladores utilizados foram das linguagens C++ e Java, sendo três 

deles bem sedimentados na área de SDN e um deles desenvolvido na própria pesquisa. O que foi 

desenvolvido teve por objetivo proporcionar melhorias de um controlador utilizado no mercado, 

o NOX. Algumas características foram adicionadas a esse controlador para que tivesse 

desempenho melhor do que os demais. Porém, o objetivo da pesquisa é comparar os 

controladores que estão sendo utilizados no mercado, considerando apenas a vazão da rede para 

essa finalidade. Desta forma, descarta o uso dos recursos da máquina hospedeira para as 

avaliações. 

 Uma abordagem quanto aos aspectos arquiteturais dos controladores para fins de avaliação 

foi realizada em 0. Nesse trabalho, foram utilizados quatro dos mais utilizados controladores 
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SDN para que análises fossem feitas sobre a forma como processavam as informações recebidas. 

Todos os controladores utilizados possuíam suporte a multithread. Esses controladores, segundo 

o modo como foram desenvolvidos, possuem características que impactam no seu desempenho, 

como o modo que as threads são gerenciadas. Em alguns deles, o número de bytes lidos depende 

da carga de trabalho recebida, variando dinamicamente e agrupando os pacotes para o mesmo 

destino de uma só vez. Por outro lado, alguns controladores possuem uma associação estática, 

processando os pacotes sequencialmente, um de cada vez. No fim do trabalho, foi desenvolvido 

um controlador na linguagem C reunindo algumas das características dos controladores em 

estudo, proporcionando desempenhos melhores dos que os já usados no mercado. Este trabalho 

analisa apenas a vazão e a latência da rede para chegar às suas conclusões, não abordando os 

aspectos referentes aos recursos utilizados da máquina. 

 Da mesma forma de 0, em 0, é desenvolvido um controlador na linguagem C com algumas 

características que o torna mais eficiente em relação a outros controladores presentes no 

mercado. Algumas dessas características são  a alocação estática da memória, técnicas de 

multithread e uma abordagem que faz com que o controlador que receba muitos pacotes em um 

tempo curto, junte os pacotes SDN em um pacote TCP e envie para o controlador. Por fim, tem-

se como resultado o funcionamento desse novo controlador em relação a outros apenas em 

relação à vazão e latência. Nenhuma análise quantitativa ou qualitativa foi realizada sobre os 

recursos consumidos pelos controladores, seja o novo ou os do mercado. 

 O ambiente no qual o SDN é implementado mostrou ser um aspecto importante para o seu 

desempenho, conforme apresentado em 0. Os ambientes utilizados nos testes foram: 

virtualização assistida por hardware, virtualização assistida por sistema operacional e 

paravirtualização. A virtualização está relacionada com a abstração dos recursos físicos da 

máquina usada, nas suas mais variadas formas. A virtualização assistida por hardware é quando 

o hardware possui suporte a execução de máquinas virtuais de modo isolado, podendo acessar 

diretamente os recursos do hospedeiro. Já na virtualização assistida por SO, tornam-se possíveis 

múltiplas instâncias de espaço do usuário, ao invés de apenas um, com características 

específicas. Na paravirtualização, por sua vez, toda máquina virtual faz requisição a chamadas de 

API para acessar o hardware, tendo o hypervisor como intermediário. Nos experimentos 

realizados em 0, o ambiente que proporcionou o melhor desempenho foi a virtualização baseada 

em sistema operacional, que não requer a execução de um novo SO. Logo em seguida, ficou a 

                                                                                                                                                             
4http://www.openflowhub.org/display/floodlightcontroller/Cbench. Acessado em Abril de 2015. 
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paravirtualização, que roda um novo SO já modificado. E por fim, a de hardware, que requer a 

inicialização do hardware antes de executar o SO para cada máquina virtual. O desempenho foi 

computado principalmente através dos resultados obtidos da vazão e da latência, além da carga 

livre da CPU. 

 O presente trabalho é uma extensão da pesquisa realizada em 0, onde análises foram feitas 

acerca de dois dos controladores desenvolvidos na linguagem Java quanto ao consumo de alguns 

recursos pelo período de 30 horas. Os recursos avaliados foram: carga da CPU, memória RAM e 

virtual, e média das respostas do controlador a cada segundo. Os experimentos realizados 

demonstraram que os controladores SDN apresentavam degradação de desempenho no decorrer 

do tempo (software aging), e que a má gestão dos recursos disponíveis possibilitava eventuais 

falhas. Esse estudo realizou comparações dos controladores num escopo um pouco mais restrito 

de informação, com menos recursos, e com apenas uma linguagem de programação. Além do 

mais, não foram realizadas análises dos recursos consumidos por cada fluxo recebido para um 

melhor conhecimento dos controladores.   

2.2.1 Sumário 

 Como se pode perceber com os trabalhos da literatura nessa área levantados neste trabalho, 

que as análises que foram realizadas dos controladores SDN são restritas. Elas abordam apenas 

aspectos relacionados ao tráfego da rede, como vazão e latência, de acordo com a mudança de 

algumas variáveis, e também são limitadas na análise dos recursos. Da mesma forma, algumas 

características presentes nos diversos controladores foram analisadas de maneira mais geral, 

apenas citando-as. Como se pôde observar, a maioria das pesquisas aqui apresentadas não mostra 

como acontece o consumo de recursos dos controladores SDN para uma análise mais 

aprofundada, muito menos faz análises relativas a cada fluxo gerado para teste.   
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3 Metodologia do Trabalho 
 

“Se o processo estiver correto, os resultados falarão por si mesmos.” 

Takashi Osada 

 Nesta seção será apresentada a metodologia adotada no presente trabalho. Inicialmente, 

será apresentado o cenário de aplicação em que os experimentos foram realizados. Logo após, o 

conjuntos de dados utilizados, bem como as métricas escolhidas. Também será mostrado como 

foi possível limitar a quantidade de variáveis utilizadas para apenas as mais expressivas. Por fim, 

os tipos de avaliação utilizados.  

3.1 Cenário de aplicação 

 Neste trabalho, o consumo dos recursos da máquina hospedeira no uso dos controladores 

SDN foi analisado. Nesse caso, o objetivo é avaliar a forma como cada um desses controladores 

tratam os recursos a fim de fornecer o máximo desempenho possível. Neste intuito, foram 

utilizados nos testes alguns dos controladores de código aberto mais utilizados do mercado: 

Floodlight, POX e Ryu. O primeiro deles desenvolvido na linguagem de programação Java, 

enquanto que os outros dois correspondem à linguagem Python. Alguns experimentos 

controlados foram realizados para testar os diversos controladores, utilizando o Cbench como 

gerador de tráfego.  

 Também foram testados outros dois controladores além dos três presentes neste trabalho, 

sendo eles o Beacon e o OpenDayLight, e estes não conseguiram funcionar para que os testes 

fossem realizados. Um desses controladores parava quando o tempo de execução aumentava e o 

outro simplesmente não executava. Assim, não foi possível aumentar a quantidade de 

controladores para uma maior variedade de linguagens de programação e de características. O 

objetivo inicial deste trabalho era ter a mesma quantidade de controladores para as linguagens 

escolhidas, Python e Java. Assim, poderiam ser investigados os relacionamentos do uso de cada 
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controlador em relação à linguagem escolhida. Porém, devido aos problemas citados 

anteriormente, isso não pôde ser feito. 

 O cenário desenvolvido para a realização dos testes é apresentado na Figura 4. As duas 

máquinas utilizadas estão conectadas em uma rede local, não possuindo assim nenhuma 

interferência da rede externa no tráfego de dados. Uma das máquinas contém a ferramenta 

Cbench a fim de gerar carga para o controlador. E a outra possui os controladores a serem 

testados instalados.  

 

Figura 4 – Cenário desenvolvido para os testes. 

 Assim, ao iniciar o experimento, apenas um dos controladores, o que será testado naquele 

momento, estará sendo executado. Todos os outros estarão desligados para que não interfiram na 

análise a ser feita. O Collectl, instalado na mesma máquina em que se encontram os 

controladores, realiza a coleta de toda a informação, que possui aspectos relacionados à 

memória, disco, rede, paginação, entre outros. Após a coleta dessas informações, as análises 

quanto às características que tinham mais impacto nos resultados foram desenvolvidas. 

 Neste trabalho, as duas máquinas em que foram realizados os testes têm as seguintes 

configurações: processador Intel (R) Xeon (R) CPU E3-1240 V2 3.40 GHz, sistema operacional 

debian 7.8, 8 GB de memória RAM, 16 GB de espaço para swap e paginação de 4 GB.  

3.2 Conjuntos de dados (traces) 

 Foram utilizados conjuntos de dados gerados pelo Cbench com as seguintes 

parametrizações: 16 switches emulados, 1000 hosts por cada switch emulado. Além disso, cada 

iteração acontecia com ciclos de 30 minutos tráfego do CBench, logo após parava por 10 

minutos, e em seguida retornava ao funcionamento. Independentemente do tempo das 
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emulações, o comportamento do Cbench foi o mesmo. Ou seja, operava em modo vazão gerando 

o máximo de tráfego que o controlador pudesse suportar. O tempo total de execução para 

medição e análise dos experimentos realizados neste trabalho foi inicialmente de 12 horas. 

Posteriormente, para que os efeitos da degradação de desempenho pudessem ser analisados, 

experimentos de 72 horas foram realizados. Esse padrão de  tráfego foi baseado em uma 

abordagem para análise de desempenho de controladores SDN presente em outros estudos 00. O 

tempo de espera entre as cargas foi utilizado para que o comportamento em relação ao consumo 

dos recursos pudesse ser observado. 

3.3 Métricas 

 Nesta seção são apresentadas as métricas utilizadas em cada um dos experimentos 

realizados, sendo estas relacionadas à utilização e eficiência no uso dos recursos da máquina 

hospedeira. O modo como as métricas foram tratadas em cada um dos testes foi diferente, 

conforme são apresentados a seguir. 

3.3.1 Experimentos de 12h 

 Os resultados coletados a partir da experimentação de 12 horas possuíam características 

distintas, o que dificultava a comparação. Isso ocorreu devido às peculiaridades de cada um dos 

controladores na forma de tratar as informações que recebem. Assim, um controlador conseguia 

lidar com uma alta carga de dados enquanto que outros não conseguiam processar tanta 

informação. De maneira similar, o consumo dos recursos da máquina variava muito dependendo 

desse tráfego de entrada, tornando dificultosa uma análise comparativa apenas com os resultados 

brutos colhidos do experimento. 

 Assim, a fim de que todos os controladores possuíssem a mesma base para comparação dos 

resultados e para que estes não fossem tendenciosos, foi adotada uma forma de colocá-los na 

mesma base. Esse procedimento tornou a comparação dos resultados mais justa já que 

possibilitou desconsiderar o impacto do número total de fluxos em cada controlador, levando em 

conta apenas quanto de cada recurso é necessário para processar um único fluxo. A melhor 

maneira de conseguir isso se deu através da relação entre o consumo dos recursos da máquina 

hospedeira e os fluxos gerados por segundo pelo gerador de tráfego. Em outras palavras, é 
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possível quantificar os recursos consumidos para que o controlador pudesse tratar um único 

fluxo. Isso aconteceu para todos os recursos da máquina hospedeira e para todos os 

controladores, facilitando tanto a visualização quanto a comparação. A Tabela 1 mostra um 

resumo desse cenário, especificando as linguagens de cada controlador juntamente com as 

configurações do experimento.   

Tabela 1 – Quadro resumo das configurações dos experimentos. 

 Linguagem Switches Hosts 

Floodlight Java 16 1000 

POX Python 16 1000 

Ryu Python 16 1000 

3.3.2 Experimentos de 72h 

 Já para os experimentos com o tempo total de 72 horas, foram utilizadas as métricas 

obtidas do experimento sem a aplicação de nenhuma técnica que nivelasse seus valores. Em 

outras palavras, os dados brutos resultantes dos testes serviram para todas as comparações. Essa 

mudança na forma como foram tratadas as métricas de 72 horas em relação aos experimentos de 

12 horas deveu-se a necessidade de analisar a degradação de desempenho de cada controlador 

decorrente de seu uso prolongado. Assim sendo, a utilização dos dados brutos possibilitaria uma 

melhor análise para os casos reais. O tempo de experimentação foi definido segundo as 

recomendações do IETF para teste de desempenho em switches virtuais 

(https://tools.ietf.org/html/draft-vsperf-bmwg-vswitch-opnfv-00, recuperado em agosto de 2015). 

As comparações na adequação de cada controlador mostra-se mais interessante com seus valores 

reais e integrais. Todavia, da mesma forma que o experimento mais curto, esse teste utilizou as 

mesmas parametrizações descritas na seção anterior, conforme apresentado na Tabela 1. 

3.4 Redução de Variáveis 

 Nessa seção são apresentadas as etapas que tornaram possível reduzir a quantidade de 

variáveis coletadas pela ferramenta Collectl. Inicialmente, tinha-se mais de uma centena 

variáveis, provenientes dos diversos recursos coletados da máquina hospedeira, como foi 

apresentado anteriormente, o que tornava a análise dificultosa. Então, algumas técnicas tiveram 
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que ser utilizadas para tornar possível a análise dos dados dos experimentos, conforme 

apresentado posteriormente.   

3.4.1 Variáveis Inexpressivas  

 Os experimentos realizados resultaram em uma grande quantidade informação. Porém, 

algumas dessas informações não possuíam valor algum para o trabalho já que não tinham 

qualquer alteração no decorrer da execução dos testes, permanecendo nulas a todo o momento. 

Desta forma, as variáveis que possuíam esse comportamento foram prontamente removidas do 

trabalho já que não interferiam em nada no desempenho do controlador, haja vista que não 

representavam qualquer alteração no consumo dos recursos da máquina hospedeira. Desta forma, 

foi possível a diminuição na quantidade de variáveis a serem analisadas em 57 por cento. 

3.4.2 Matriz de Correlação 

 Após a eliminação das variáveis inexpressivas no resultado dos experimentos, tornou-se 

necessária ainda mais a redução na quantidade de variáveis para uma melhor análise. Então, foi 

gerada a matriz  de correlação das 64 variáveis restantes. Diante disso, foi verificado através da 

análise dos coeficientes de correlação dessa matriz que algumas variáveis possuíam uma alta 

associação em relação a outras, tornando o seu uso desnecessário. Um exemplo desse caso é o 

uso da memória, enquanto existe a variável que determina quanto de memória está sendo 

consumida pelos processos, existe também a quantidade de memória livre. Essa variável de 

memória livre, que é facilmente dedutível a partir de outra, foi excluída da lista final para 

análise. Da mesma forma, outras variáveis foram igualmente excluídas nesse processo, 

reduzindo ainda mais o número de variáveis. 

3.4.3 PCA 

 O PCA é uma técnica estatística que opera em cima da variância dos dados. Algumas das 

variáveis possuíam valores de variância no experimento muito baixa, informando que aquela 

variável possuía pouca relevância no consumo dos recursos. Para cada um dos controladores, foi 

computado o PCA e o resultado foram os diversos PCs. Foi estabelecido na pesquisa que o 



39 
 

 

percentual de representatividade dos dados teria que ser igual ou maior que 85% para que fossem 

definidos quantos PCs deveriam ser utilizados, assim os resultados poderiam ser os mais 

fidedignos possíveis para representar toda a informação obtida. No caso, todos os controladores 

necessitaram de apenas um componente principal para poder mostrar toda a representatividade 

dos seus dados, como pode ser observado na Figura 5. A Figura 5a mostra os percentuais de 

relevância dos PCs do Floodlight, com o primeiro PC representando quase 100 por cento dos 

resultados. Já a Figura 5b exibe a representatividade dos componentes principais do POX, tendo 

o seu primeiro componente (PC 1) o valor próximo a 92 por cento. Por fim, no último 

controlador, o Ryu, foi obtido um valor aproximado do primeiro PC de 89 por cento.      

 

 
(a) Floodlight 

 
(b) POX 
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(c) Ryu 

Figura 5 – Representatividade dos PCs após aplicação da técnica de PCA. 

 Depois de aplicar o PCA, foi possível obter um ordenamento de importância das variáveis 

que possuem maior variância no experimento. Desta forma, para cada um dos controladores, as 

variáveis que possuíam valores nulos na análise PCA em cada caso não possuíam impacto 

considerável nos resultados. Essas variáveis foram excluídas na análise para o respectivo 

controlador em análise, reduzindo ainda mais a quantidade de variáveis.  

3.5 Tipos de avaliação 

 Para que o presente trabalho tivesse uma análise o mais completa possível, foram 

realizadas diversas formas de avaliação, conforme apresentado a seguir. Primeiramente, foi 

realizada uma análise exploratória dos dados, posteriormente, realizou-se uma análise descritiva. 

E por fim, métodos de inferência estatística foram aplicados nos dados. 

3.5.1 Análise Exploratória de Dados 

 A análise exploratória serve como uma etapa inicial para examinar os dados. A partir 

dessas informações avaliadas pode-se ter um maior conhecimento sobre o comportamento dos 

controladores no experimento, através da análise dos recursos utilizados. Primeiramente, com os 

dados em mãos, pode-se realizar análises, e posteriormente, através da mineração desses dados 

ser possível indicar qual o modelo que melhor o representa. Como será apresentada a seguir, a 

análise exploratória de dados possui uma etapa denominada análise descritiva.  

3.5.1.1 Análise Descritiva 

 Os dados na forma em que foram coletados são difíceis de serem analisados sem o uso de 

uma análise que descreva os dados de forma mais simples de ser interpretado. Nesse sentido, 

surge a análise descritiva. Através do seu uso torna-se possível resumir os dados, seja através de 

métodos numéricos ou métodos gráficos. Os métodos numéricos podem apresentar tanto 

medidas de posição, que são os valores ao redor dos quais os dados estão distribuídos, como: 

média, mediana, moda, máximo e mínimo; quanto medidas de dispersão, que tem por objetivo 
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representar a variabilidade dos dados, como: variância, desvio padrão e coeficiente de variação. 

Em todas as medidas do experimento foi utilizada a mesma métrica para recursos semelhantes. 

Assim, para as variáveis de processamento utilizou-se a porcentagem de uso em relação ao total 

disponível. Já em relação aos demais recursos, foram abarcados apenas valores de consumo 

totais. Desta forma, aspectos da memória bem como de rede apresentam as quantidades 

utilizadas em bytes. Esses métodos numéricos apresentam uma visão geral dos dados de forma 

macro. Já os gráficos conseguem oferecer uma visão rápida e fácil do comportamento do 

experimento como um todo, podendo serem realizadas análises no decorrer do tempo. O uso dos 

métodos gráficos mostra-se mais interessante nesse estudo pelo fato da variável de tempo pode 

ser representada pela maneira como se dá o consumo dos recursos no tempo, indicando as 

características de degradação de desempenho no tempo.     

3.5.2 Análise Inferencial 

 Após a realização da análise descritiva dos dados, torna-se possível entender os resultados 

dos experimentos a fim de fazer algumas inferências sobre aquelas informações. Desta forma, é 

utilizado um conjunto de técnicas que tem por objetivo avaliar as evidências das amostras para 

poderem ser feitas generalizações. Cada um dos controladores foi avaliado na forma que tratam 

os recursos da máquina hospedeira e possibilitou fazer inferências específicas para cada caso. A 

média de cada intervalo no uso dos recursos é utilizada para fins de inferência.  
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4 Avaliação e Resultados 
 

"O rio só atinge seu objetivo porque aprendeu a contornar seus obstáculos!" 

Lao-Tsé 

4.1 Resultados Preliminares 

 Inicialmente, foram realizados experimentos mais curtos com duração de 12 horas, para 

que análises fossem feitas sobre o consumo dos recursos demandado por cada fluxo individual, 

conforme apresentados a seguir. Assim, pode-se ter uma comparação mais justa sobre o que é 

exigido por cada controlador em seu funcionamento.     

4.1.1 Experimentos de 12h 

 Os resultados foram obtidos através dos experimentos utilizando os diversos controladores 

e serão apresentados a seguir. Eles correspondem aos recursos consumidos na máquina 

hospedeira em relação a um único fluxo. Isto é, todos os dados têm como a mesma base de 

comparação: a quantidade de recursos que foram demandados para atender a cada fluxo 

individual gerado pelo Cbench. Assim, é possível comparar os vários controladores mesmo com 

a quantidade de fluxos tão distintas. A Tabela 2 apresenta a versão do Openflow e se o 

controlador possui suporte a multithread. Além disso, também exibe os fluxos gerados por 

segundo pelo Cbench para cada controlador. Pode-se perceber que cada controlador consegue 

lidar com quantidades de fluxos distintas, ou seja, a medida corresponde a rapidez com que o 

controlador processa a informação que recebe e responde.  

Tabela 2 – Características e fluxos gerados para cada controlador. 

 Openflow MultiThread Fluxos/s 

Floodlight 1.0 Sim 111.639,66 

POX 1.0 Não 6.675,51 
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Ryu 1.0 Não 10.636,40 

4.1.1.1 Utilização de Memória 

 Como pode ser visto na Figura 3, existem diferenças na forma como cada um dos 

controladores lida com a memória, analisando apenas os recursos consumidos para tratar um 

único fluxo. Na Figura 3 (a), pode-se notar que o POX armazena uma quantidade maior de 

informações no buffer comparando-o com os outros controladores. O Floodlight, por sua vez, 

quase não armazena dados no buffer. Enquanto isso, o Ryu apresentou um consumo médio 

comparando-o aos outros dois, sendo 33% menor que o Floodlight. Já na Figura 3 (b) são 

apresentadas as informação relativas ao cache, exibindo que tanto o POX quanto o Floodlight 

praticamente não armazenaram informações nessa memória. Por outro lado, o Ryu possuiu um 

consumo alto desse tipo de memória. Da mesma forma que a Figura 3 (b), a Figura 3 (c) mostrou 

o Ryu se sobressaindo em relação aos demais. Desta vez, foi relacionado à quantidade de 

memória RAM usada. Por fim, conforme apresentada na Figura 3 (d), o POX utilizou uma maior 

área de memória para swap. O Ryu, por sua vez, utilizou 38% a menos que o POX. Enquanto 

isso, o Floodlight possuiu pouco uso dessa memória para o tratamento de um único fluxo. 

 O consumo de memória RAM para alguns controladores foram mais altos, enquanto que 

outros realizavam utilizavam mais cache, buffer ou swap. O POX utilizou uma grande 

quantidade de buffer e de swap em seu funcionamento, enquanto quase não usou cache e 

memória RAM. Já o Floodlight necessitou de poucos recursos das memórias para cada fluxo em 

sua execução. O Ryu, por sua vez, apresentou consumo alto de todos os tipos de memória, com 

destaque para a cache e a RAM. Justamente o oposto do que foi demandado pelo POX, que teve 

pouco uso dessas duas memórias. Assim, pode-se perceber que o Floodlight faz uso mais 

eficiente de suas memórias, não demandando muito espaço de memória nem tendo que fazer uso 

de buffer, cache e swap a fim de melhorar o seu desempenho para lidar com fluxos individuais. 

Em seguida, encontrou-se o POX, guardando muita informação no buffer e no swap. Enquanto 

isso, o Ryu demandou muito recurso de todas as memórias para o seu funcionamento. Todas as 

análises foram feitas levando em consideração o tratamento de um fluxo individual. 



44 
 

 

 
      (a)  

                                 (b) 

 
         (c) 

 
                               (d) 

Figura 6 – Consumo de diversos tipos de memória no hospedeiro para cada                                               

fluxo individual no experimento de 12 horas. 

4.1.1.2 Paginação 

 A paginação realizada pelo hospedeiro tem impacto na forma como a máquina armazena 

suas informações e demanda processamento. Para que fosse mais fácil a visualização dos dados, 

foram criados dois gráficos relativos à paginação, conforme apresentados na Figura 4. Na Figura 

4 (a), pode-se observar a paginação realizada com 1 até 8 páginas. Tanto o POX quanto o Ryu 

possuem uma maior quantidade de paginação em relação a poucas páginas, enquanto que o 

Floodlight praticamente não pagina. Já para um número de páginas entre 16 e 1024, como 

apresentado na Figura 4 (b), o comportamento dos controladores mostra-se diferente. O POX 

continua realizando muitas paginações, enquanto que os outros dois possuem valores 

desprezíveis. 

 A forma como o controlador pagina a informação representa um indicador de como se dá o 

seu funcionamento. O Ryu realiza paginação com valores consideráveis apenas até o limite de 8 

páginas, devendo fazer uso de outro tipo de organização para armazenar o resto das informações. 

O POX, por sua vez, possui altos valores de paginação em todas as quantidades de páginas, que 

vai de 1 até o limite de 1024, mostrando que faz uso intenso desse tipo de organização. Já o 
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Floodlight possui valores muito baixos de paginação, indicando que praticamente não necessita 

desse recurso para realizar suas atividades.  

 
(a) 

 
 

(b) 

Figura 7 – Paginação no Hospedeiro para diversos números de páginas para cada                                               

fluxo individual no experimento de 12 horas. 

4.1.1.3 Consumo de CPU 

 A Figura 5 exibe o comportamento dos recursos da CPU nos experimentos para lidar com 

fluxos individuais. Assim, como se pode observar na Figura 5 (a), o consumo da CPU para as 

requisições oriundas do usuário são maiores para o Ryu e o POX. Este último controlador 

apresentou valores um pouco maiores desse tipo de requisição, em torno de 17%. Enquanto isso, 

o Floodlight quase não fez requisições de usuário quando comparados aos outros controladores. 

Já na  Figura 5 (b), são exibidos os resultados para as requisições provenientes do sistema. Nesse 

gráfico, tanto o Floodlight quanto o POX praticamente não apresentam valores expressivos. Por 

outro lado, o Ryu possui grandes quantidades de requisições do sistema para tratar um único 

fluxo, quando comparado com os demais controladores. Por fim, na Figura 5 (c) é mostrado o 
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consumo de CPU demandado por cada um dos controladores, considerando todos os tipos de 

requisições. O POX apresenta-se como o que mais CPU é exigido por cada fluxo de tráfego, 

seguido pelo Ryu, com valores em torno de 12% maiores. Já o Floodlight não demanda muito 

processamento para os fluxos que recebe. 

 Em relação ao consumo de CPU pelos controladores, o POX foi o que apresentou valores 

mais expressivos. Ou seja, é o que demanda mais recursos de CPU para cada fluxo que recebe. A 

maior parte do seu processamento é devido às requisições oriundas com permissão de usuário, 

com valores muito baixos para requisições de sistema. Em seguida, encontra-se o Ryu, usando os 

dois tipos de requisições, indicando que diferentemente dos outros faz uso de requisições de 

sistema em suas chamadas. Por fim, o Floodlight é o que demanda menos recursos de CPU para 

realizar suas atividades, com praticamente nenhuma requisição de sistema, apenas de usuário, 

mostrando-se mais eficiente quanto ao processamento. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 8 - Consumo de CPU no hospedeiro para cada                                                                                 

fluxo individual no experimento de 12 horas. 

4.1.1.4 Utilização de Disco 

 A Figura 6 mostra o consumo de disco no hospedeiro tanto na parte de escrita quanto na de 

leitura para lidar com fluxos individuais. Assim, na Figura 6 (a) são apresentados os dados 
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referentes às leituras realizadas do disco. O POX e o Ryu não realizam leitura de dados do disco 

durante o seu uso, apenas o Floodlight. Em relação à Figura 6 (b), pode ser visto que todos os 

controladores realizaram escritas no disco. O controlador POX foi o que realizou mais escrita, 

seguido pelo Ryu, e depois pelo Floodlight. Os resultados do Ryu são 22% menores que o POX, 

enquanto que o Floodlight é 48% menor relacionando-o ao mesmo controlador.   

 As escritas realizadas no disco durante a experimentação foram maiores no POX. No 

entanto, essas informações não foram lidas posteriormente pelo controlador. Logo em seguida 

esteve o Ryu, com várias escritas no disco, porém também não teve nenhuma leitura dessa 

informação. Por outro lado, o Floodlight teve uma menor quantidade de escritas, porém com um 

número maior de leituras, mostrando que a informação que é armazenada no disco é lida 

posteriormente pelo controlador. 

 
(a)  

(b) 

Figura 9 - Consumo de disco no hospedeiro para cada                                                                                  

fluxo individual no experimento de 12 horas. 

 A Tabela 3 mostra de forma resumida o consumo dos recursos demandados por cada 

controlador para tratar um único fluxo. Assim, podem ser feitas comparações entre os 

controladores analisando essas informações qualitativas. Toda a análise para o experimento de 

12 horas tem que levar em consideração essa caracaterística. Do contrário, o experimento não 

pode ser usado para explicar o funcionamento dos controladores e a avaliação do consumo dos 

recursos torna por não fazer sentido. 

Tabela 3 – Resumo dos recursos consumidos pelos controladores no experimento de 12 horas. 

 Memória  Paginação CPU Disco 

Floodlight Baixo Baixo Baixo Alto 

POX Médio Alto Alto Baixo 

Ryu Alto Alto Alto Baixo 



48 
 

 

4.1.2 Discussão 

 Neste experimento mais curto, foi realizada uma análise dos recursos consumidos na 

máquina hospedeira quando da utilização dos controladores SDN no tratamento de fluxos 

individuais. Todos os controladores operaram no modo de aprendizagem da camada dois (Layer-

2 Learning Switching). Ou seja, os controladores tiveram o mesmo modo de funcionamento. Na 

composição do cenário, o Cbench gerava tráfego para outra máquina na mesma rede local. A 

máquina que recebia o tráfego era a mesma em que o controlador estava rodando e também onde 

estava a ferramenta para coleta das informações dos recursos da máquina, Collectl. As análises 

foram feitas a partir da mesma base, comparando a quantidade de recursos demandados para um 

único fluxo. 

 Como foi possível observar nos resultados apresentados, os controladores utilizados 

possuem comportamentos diferentes em relação ao modo como lidam com os recursos da 

máquina. O Floodlight mostrou ser o que possui o consumo mais eficiente dos recursos do 

hospedeiro para cada fluxo recebido, demandando pouco poder de processamento, espaço de 

armazenamento, e uso do disco. Além do mais, foi o único que realizou leitura dos dados que 

escreveu no disco, não desperdiçando o espaço utilizado. Já o POX foi o que apresentou a 

segunda melhor gestão dos recursos, com pouco consumo de memória, porém com um alto 

consumo de processamento. Isso pode ser explicado pelo fato desse controlador realizar muita 

paginação, que demanda um maior uso da CPU, enquanto que organiza melhor a memória. Com 

o pior desempenho dos controladores estudados esteve o Ryu. Isso se deveu ao alto consumo de 

todos os tipos de memória, alto processamento e pouca utilização dos recursos do disco. Aliado a 

isso, realizou paginação considerável até o limite de poucas páginas. A paginação pode ter 

contribuído para uma maior utilização da CPU, enquanto que as poucas páginas utilizadas 

podem não ter sido suficientes para um melhor gerenciamento da memória.   

4.2 Resultados Finais 

 Posteriormente, para que análises de degradação no tempo fossem realizadas, experimentos 

mais longos com duração de 72 horas foram desenvolvidos, segundo as recomendações presentes 

em (https://tools.ietf.org/html/draft-vsperf-bmwg-vswitch-opnfv-00, recuperado em agosto de 
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2015), serão apresentados a seguir. Com isso, o resultado assemelha-se ao comportamento de um 

controlador, com um tempo mais próximo possível de um caso real. 

4.2.1 Experimentos de 72h 

 Diferentemente do que foi feito nos experimentos preliminares, o experimento de 72 horas 

teve suas variáveis mantidas da forma como foram coletadas. Desta forma, a avaliação foi 

realizada de acordo com o consumo dos recursos por todos os fluxos em relação a cada um dos 

controladores utilizados no experimento. 

4.2.1.1 PCA 

 Conforme foi apresentado na seção de metodologia, todos os controladores necessitaram 

de apenas um componente principal para descrever todos os seus dados, o PC 1. A partir disso, 

foi possível criar um ranking das variáveis mais importantes para o resultado excluindo as que 

não interferem no resultado, como serão apresentados nas subseções a seguir. 

4.2.1.2 Floodlight 

 O Floodlight não teve nenhuma variável descartada por não atingir um valor mínimo no 

cálculo do PCA, continuando com as 37 variáveis resultantes. Assim, todas essas variáveis foram 

ordenadas de acordo com sua importância no consumo dos recursos pelo Floodlight, como 

apresentado na Tabela 4. 

Tabela 4 – Ranking das variáveis mais importantes do Floodlight. 

Ranking Variável 

1º Memória RAM 

2º Memória Anônima 

3º Paginação 1 Página 
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4º Paginação 4 Páginas 

5º Paginação 2 Páginas 

6º Tráfego Rede 

7º Paginação 8 Páginas 

8º Falhas de paginação 

9º Memória Cache 

10º Memória Buffer 

 

4.2.1.3 POX 

 O POX é um controlador que possui algumas variáveis com pouco impacto sobre o 

resultado final. Assim, quatro variáveis foram excluídas, restando um total de 33 variáveis. Um 

ranking com as variáveis com maior importância no consumo dos da máquina pode ser visto na 

Tabela 5.  

Tabela 5 - Ranking das variáveis mais importantes do POX. 

Ranking Variável 

1º Memória RAM 

2º Memória Cache 

3º Paginação 1 Página 

4º Memória Buffer 

5º Inode 
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6º Tráfego Rede 

7º Paginação 2 Páginas 

8º Paginação 4 Páginas 

9º Paginação 8 Páginas 

10º Memória Mapeada 

4.2.1.4 Ryu 

 Após o cálculo do PCA nos valores dos recursos do Ryu, foram detectados nove variáveis 

que não impactavam no resultado. Desta forma, todas essas variáveis foram excluídas e restou 

um total de 28. Em cima das restantes foi criado um ranking ordenando as de maior relevância, 

conforme apresentado na Tabela 6. 

Tabela 6 - Ranking das variáveis mais importantes do Ryu. 

Ranking Variável 

1º Memória RAM 

2º Memória Cache 

3º Memória Inativa 

4º Paginação 1 Página 

5º Memória Buffer 

6º Inode 

7º Tráfego Rede 

8º Memória Anônima 

9º Paginação 2 Páginas 
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10º Memória Mapeada 

4.2.2 Análise Descritiva 

 Devido à grande quantidade de variáveis e consequentemente à de gráficos e descrições, 

foram escolhidos os recursos mais importante de cada grupo para serem apresentados. Assim, os 

que possuíam maior relevância nos resultados serão apresentados nas subseções posteriores. 

4.2.2.1 Estatística Descritiva 

 As características dos recursos da máquina hospedeira foram apresentadas na forma de 

tabelas para uma visão geral sobre os seus comportamentos. Desta forma, nessa seção são 

apresentadas as estatísticas descritivas referentes ao vários controladores, como média, variância 

e valor mínimo. O intervalo de confiança utilizado foi de 95 por cento. 

4.2.2.1.1 Floodlight  

 No que concerne ao recurso de CPU no controlador Floodlight, existe um alto consumo 

médio, com cerca de 43 por cento, ou seja, quase metade da CPU disponível é exigida para o seu 

funcionamento. A CPU varia de 1 por cento, quando o controlador é iniciado, até atingir 72 por 

cento de carga de processamento em um determinado momento. Além do mais, esse recurso 

apresenta uma alta variância. Todos esses valores bem como os percentis são apresentados na 

Tabela 7. 

Tabela 7 – Estatística descritiva da CPU para o Floodlight. 

Estatística Valor Percentil Valor 
Tamanho da 

Amostra 

98303 Mínimo 1 

Intervalo 71 5% 20 

Média 43,088 10% 21 

Variância 85,262 25% (Q1) 41 

Desvio Padrão 9,2337 50% (Mediana) 45 

  75% (Q3) 49 

  90% 52 

  95% 53 

  Máximo 72 
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 Quando do uso da memória RAM por esse controlador, o consumo médio desse recurso é 

de 7,78 GB, próximo à totalidade do tamanho da RAM disponível. Existe também uma grande 

variância deste recurso, com valores que vão desde 5,94 GB até 7,88 GB, como pode visto na 

Tabela 8, juntamente com outras informações relacionadas a esse tipo de memória.  

Tabela 8 - Estatística descritiva da memória RAM para o Floodlight. 

Estatística Valor Percentil Valor 
Tamanho da 

Amostra 
98303 

Mínimo 
5,9424E+6 

Intervalo 1,9458E+6 5% 7,3101E+6 

Média 7,7885E+6 10% 7,7976E+6 

Variância 3,0928E+10 25% (Q1) 7,8244E+6 

Desvio Padrão 1,7586E+5 50% (Mediana) 7,8379E+6 

  75% (Q3) 7,8485E+6 

  90% 7,8552E+6 

  95% 7,8573E+6 

  Máximo 7,8882E+6 

 

 O consumo do buffer pelo controlador Floodlight possui um valor médio de 148,2 MB, e 

resultados que variam desde 142,2 MB até atingir o máximo de 153,1 MB. Como pode-se 

observar na Tabela 9, o desvio padrão desse recurso é relativamente baixo. Também são 

apresentados os valores dos percentis na mesma tabela. 

Tabela 9 - Estatística descritiva do buffer para o Floodlight. 

Estatística Valor Percentil Valor 
Tamanho da 

Amostra 
98303 

Mínimo 
1,4228E+5 

Intervalo 11232 5% 1,4282E+5 

Média 1,4826E+5 10% 1,4346E+5 

Variância 1,3388E+7 25% (Q1) 1,4501E+5 

Desvio Padrão 3658,9 50% (Mediana) 1,4794E+5 

  75% (Q3) 1,5214E+5 

  90% 1,5294E+5 

  95% 1,5324E+5 

  Máximo 1,5351E+5 
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 A memória Cache tem um uso médio de 5,11 GB com variações muito pequenas de menos 

de 10 MB para o seu valor mínimo e também para o máximo. Desta forma, pode-se observar que 

o desvio padrão desse recurso é baixo porém com uma alta variância, conforme pode ser visto na 

Tabela 10. 

Tabela 10 - Estatística descritiva da Cache para o Floodlight. 

Estatística Valor Percentil Valor 
Tamanho da 

Amostra 
98303 

Mínimo 
5,1062E+6 

Intervalo 18972 5% 5,1066E+6 

Média 5,1110E+6 10% 5,1071E+6 

Variância 7,9494E+6 25% (Q1) 5,1086E+6 

Desvio Padrão 2819,5 50% (Mediana) 5,1109E+6 

  75% (Q3) 5,1133E+6 

  90% 5,1147E+6 

  95% 5,1152E+6 

  Máximo 5,1252E+6 

 

 A paginação com apenas uma página possui um comportamento médio de 3.311,7 páginas. 

A alta variação desse tipo de recurso pode ser visualizado na Tabela 11, nos aspectos de 

variância e desvio padrão. Para corroborar com esses dados, tem-se os valores mínimo e máximo 

apresentados durante o experimento. 

Tabela 11 - Estatística descritiva da paginação com uma página para o Floodlight. 

Estatística Valor Percentil Valor 
Tamanho da 

Amostra 
98303 

Mínimo 
377 

Intervalo 30829 5% 884 

Média 3311,7 10% 1041 

Variância 2,4728E+7 25% (Q1) 1446 

Desvio Padrão 4972,8 50% (Mediana) 1946 

  75% (Q3) 2912 

  90% 5192,6 

  95% 7048,6 

  Máximo 31206 

 

 Já a paginação com o tamanho de página um pouco maior, a de duas páginas, possui uma 

média de 2.999,7, valor um pouco menor do que o que ocorre com uma única página. A 
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variância e o desvio padrão também se mostram como indicadores da alta variação desse recurso. 

Os valores vão desde 175 até 30.803, como pode ser visto na Tabela 12. 

Tabela 12 - Estatística descritiva da paginação com duas páginas para o Floodlight. 

Estatística Valor Percentil Valor 
Tamanho da 

Amostra 
98303 

Mínimo 
175 

Intervalo 30628 5% 432 

Média 2999,7 10% 570 

Variância 2,6054E+7 25% (Q1) 919 

Desvio Padrão 5104,3 50% (Mediana) 1465 

  75% (Q3) 2891 

  90% 4675 

  95% 14691,0 

  Máximo 30803 

4.2.2.1.2 POX 

 O controlador POX possui um consumo de CPU relativamente constante como pode ser 

visto na Tabela 13. Com uma média de uso de 11,42 do total de processamento disponível, e 

pouca variação em seus resultados, como pode-se observar no desvio padrão. O valor mínimo de 

1 por cento da CPU corresponde ao período de acionamento do controlador, podendo atingir o 

máximo de 15 por cento no decorrer dos testes.  

Tabela 13 - Estatística descritiva da CPU para o POX. 

Estatística Valor Percentil Valor 
Tamanho da 

Amostra 
98309 

Mínimo 
1 

Intervalo 14 5% 10 

Média 11,423 10% 11 

Variância 0,87273 25% (Q1) 11 

Desvio Padrão 0,9342 50% (Mediana) 12 

  75% (Q3) 12 

  90% 12 

  95% 12 

  Máximo 15 

 

 Já em relação à memória RAM, esse recurso apresenta um consumo médio de 5,65 GB, 

com variações para o menor valor em torno de 20 MB e se aproxima muito do máximo de 
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memória utilizada pelo POX. Esses valores podem ser visualizados na Tabela 14, assim como os 

dados de cada um dos percentis.  

Tabela 14 - Estatística descritiva da memória RAM para o POX. 

Estatística Valor Percentil Valor 
Tamanho da 

Amostra 
98309 

Mínimo 
5,6364E+6 

Intervalo 19928 5% 5,6475E+6 

Média 5,6516E+6 10% 5,6478E+6 

Variância 5,9498E+6 25% (Q1) 5,6502E+6 

Desvio Padrão 2439,2 50% (Mediana) 5,6517E+6 

  75% (Q3) 5,6538E+6 

  90% 5,6548E+6 

  95% 5,6551E+6 

  Máximo 5,6563E+6 

 

 O consumo de Buffer pelo POX possui uma média de 154,22 MB com pouquíssima 

variabilide, como pode ser observado na Tabela 15. Os valores desse recurso vão de desde 

153,66 MB até pouco mais do valor médio, 154,94 MB. Apesar do desvio padrão ser baixo, a 

variância possui valores bem expressivos. 

Tabela 15 - Estatística descritiva do buffer para o POX. 

Estatística Valor Percentil Valor 
Tamanho da 

Amostra 
98309 

Mínimo 
1,5366E+5 

Intervalo 1284 5% 1,5370E+5 

Média 1,5422E+5 10% 1,5372E+5 

Variância 1,5320E+5 25% (Q1) 1,5385E+5 

Desvio Padrão 391,4 50% (Mediana) 1,5420E+5 

  75% (Q3) 1,5460E+5 

  90% 1,5475E+5 

  95% 1,5486E+5 

  Máximo 1,5494E+5 

 

 Quanto ao consumo da memória Cache do controlador POX, existe um consumo médio de 

5,10 GB, podendo atingir o máximo de 5,11 GB. Os valores de uso dessa memória são 

relativamente próximos entre si, como pode ser visto na Tabela 16. Isso pode ser evidenciado 

pelo desvio padrão obtido. 



57 
 

 

Tabela 16 - Estatística descritiva da Cache para o POX. 

Estatística Valor Percentil Valor 
Tamanho da 

Amostra 
98309 

Mínimo 
5,1063E+6 

Intervalo 5800 5% 5,1066E+6 

Média 5,1092E+6 10% 5,1069E+6 

Variância 2,7475E+6 25% (Q1) 5,1078E+6 

Desvio Padrão 1657,6 50% (Mediana) 5,1094E+6 

  75% (Q3) 5,1106E+6 

  90% 5,1115E+6 

  95% 5,1119E+6 

  Máximo 5,1121E+6 

 

 Em relação à paginação com uma página para o controlador POX, existe uma média de 

consumo de 37.217 páginas. Esse valor possui pouca variabilidade no decorrer do experimento, 

evidenciado pelo desvio padrão apresentado na Tabela 17. Em outras palavras, o uso desse 

recurso possui um comportamento estável durante todos os testes.  

Tabela 17 - Estatística descritiva da paginação com uma página para o POX. 

Estatística Valor Percentil Valor 
Tamanho da 

Amostra 
98309 

Mínimo 
36019 

Intervalo 4965 5% 36336 

Média 37217,0 10% 36427 

Variância 4,0924E+5 25% (Q1) 36683 

Desvio Padrão 639,72 50% (Mediana) 37156 

  75% (Q3) 37616 

  90% 38260 

  95% 38347 

  Máximo 40984 

 

 Já quando o tamanho das páginas aumenta para duas o consumo médio do recurso também 

aumenta, chegando a 55.268 páginas utilizadas. Em contrapartida, o desvio padrão e a variância 

ficam com valores baixos, como pode ser visto na Tabela 18. Uma evidência desse 

comportamento são os valores dos percentis, bem como o mínimo e máximo durante todo o 

experimento, também presentes na tabela. 



58 
 

 

Tabela 18 - Estatística descritiva da paginação com duas páginas para o POX. 

Estatística Valor Percentil Valor 
Tamanho da 

Amostra 
98309 

Mínimo 
55136 

Intervalo 329 5% 55218 

Média 55268,0 10% 55228 

Variância 1151,0 25% (Q1) 55244 

Desvio Padrão 33,926 50% (Mediana) 55265 

  75% (Q3) 55287 

  90% 55313 

  95% 55333 

  Máximo 55465 

4.2.2.1.3 Ryu 

 O uso de CPU pelo controlador Ryu é constante por todo o experimento, com o valor 

médio de 13 por cento, como pode ser visto na Tabela 19. O  valor mínimo de 1 por cento 

corresponde ao período de acionamento do controlador até a estabilização do seu funcionamento. 

Em todos os percentis pode ser visto que é mantido esse valor médio. Devido a isso, existe 

pouquíssimo desvio padrão e consequentemente pouca variância. 

Tabela 19 - Estatística descritiva da CPU para o Ryu. 

Estatística Valor Percentil Valor 
Tamanho da 

Amostra 
98230 

Mínimo 
1 

Intervalo 12 5% 13 

Média 12,986 10% 13 

Variância 0,11834 25% (Q1) 13 

Desvio Padrão 0,34401 50% (Mediana) 13 

  75% (Q3) 13 

  90% 13 

  95% 13 

  Máximo 13 

 

 O consumo da memória RAM na máquina hospedeira para o uso do controlador Ryu 

possui uma média de utilização de aproximadamente 5,65 GB, conforme pode ser visto na na 

Tabela 20. Esse valor pouco varia no decorrer do experimento como pode ser observado através 

dos diversos percentis com valores próximos à média bem como através do baixo desvio padrão 

apresentado. 
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Tabela 20- Estatística descritiva da memória RAM para o Ryu. 

Estatística Valor Percentil Valor 
Tamanho da 

Amostra 
98230 

Mínimo 
5,6433E+6 

Intervalo 10864 5% 5,6472E+6 

Média 5,6503E+6 10% 5,6476E+6 

Variância 4,0517E+6 25% (Q1) 5,6486E+6 

Desvio Padrão 2012,9 50% (Mediana) 5,6503E+6 

  75% (Q3) 5,6521E+6 

  90% 5,6529E+6 

  95% 5,6534E+6 

  Máximo 5,6541E+6 

 

 Quando o recurso a ser analisado é o Buffer, pode-se observar um consumo médio de 

155,44 MB. Essa utilização fica próxima ao valor máximo atingido pelo Ryu. Conforme 

apresentado na Tabela 21, existe uma desvio padrão muito baixo e assim pouca variância. O uso 

do Buffer permanece entre 155,05 até 155,67 durante todo o experimento. 

Tabela 21 – Estatística descritiva do Buffer para o Ryu. 

Estatística Valor Percentil Valor 
Tamanho da 

Amostra 
98230 

Mínimo 
1,5505E+5 

Intervalo 620 5% 1,5510E+5 

Média 1,5544E+5 10% 1,5514E+5 

Variância 32635,0 25% (Q1) 1,5532E+5 

Desvio Padrão 180,65 50% (Mediana) 1,5549E+5 

  75% (Q3) 1,5560E+5 

  90% 1,5564E+5 

  95% 1,5566E+5 

  Máximo 1,5567E+5 

 

 O consumo da Cache pelo controlador Ryu possui um valor médio de aproximadamente 

5,10 GB com uma relativamente alta variância, como pode ser visto na Tabela 22. Já o desvio 

padrão permanece baixo para esse recurso. O resultado coletado durante os testes fica entre 5,10 

GB e 5,11 GB.   

Tabela 22 – Estatística descritiva da Cache para o Ryu. 

Estatística Valor Percentil Valor 
Tamanho da 98230 Mínimo 5,1062E+6 
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Amostra 

Intervalo 5824 5% 5,1065E+6 

Média 5,1091E+6 10% 5,1068E+6 

Variância 2,8908E+6 25% (Q1) 5,1077E+6 

Desvio Padrão 1700,2 50% (Mediana) 5,1091E+6 

  75% (Q3) 5,1106E+6 

  90% 5,1115E+6 

  95% 5,1118E+6 

  Máximo 5,1120E+6 

 

 A paginação com tamanho de uma única página apresenta poucas variações durante o 

experimento, com o valor mínimo em 36.303 e o máximo em 38.818. Na média esse recurso 

utiliza 37.233 páginas, como se pode observar na Tabela 23. Apesar da pouca variabilida e 

desvio padrão, existe uma alta variância no uso dessa paginação.  

Tabela 23 – Estatística descritiva da paginação com uma página para o Ryu. 

Estatística Valor Percentil   Valor 
Tamanho da 

Amostra 
98230 

Mínimo 
36303 

Intervalo 2515 5% 36447 

Média 37233,0 10% 36548 

Variância 2,6686E+5 25% (Q1) 36768 

Desvio Padrão 516,59 50% (Mediana) 37214 

  75% (Q3) 37687 

  90% 37937 

  95% 38034 

  Máximo 38818 

 

 Já em relação a paginação com duas páginas existe uma média maior de seu uso com 

55.161 páginas. Esse recurso possui variações muito pequenas como é indicado pela variância e 

desvio padrão reduzidos, como pode visto na Tabela 24. O intervalo de utilização das páginas 

começa em 55.072 até atingir o máximo em 55.249. 

Tabela 24 – Estatística descritiva da paginação com duas páginas para o Ryu. 

Estatística Valor Percentil Valor 
Tamanho da 

Amostra 
98230 

Mínimo 
55072 

Intervalo 177 5% 55131 

Média 55161,0 10% 55138 

Variância 328,07 25% (Q1) 55150 



61 
 

 

Desvio Padrão 18,113 50% (Mediana) 55162 

  75% (Q3) 55173 

  90% 55182 

  95% 55188 

  Máximo 55249 

 

4.2.2.2 Série Temporal 

 Primeiramente, serão mostrados os gráficos dos recursos dos controladores no decorrer do 

tempo. Assim, para uma melhor visualização, cada intervalo de trinta minutos foi numerado, 

sendo o primeiro intervalo o intervalo um e assim sucessivamente. Para cada intervalo, foi 

calculado o valor médio de cada um dos recursos e apresentado o respectivo ponto no gráfico 

para todos os controladores em estudo. Após isso, foram traçadas retas ligando os pontos e 

utilizando-se o método da média móvel para criar uma curva que representasse a tendência dos 

recursos, como poderá ser verificado a seguir 0.  

4.2.2.2.1 Floodlight 

 O Floodlight é o controlador com maior consumo de CPU entre os controladores 

abordados nesta pesquisa. Em média, o uso total de processamento é de cerca de 43 por cento. 

Como mostrada na Figura 10a, com o uso do método da média móvel, existe uma suave 

tendência de aumento de consumo deste recurso com o tempo. Os valores vão desde pouco mais 

de 40,7 até atingir 46 por cento durante o experimento, assim como pode visto na Figura 10b. 

Esse valor extremo de 46 pouco ocorre durante os testes. O caso mais comum de uso da CPU é 

de até 44,7 por cento. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 10 - Consumo de CPU do Floodlight no tempo para experimento de 72 horas. 

 Já em relação a outro recurso da máquina hospedeira, a memória RAM, existe um aumento 

considerável de seu uso com o tempo, como mostrada na linha de tendência dos dados presente 

na Figura 11a. Esse crescimento representa dez por cento da quantidade de memória livre na 

máquina hospedeira, deixando menos memória livre para uso. O consumo desse recurso varia 

desde 7,765 GB até o limite de 7,834 GB assim como apresentado na Figura 11b. No entanto, 

apesar de existir esse valor máximo de 7,834 GB no experimento, os casos mais comuns de uso 

máximo concentram-se em pouco mais de 7,800 GB. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 11 - Consumo de memória RAM do Floodlight no tempo para experimento de 72 horas. 

 

 Quando a memória alocada não está sendo mapeada para algum arquivo ou dispositivo que 

o aponte, essa área é denominada de memória anônima.  No floodlight esse consumo atinge 

pouco mais de 2 GB de um total de 8 GB da memória RAM, conforme mostrado na Figura 12a. 

Esse recurso mesmo com as oscilações presentes em seu funcionamento possui um 

comportamento médio com tendência constante. A quantidade de memória utilizada começa em 

pouco menos de 2,140 GB e chega a alcançar 2, 22 GB em alguns momentos, como pode ser 

visto na Figura 12b. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 12 - Consumo de memória anônima do Floodlight no tempo para experimento de 72 horas. 

 Outra característica importante nesse controlador é a quantidade de falhas de paginação 

que ocorre. Esse processo, decorrente da tentativa de acesso a uma página mapeada na memória 

virtual, mas sem seu espaço correspondente na memória física, quanto maior o valor mais 

impacto no desempenho do sistema possui. As falhas de paginação do Floodlight se mantêm 

relativamente constante, como pode ser observado na Figura 13a. Existe um intervalo que varia 

de 100 a 350 falhas de paginação. Apesar desse valor mais alto de 350, o consumo normal desse 

recurso fica entre 100 e 200, como mostrado na Figura 13b.   
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(a) 

 

(b) 

Figura 13 - Falhas de paginação do Floodlight no tempo para experimento de 72 horas. 

 As paginações representam características importantes dentro do sistema operacional em 

que o controlador opera, como pode ser visto na Figura 14 para o controlador Floodlight.  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 14 - Paginação com uma página do Floodlight no tempo para experimento de 72 horas. 

 

 Assim, a quantidade de páginas utilizadas pode informar aspectos do funcionamento da 

aplicação. Como pôde ser visto na Figura 14a, existe entre 2.800 até 3.600 fragmentos de 

memória para páginas menores, de uma página. Apesar do comportamento irregular dentro do 

experimento pode-se observar na média uma tendência constante desse número de páginas. As 
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paginações ocorrem desde 1.000 páginas até pouco menos de 6.000. Porém, seu uso mais regular 

é de até 5.000 páginas, conforme foi mostrado na Figura 14b.  

 Quando se aumenta o número de páginas para duas, o comportamento da paginação não 

fica muito diferente do que foi descrito para o caso com apenas uma página, próximo às 3.200 

páginas na média. Desta forma, como se pode observar na Figura 15a, existe uma tendência de 

utilização da mesma quantidade de fragmentos de páginas durante todo o experimento. A 

quantidade de páginas utilizadas permanece na área compreendida entre 1.000 e 5.000 páginas, 

como mostrado na Figura 15b. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 15 - Paginação com duas páginas do Floodlight no tempo para experimento de 72 horas. 

 Existe um recurso que é dependente de outras variáveis, mas que seu funcionamento 

fornece indicações de como está ocorrendo o gerenciamento dos demais recursos. Esse recurso é 

a quantidade de KB transferidos pelo controlador para a rede. Assim, como pode ser visto na 

Figura 16a, existe uma diminuição na quantidade de dados transmitidos no decorrer do 

experimento. Esses valores permanecem dentro do intervalo compreendido próximo a 9.300 KB 

até pouco mais de 9.800 KB, conforme pode ser visualizado na Figura 16b. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 16 - Quantidade de KB transmitidos pelo Floodlight no tempo para experimento de 72 horas. 

4.2.2.2.2 POX 

 Esse controlador tem o menor consumo de CPU dentre os que foram analisados neste 

trabalho. Inicialmente, o consumo deste recurso ficou próximo de 11,45 por cento e teve um leve 

decaimento, chegando ao fim com 11,38 por cento, como exibido na Figura 17.  
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(a) 

 

(b) 

Figura 17 - Consumo de CPU do POX no tempo para experimento de 72 horas. 

 

 Existe uma suave tendência de perda de desempenho com o tempo, como pôde ser visto na 

Figura 17a. O intervalo de utilização da CPU fica entre 11,32 e  11,53 por cento. Mas, em grande 

parte esses valores permanecem entre 11,35 e 11,50, como foi visto na  Figura 17b. 

 O consumo de memória RAM pelo controlador NOX é cerca de 70 por cento do total da 

memória disponível. E como pode ser visto na Figura 18a, existe uma tendência de aumento de 

consumo deste recurso no decorrer do tempo. O intervalo de uso desse recurso é compreendido 

entre 5,644 GB e 5,656 GB com um variação de 12 MB entre o menor e o maior valor desse 

intervalo, como mostra a Figura 18b.  
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(a) 

 

(b) 

Figura 18 - Consumo de memória RAM do POX no tempo para experimento de 72 horas. 

 Outro tipo de memória utilizada por esse controlador possui relevância nos resultados do 

experimento, a Cache. Essa memória é utilizada para realizar a troca de dados entre o kernel do 

sistema operacional e o disco. Como pôde ser visto na Figura 19a, existe um consumo inicial de 

aproximadamente 5,106 GB da Cache com uma tendência de aumento com o uso no tempo. O 

uso desse recurso varia de 5,106 GB até 5,112 GB, com uma variação de 6 MB entre os limites 

apresentados, como visto na Figura 19b. 

 

  

(a) 

 

(b) 

Figura 19 - Consumo de memória Cache do POX no tempo para experimento de 72 horas. 
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 Outro aspecto relacionado à memória é o tamanho do Buffer utilizado pelo sistema para 

desempenhar suas funções. No começo do experimento os valores são próximos a 154 MB e 

chegam ao fim com um ligeiro incremento. Como pode ser visto na Figura 20a existe uma 

tendência de aumento no uso desse recurso com o decorrer do tempo.  Os valores limítrofes da 

utilização do Buffer são de 153,540 MB e 155,500 MB de forma distribuída nesse intervalo, 

como apresentado na Figura 20b.  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 20 - Consumo de Buffer do POX no tempo para experimento de 72 horas. 

 

 A paginação realizada pelo uso do controlador POX com o uso de apenas uma página 

apresenta uma tendência decrescente acentuada no decorrer do experimento, como pode ser visto 

na Figura 21a. Assim, inicia-se com 39.000 fragmentos para paginação com uma página até 

chegar ao limite de 36.500. A quantidade de páginas utilizadas ficou entre 36.250 e 39.000, com 

mais utilizações até o limite de 38.500, como apresentado na Figura 21b. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 21 - Paginação com uma página do POX no tempo para experimento de 72 horas. 

 A Figura 22 exibe o comportamento da paginação com duas páginas para o POX no 

decorrer do tempo. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 22 - Paginação com duas páginas do POX no tempo para experimento de 72 horas. 

 

  No caso do tamanho das páginas um pouco maior (duas páginas), que também se 

apresenta como uma variável importante para esse controlador, existe uma tendência de queda 

em seu uso na medida em que os testes ocorrem. Assim, como mostrou a Figura 22a, inicia-se 

em 55.350 fragmentos e acaba com pouco mais de 55.200. Os valores limites de uso desse 
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recurso correspondem resepctivamente aos valores inciais e finais do experimento, como pôde 

ser visto na Figura 22b.  

 Existe outro recurso que mensura o funcionamento do controlador ao lidar com o tráfego 

na rede exibindo quantos KB de dados são transferidos pelo controlador. Desta forma, como 

pode ser visualizado na Figura 23a, inicia-se com um menor tráfego, com cerca de 810 KB até 

atingir 825 KB e permanecer com poucas alterações durante o restante do experimento. A maior 

parte das ocorrências fica entre 823 KB e 830 KB, conforme apresentado na Figura 23b. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 23 - Quantidade de KB transmitidos pelo POX no tempo para experimento de 72 horas. 

 

4.2.2.2.3 Ryu 

 O Ryu é um dos controladores que possui menos variação quanto ao desempenho de 

processamento. Assim, possui um valor médio próximo a 12,985 por cento e continua com 

valores muito próximos por todo o teste. Esses valores de consumo da CPU no decorrer do 

tempo podem ser observados na Figura 24a. Já na Figura 24b é apresentado o intervalo de 

consumo desse recurso, variando de 12,975 até 12,995 por cento. 



73 
 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 24 - Consumo de CPU do Ryu no tempo para experimento de 72 horas. 

 

 Quanto à memória RAM consumida pelo Ryu, inicialmente o valor encontra-se em 5,646 

GB, próximo a 70 por cento de toda a memória disponível para uso. Existe um aumento do 

consumo deste recurso com o passar do tempo, conforme pode ser observado na Figura 25a. Os 

valores médios para esse intervalo começa em 5,646 GB e termina em 5,654 GB, como pode ser 

visto na Figura 25b. 

 

(a) 

  

(b) 

Figura 25 - Consumo de memória RAM do Ryu no tempo para experimento de 72 horas. 

 A Figura 26 exibe o consumo da Cache para o controlador Ryu. 
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(a) 

  

(b) 

Figura 26 - Consumo de memória Cache do Ryu no tempo para experimento de 72 horas. 

 Além da memória RAM, outro ponto importante na representatividade dos dados do Ryu é 

o consumo da Cache. No momento inicial do experimento a Cache possui 5,106 GB de 

utilização aproximadamente e cresce de forma linear com o tempo até alcançar o máximo de 

5,112 GB, como pôde ser visto na Figura 26a. Da mesma forma, a Figura 26b apresentou os 

valores limítrofes de uso desse recurso, compreeendendo justamente o valor mínimo do início do 

experimento e o valor máximo do momento final. 

 Já em relação a outro recurso demando pela máquina hospedeira, o buffer, é útil para que o 

controlador possa desempenhar suas funções da melhor maneira possível. Assim, como pode ser 

visto na Figura 27a, o tamanho inicial do buffer é de 155,10 MB e aumenta no decorrer do tempo 

até atingir 155,60 MB. O valor mínimo de uso desse recurso é de 155,05 MB e o máximo de 

155,70 MB, com os demais resultados dentro desse intervalo, como pode ser visto na Figura 27b. 
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(a) 

  

(b) 

Figura 27 - Consumo de Buffer do Ryu no tempo para experimento de 72 horas. 

 O número de fragmentos de paginação para apenas uma página no Ryu possui uma 

tendência de diminuição no decorrer do experimento quase linear. Isso pode ser observado na 

Figura 28a, partindo de pouco mais de 38.000 fragmentos até atingir 36.400. De maneira similar, 

esses valores apresentados na Figura 28a representam o intervalo de utilização dos fragmentos, 

como mostrado na Figura 28b. 

 

 (a) 

 

(b) 

Figura 28 - Paginação com uma página do Ryu no tempo para experimento de 72 horas. 

 Quando o tamanho das páginas aumenta para dois, o gráfico apresenta diferença no valor 

médio dos fragmentos, que fica próximo a 55.170. Existe oscilação no experimento que varia 
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desde 55.120 fragmentos até 55.220, como pode ser observado na Figura 29a, com uma suave 

tendência de aumento com o uso do Ryu. A maior parte dos fragmentos encontram-se na região 

compreendida entre 55.130 e 55.190, como mostrado na Figura 29a. Apesar disso, existem 

valores próximos a 55.110 e 55.220. 

 

 (a) 

 

(b) 

Figura 29 - Paginação com duas páginas do Ryu no tempo para experimento de 72 horas. 

 No uso do recurso de rede, o Ryu apresenta um comportamento de certa instabilidade em 

sua utilização, como pode ser visto na Figura 30a.  
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 (a) 

 

(b) 

Figura 30 - Quantidade de KB transmitidos pelo Ryu no tempo para experimento de 72 horas. 

 Inicialmente, são valores médios próximos a 2.000 KB, diminuindo para 1.990 KB e por 

fim, aumentando para 2.020 KB, como pôde ser visto na Figura 30a. Desta forma, na parte final 

do experimento existe uma melhor utilização da rede. Já em relação à Figura 30b foi mostrado 

que o uso deste recurso possui maior incidência nos intervalos de 1.987 KB até 2.005 KB e 

2.012 até 2.020 KB. 

4.2.2.3 Histograma 

 O histograma é um tipo de gráfico que apresenta a distribuição de frequência de um 

conjunto de dados quantitativos, mostrando como os dados se comportam de um modo geral. 

Além disto, é uma ferramenta estatística da qualidade e facilita a interpretação das informações 

de modo mais simples e direto. Assim, nesse trabalho, podem-se observar os valores de cada um 

dos recursos utilizados da máquina hospedeira pelos controladores.  

4.2.2.3.1 Floodlight 

 Esse controlador apresenta sua distribuição de frequência com a maior parte dos recursos 

de CPU com consumo acima de 40 por cento e abaixo de 57 por cento. No entanto, possui 

valores consideráveis que vão desde 15 por cento até alcançar os 39 por cento. Tal 

comportamento pode ser visualizado na Figura 31. 
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Figura 31 - Histograma de consumo da CPU do Floodlight. 

 O consumo de outro recurso na máquina hospedeira, a memória RAM, apresenta valores 

consideráveis limitado a uma menor área do gráfico. Assim, como se pode observar na Figura 

32, a maior parte das informações encontra-se acima de 7,7 GB, atingindo quase a totalidade de 

memória RAM disponível.   

 

Figura 32 - Histograma da memória RAM do Floodlight. 

 



79 
 

 

 Da mesma forma que a RAM, a memória anônima possui mais valores concentrados em 

uma menor região. Como pode ser observado na Figura 33, existe um grande consumo próximo 

aos 2,2 GB. Nas demais regiões do gráfico, a quantidade de memória anônima utilizada é baixa. 

 

Figura 33 - Histograma da memória anônima do Floodlight. 

 Já na questão das falhas de paginação ocorridas no controlador Floodlight, existe uma 

maior ocorrência para valores de até 1.000 falhas, como pode ser observado na Figura 34. No 

entanto, esse problema volta a se repetir para com uma menor incidência para o intervalo de 

2.000 até 5.000 falhas. 
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Figura 34 – Histograma da falha de paginação do Floodlight. 

 

 O consumo de recursos de rede na máquina hospedeira para o controlador Floodlight 

possui uma distribuição com um variação grande, como pode ser observado na Figura 35. 

Existem valores que são desde 10.000 KB/s até valores menores de 5.000 KB/s. Sendo assim, 

existe uma variação de 50 por cento para menos em relação à taxa de maior ocorrência para o 

Floodlight.  
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Figura 35 – Histograma da quantidade de KBs transmitidos pelo Floodlight. 

4.2.2.3.2 POX 

 A Figura 36 exibe o histograma da CPU para o controlador POX. 

 

Figura 36 - Histograma de consumo da CPU do POX. 

 

 Em relação ao consumo de processamento do controlador POX, existe um maior número 

de ocorrências na região compreendida entre 10 e 12 por cento, como pode ser visto na Figura 

36. Nas demais áreas do gráfico, o consumo deste recurso limita-se a quantidades menos 
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expressivas. Existem poucos valores acima dos 12 por cento, atingindo no máximo 13 por cento. 

Já para valores menores, o número de ocorrências vai diminuindo a medida que sai dos 10 por 

cento até atingir 4 por cento. 

 

Figura 37 - Histograma da memória RAM do POX. 

 

 Já a memória RAM utilizada pelo POX possui valores consideráveis apenas dentro do 

intervalo compreendido entre 5,64 GB a 5,65 GB, como pôde ser visto na Figura 37. Assim, 

pode-se observar o uso médio desse tipo de memória de forma não muito dinâmica para o uso 

esse controlador, não ultrapassando os limites descritos anteriormente. 

 O POX faz uso da memória cache dentro do intervalo compreendido entre 5,10 GB até 

5,11 GB de forma mais distribuída na parte central do gráfico, como pode ser observado na 

Figura 38. Diante disso, pode-se notar a limitação no uso desse tipo de memória durante o 

experimento. 
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Figura 38 - Histograma da memória Cache do POX. 

 O espaço alocado para o buffer no uso do controlador POX possui um comportamento 

distribuído no intervalo compreendido entre 153,6 MB até 155,0 MB, como pode ser observado 

na Figura 39. Existe uma maior incidência de uso para os valores tidos nos intervalos de 153700 

a 153800 e 154600 a 154700. 

 

Figura 39 - Histograma do buffer do POX. 

 Quanto aos recursos de rede utilizados pelo POX, existem taxas entre 500 KB/s até 1.000 

KB/s. Na maior parte do tempo esse consumo fica próximo dos 900 KB/s, como pode ser 

observado na Figura 40.  
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Figura 40 - Histograma da quantidade de KBs transmitidos pelo POX. 

 

4.2.2.3.3 Ryu 

 O Ryu é o único controlador que possui um consumo constante de CPU. Como pode ser 

visto na Figura 41, o Ryu utiliza 13 por cento do processamento total da máquina hospedeira 

durante todo o experimento.  
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Figura 41 - Histograma de consumo da CPU do Ryu. 

 

 A quantidade de memória RAM utilizada pelo Ryu possui apenas valores entre 5,64 GB e 

5,65 GB, como pode ser observado na Figura 42. Assim, esse controlador ainda consegue deixar 

o resto da memória RAM livre para outras atividades na máquina, algo em torno de 30 por cento 

em todos os momentos. 
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Figura 42 - Histograma da memória RAM do Ryu. 

 O Ryu também utiliza outro tipo de memória, a Cache, com valores no intervalo 

compreendido entre 5,10 GB e 5,11 GB, como pode ser observado na Figura 43. O consumo 

desse recurso apresenta-se de forma bem distribuída no intervalo descrito anteriormente. 

 

Figura 43 - Histograma da memória Cache do Ryu. 

 

 Já a área reservada para o buffer nesse controlador corresponde aos limites compreendidos 

entre 155,0 MB e 155,7 MB. A Figura 44 apresenta essa distribuição de forma espaçada dentro 

do intervalo, com valores maiores a partir de 155,4 MB. 
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Figura 44 - Histograma do buffer do Ryu. 

 Os recursos de rede utilizados pelo controlador Ryu para o seu funcionamento possuem 

maior incidência na distribuição para valores próximos a 2.000 KB/s, como pode visto na Figura 

45. Poucas alterações ocorreram durante o experimento para o tráfego de rede, mostrando que 

esse controlador possui pouca variabilidade neste recurso.  

 

Figura 45 - Histograma da quantidade de KBs transmitidos pelo Ryu. 
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4.2.2.4 Análise Inferencial 

 A partir dos dados dos experimentos foi possível realizar uma análise inferencial relativa a 

alguns recursos consumidos pela máquina hospedeira no uso de cada um dos controladores. Em 

outras palavras, os histogramas gerados na subseção anterior possibilitaram uma modelagem da 

função distribuição de probabilidade dos recursos seguindo a distribuição normal. Nesta seção 

serão apresentados os gráficos tanto da modelagem empírica quanto da análitica para que possam 

ser comparados visualmente. Da mesma forma, os Q-Q Plots também são mostrados para validar 

as funções que modelam o comportamento cada um dos recursos em relação aos dados 

coletados.    

4.2.2.4.1 Floodlight 

 O consumo da CPU na máquina hospedeira decorrente do uso do controlador Floodlight 

possui um comportamento que muito se assemelha à distribuição normal, como pode ser 

observado na Figura 46a. A verificação quanto à compatibilidade dos resultados empíricos em 

relação à distribuição citada pode ser comprovada pelo gráfico Q-Q Plot apresentado na Figura 

46b.  

 

 

       

                                     (a)                                                                                       (b) 
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Figura 46 - Comparação dos dados empíricos e da distribuição da CPU para o Floodlight                                

no experimento de 72 horas. 

  

 Da mesma forma que a CPU, a memória RAM do Floodlight pode ser modelada através de 

uma função de distribuição, como pode ser visto na Figura 47a. A maior parte do gráfico foi 

mapeada pela distribuição normal, de forma que a curva acompanha o histograma nos seus 

resultados mais expressivos. Os demais valores no gráfico possuem menos expressividade, 

representando que ocorrem poucas vezes no experimento. Além deste, o gráfico do Q-Q plot 

(Figura 47b) corrobora com o mapeamento dos dados empíricos para a distribuição apresentada. 

 

    (a)                                                                                              (b) 

Figura 47 - Comparação dos dados empíricos e da distribuição da memória RAM para o Floodlight                                      

no experimento de 72 horas. 

  

4.2.2.4.2 POX 

 O consumo da CPU pelo uso do controlador POX pode ser modelado através de uma 

função de distribuição de probabilidade na maior parte de seus resultados, como pode ser visto 

através da Figura 48a. Também para validar essa afirmativa é utilizado o Q-Q plot (Figura 48b). 
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    (a)                                                                                              (b) 

Figura 48 - Comparação dos dados empíricos e da distribuição da CPU para o POX                                     

no experimento de 72 horas. 

 O espaço utilizado pelo POX para a memória RAM possui um comportamento que 

acompanha a distribuição normal, como pode ser visto na Figura 49a. Assim, além da curva 

apresentada nesse gráfico conseguir representar os dados do experimento, existe o gráfico Q-Q 

plot para comprovar a análise inicial (Figura 49a), conforme mostrado na Figura 49b. 

 

    (a)                                                                                              (b) 
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Figura 49 - Comparação dos dados empíricos e da distribuição da memória RAM para o POX                                     

no experimento de 72 horas. 

 Já quando o recurso a ser analisado é o tráfego de pacotes na rede, seu comportamento 

estável para esse controlador apresenta uma função de distribuição que representa muito bem os 

dados dos testes, como pode visto na Figura 50a. Também se utiliza o gráfico Q-Q plot para fins 

de comparação dos resultados com a função normal mostrada no gráfico anterior, conforme pode 

ser visulizado na Figura 50b. 

 

    (a)                                                                                              (b) 

Figura 50 - Comparação dos dados empíricos e da distribuição do tráfego de pacotes na rede para o POX                                     

no experimento de 72 horas. 

4.2.2.4.3 Ryu 

 Os resultados dos experimentos com o uso do controlador Ryu mostrou que a utilização da 

memória RAM na maior parte dos testes pode ser mapeada pela função distribuição normal, 

como é mostrado na Figura 51a. De maneira similar, é apresentado o Q-Q plot (Figura 51b), 

comparando os dois conjuntos de dados, mostrando bastante similaridade nas distribuições.  
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    (a)                                                                                              (b) 

Figura 51 - Comparação dos dados empíricos e da distribuição da memória RAM para o Ryu                                     

no experimento de 72 horas. 

4.2.3 Discussão 

 Todos os controladores foram submetidos a testes para verificar a adequação dos mesmos 

em relação ao uso de alguns recursos da máquina hospedeira. Tanto o Floodlight quanto o  Ryu e 

o POX foram mapeados para uma mesma função de distribuição de probabilidade, a normal. 

Apenas foram apresentados os resultados que conseguiram representar a normal da melhor 

maneira possível. 

 O comportamento dos controladores foi mapeado através do uso de alguns recursos da 

máquina hospedeira, como apresentado anteriormente. Existe um interesse especial na forma 

como cada um dos recursos é tratado, visto que essa análise proporciona o conhecimento sobre 

quais ambientes de execução podem ser montados de acordo com a necessidade e características 

de cada um dos controladores. Ou seja, em ambientes que possuem pouca memória não faz 

sentido utilizar um certo tipo de controlador porque este exige muita memória em sua execução, 

já que terão que compartilhar a memória da máquina hospedeira. Outro exemplo seria um 

ambiente que consome muito processamento em seu uso ser utilizado juntamente com outra 

aplicação, o que provavelmente irá impactar no desempenho do controlador escolhido.  
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 Alguns recursos que foram analisados durante a pesquisa conseguiram ser mapeados 

através de uma respectiva função de distribuição de probabilidade que os representassem, a 

distribuição normal. A partir disso, podem-se fazer inferências para experimentos mais 

duradouros, onde os problemas de desempenho (software aging) se apresentam de forma mais 

acentuada. Assim sendo, algumas medidas podem ser tomadas quando da ocorrência do 

problema, ou mesmo antes que o problema venha a aparecer. 

 Os recursos da CPU conseguiram ser mapeados através da distribuição normal tanto no 

Floodlight quanto no POX. Em contrapartida, o Ryu não foi mapeado devido ao seu 

comportamento relativamente constante durante a maior parte do tempo. Já a memória RAM 

pôde ser mapeada através da normal pelo comportamento que apresenta em todos os 

controladores utilizados no experimento. Por fim, em relação ao recurso de rede, o único 

controlador que conseguiu ser mapeado foi o POX.   

 Mostra-se muito importante o conhecimento das características da máquina hospedeira em 

que o controlador irá operar bem como as peculiaridades de cada um deles para que se possa 

saber qual dos controladores é mais indicado em cada caso. A linguagem de programação 

também se apresenta como um fator a ser analisado na hora da escolha. Afinal, cada linguagem 

tem uma forma de lidar com os recursos que a máquina possui para colocar o SDN para 

funcionar.    



94 
 

 

5 Conclusão 
 

“A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda 

pensou sobre aquilo que todo mundo vê.” 

Arthur Schopenhauer 

 O paradigma SDN está se tornando cada vez mais utilizado dentro da área de redes de 

computadores, seja na academia ou na indústria. É essencial o uso dos controladores SDN para 

esse fim, ou seja, a fim de que a rede possa se tornar programável. Devido a grande variedade de 

controladores existentes para as mais diversas aplicações bem como o aumento na quantidade 

desses elementos de plano de controle que estão sendo desenvolvidos, mostra-se importante o 

conhecimento do funcionamento do controlador no uso de seus recursos. O ambiente em que 

será inserido o SDN precisa ser conhecido antecipadamente para uma melhor escolha do 

controlador, ou o contrário, ter o controlador e definir como será montado o ambiente. 

 Foi montado um cenário que não tivesse interferência de uma rede externa, apenas da 

conexão local que ligavam as duas máquinas, afim de que apenas o gerador do tráfego fosse 

responsável pelos dados recebidos pelo controlador. Assim, duas máquinas foram conectadas 

sem as possíveis alterações decorrentes de variações na rede. Uma ferramenta para coleta das 

informações da máquina hospedeira, o Collectl, foi utilizada para que todos os recursos presentes 

nela fossem captados. E apenas depois da análise dos dados em sua forma bruta algumas 

variáveis pudessem ser descartadas de acordo com a sua utilidade para o controlador. O gerador 

de tráfego (Cbench) foi utilizado para que a carga gerada para cada um dos controladores tivesse 

o mesmo parâmetro de configuração e assim pudessem atingir os mesmos valores para todos os 

casos. Os testes foram executados primeiramente para um tempo mais curto de 12 horas no 

intuito de analisar os recursos consumidos para tratar um único fluxo. E depois para análise de 

degradação de desempenho cada um dos controladores foi executado por um tempo mais longo 

de 72 horas. 
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 Os dados coletados dos experimentos foram analisados, sendo mais de 98.000 entradas 

para cada um dos controladores. Já em relação aos recursos utilizados, somente foram 

computados os que tiveram alguma importância para o controlador como foi mostrado no uso da 

análise de componentes principais. Assim, a partir de um conjunto de mais de uma centena de 

variáveis, que representavam os vários recursos da máquina hospedeira, foram removidas as que 

não tinham qualquer alteração no decorrer do experimento. Da mesma forma, quando do uso do 

PCA, foi possível descartar mais algumas variáveis que pouco acrescentavam aos resultados. 

Com uma quantidade de variáveis a serem analisadas mais reduzidas foi possível ordenar e 

apresentar o resultado das mais importantes. 

 O resultado das análises das variáveis identificou algumas como mais importantes para o 

controlador, como as memórias utilizadas: RAM, Buffer e Cache. De forma similar, a paginação 

também foi identificada como de grande valor para o funcionamento do controlador. A CPU, da 

mesma forma, apresenta muita relevância quando da análise dos recursos da máquina em que o 

controlador opera. A quantidade de threads utilizadas pela CPU, ou seja, se é single thread ou 

multithread mostra-se como um importante fator no desempenho do controlador. Essas 

características foram consideradas na análise dos experimentos. 

 Nos experimentos preliminares (12 horas) foi apresentado o consumo dos recursos para 

processar cada um dos fluxos provenientes do gerador de tráfego. Assim, ao relacionar cada 

fluxo individual ao consumo de recurso demandado para processar tal informação, pode-se ter 

uma ideia do quanto é exigido dos recursos para cada um dos controladores funcionarem. Essa 

análise pode ser utilizada para que possa ser projetado o controlador de acordo com o perfil de 

tráfego demandado para o ambiente em que será usado. Mesmo que algum controlador possua 

melhor comportamento por conseguir lidar com mais pacotes da rede, esse pode não ser o fator 

essencial para a escolha do controlador. Afinal, um alto consumo de memória por um 

controlador desse tipo pode ser mais fácil de ter um estouro de memória. 

 Para experimentos mais longos (72 horas) a análise foi diferente, os recursos foram 

tratados separadamente mas sem considerar fluxos individuais, para que a degradação de 

desempenho no tempo pudesse ser avaliada. Todo o tráfego foi contabilizado para o conjunto de 

fluxos totais demandado para cada um dos controladores. Nesse teste foi analisado cada um dos 

recursos de forma mais ampla, apresentando vários tipos de gráficos que melhor representasse o 

seu funcionamento. A memória RAM, CPU e a rede tiveram suas funções de distribuição de 
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probabilidade mapeadas de forma a descrever os resultados dos testes. Assim, podem ser feitas 

inferências quanto ao uso desses recursos para outros casos, como experimentos mais 

duradouros.  

 Este trabalho analisou os recursos consumidos de forma mais aprofundada na máquina 

hospedeira pelo uso do controlador. Diante do levantamento de literatura realizado, apenas uma 

pesquisa anterior fez uso desse tipo de informação para entender o comportamento dos 

controladores, porém com uma abrangência mais restrita.   

 Algumas conclusões foram obtidas com base nos resultados apresentados e serão listadas a 

seguir: 

1) O Floodlight é o controlador que possui o melhor uso da rede, porém, não é o que melhor 

gerencia recursos como a memória e processamento. Logo, o uso da rede não deve ser 

utilizado como a única referência para escolha do controlador; 

2) Apesar do alto processamento do Floodlight no experimento final devido ao uso de 

multithread, é o controlador que menos é requisitado para processar fluxos individuais, 

apresentando assim o melhor desempenho entre os controladores testados; 

3) O comportamento próximo ao constante quanto ao consumo da CPU do controlador POX e 

do Ryu pode ser ideal em casos onde a máquina hospedeira possua outras aplicações em 

funcionamento; 

4)  O alto consumo de memória RAM pelo Floodlight surge juntamente com um ótimo uso da 

rede. Assim, o seu funcionamento pode não ser ideal em caso onde existam outras aplicações 

que demandem uso deste recurso; 

5) A paginação e as memórias RAM, Cache e Buffer apresentam-se como algumas das 

características mais importantes para o controlador, conforme foram apresentadas nas tabelas 

de ordenamento de todos os controladores entre as dez variáveis que mais influenciam no 

resultado; 

6) Para todos os tipos de memórias existe uma tendência de aumento de uso no decorrer do 

tempo. Provavelmente, com o decorrer do tempo ocorreriam maus funcionamentos e falhas; 
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5.1 Contribuições 

 Neste trabalho, algumas contribuições importantes foram apresentadas. Essas contribuições 

são elencadas abaixo: 

1) Análise dos recursos mais importantes através do uso da técnica PCA juntamente com a 

matriz de correlação; 

2) Avaliação de vários recursos de hardware além dos que tinham sido avaliados anteriormente 

em outros estudos, os quais priorizavam apenas o recurso de rede; 

3) O mapeamento de alguns recursos para a função de distribuição de probabilidade permitindo 

que possam ser feitas inferências sobre o comportamento de cada um dos controladores em 

experimentos mais longos dos que os da pesquisa; 

4) Análise dos recursos consumidos para tratar cada fluxo individual, sendo permitido avaliar a 

eficiência de uso de cada um deles; 

5) Análise de experimentos mais longos para que os aspectos de degradação de desempenho 

pudessem ser avaliados. 

5.2 Trabalhos Futuros 

Como trabalho futuro, pretende-se estender o experimento para uma maior quantidade de 

controladores e também o tempo do experimento utilizado. Nesse quesito, mostra-se importante 

adicionar controladores das mais diversas linguagens de programação e com outras 

características. Além disso, outros pontos poderão ser tratados como trabalhos futuros. Os 

principais pontos são destacados a seguir: 

1) Estender o experimento com outros parâmetros como aumento no número de switches bem 

como o número de hosts por cada switch. Assim, pode-se ter uma ideia do quanto essas 

variações impactam no consumo dos recursos; 
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2) Submeter o experimento a um ambiente real, para que sejam avaliados os recursos e ratificar 

os resultados obtidos neste trabalho. Diante disso, possíveis melhorias podem ser pensadas 

para os controladores; 

3) Aplicar técnicas específicas que induzam e detectem envelhecimento de software. E a partir 

disso, possam ser utilizadas técnicas de software rejuvenation para que os controladores 

voltem a operar da melhor maneira; 

4) Avaliar os controladores em diversos ambientes alterando aspectos como sistema 

operacional, tamanho de espaço para swap, paginação, entre outros. Desta forma, será 

possível montar ambientes melhores para o funcionamento de cada um dos controladores.   

5.3 Dificuldades encontradas 

No decorrer deste trabalho, algumas etapas tiveram que ser realizadas para que o resultado 

desejado fosse alcançado. Inicialmente, foi montado o ambiente para os experimentos de forma 

que mais controladores pudessem ser testados. Além disso, a utilização da ferramenta R para 

análise dos dados foi dificultosa já que não possuía um conhecimento prévio sobre a ferramenta.  

Desta forma, a aprendizagem foi surgindo de acordo com as dificuldades que surgiam, já 

que um estudo mais aprofundado demandaria um maior tempo de estudo. Outro ponto 

importante foram os gráficos a serem apresentados pois pela grande quantidade de informação a 

serem apresentadas, existia a necessidade de adaptar cada um dos gráficos de forma que as 

informações se tornassem mais claras e fáceis de interpretar. 

 Por fim, o tempo de experimentação de três dias para cada um dos controladores 

demandou uma avaliação constante sobre os erros que ocorriam, bem como algumas análises 

tinham que ser feitas em cima da informação coletada para que se pudesse executar um novo 

experimento. Muitas vezes, principalmente no início dos testes, alguns controladores 

apresentavam problemas e isso só era verificado após o tempo total de experimento, perdendo 

tempo de análise para a realização de outros testes. 



99 
 

 

Referências 

AGARWAL, S.; KODIALAM, M.; LAKSHMAN, T. V. Traffic Engineering in Software 

Defined Networks. INFOCOM, 2013 Proceedings IEEE, pp. 2211-2219. 

ALENCAR, F. et al. How Software Aging Affects SDN: A View on the Controllers. Global 

Information Infrastructure and Networking Symposium (GIIS) 2014, pp. 1-6. 

Benchmarking Virtual Switches in OPNFV. Disponível em: <https://tools.ietf.org/html/draft-

vsperf-bmwg-vswitch-opnfv-00>. Acessado em agosto de 2015. 

BRUNNER, M.; HEIDELBERG, G. Active networks and its management. Universal 

Multiservice Networks, 2000. ECUMN 2000. 1st European Conference on, pp. 414-424. 

CARIA, M.; JUKAN, A.; HOFFMAN, M. A Performance Study of Network Migration to 

SDN-enabled Traffic Engineering. Global Communications Conference (GLOBECOM), 2013 

IEEE, pp. 1391-1396. 

CELENLIOGLU, M.; GOGER, S.; MANTAR, H. An SDN-based energy-aware routing 

model for intra-domain networks. Software, Telecommunications and Computer Networks 

(SoftCOM), 2014 22nd International Conference on, pp. 61-66. 

DIXIT, A.; KOGAN, K.; EUGSTER, P. Composing Heterogeneous SDN Controllers with 

FlowBricks. Network Protocols (ICNP), 2014 IEEE 22nd International Conference on, pp. 287-

292. 

DU, X. et al. A method for software aging state evaluation. Advanced Information 

Management and Service (IMS), 2010 6th International Conference on, pp. 48-53. 

ESTRADA, Z. J. et al. A Performance Evaluation of Sequence Alignment Software in 

Virtualized Environments. Cluster, Cloud and Grid Computing (CCGrid), 2014 14th 

IEEE/ACM International Symposium on, pp. 730-737. 

FELDMANN, A.; REXFORD, S. J. IP network configuration for intradomain traffic 

engineering, Network, IEEE, 2001, vol. 15, no. 5, pp. 46-57. 



100 
 

 

GELBERGER, A.; YEMINI, N.; GILADI, R. Performance Analysis of Software-Defined 

Networking (SDN). Modeling, Analysis & Simulation of Computer and Telecommunication 

Systems (MASCOTS), 2013 IEEE 21st International Symposium on, pp. 389-393. 

HAN, Y. et al. SAVE: Energy-Aware Virtual Data CenterEmbedding and Traffic 

Engineering using SDN. Network Softwarization (NetSoft), 2015 1st IEEE Conference on, pp. 

1-9. 

HATA, H. A Study of Requirements for SDN Switch Platform. Intelligent Signal Processing 

and Communications Systems (ISPACS), 2013 International Symposium on, pp. 79-84. 

HONG, C.; KANDULA, S. Achieving high utilization with software-driven WAN. 

Proceedings of ACM SIGCOMM conference 2013, pp. 15-26. 

JAIN, S.; KUMAR, A.; MANDAL, S. B4: experience with a globally-deployed software 

defined wan. Proceedings of ACM SIGCOMM conference 2013, pp. 3-14. 

JARSCHEL, M. et al. Modeling and Performance Evaluation of an OpenFlow Architecture. 

Teletraffic Congress (ITC), 2011 23rd International, pp. 1-7. 

JARSCHEL, M. et al. Interfaces, Attributes, and Use Cases:A Compass for SDN. 

Communications Magazine 2014, IEEE, vol. 52 ,  no. 6, pp. 210-217. 

JEONG, D. H. et al. Understanding principal component analysis using a visual analytics 

tool. UKC 2009, Mathematics: Fundamentals and Aplications, To Apear. 

JIANG, L.; XU, G. Modeling and analysis of software aging and software failure. 5th 

International Workshop on Software and Performance 2007, vol. 80, no. 4, pp. 590-595. 

KHONDOKER, R. et al. Feature-based Comparison and Selection of Software Defined 

Networking (SDN) Controllers. Computer Applications and Information Systems (WCCAIS), 

2014 World Congress on, pp. 1-7. 

KIM, H.; FEAMSTER, N. Improving network management with software defined 

networking. Communications Magazine, IEEE, 2013, vol. 51, no. 2, pp. 114-119. 

KREUTZ, D. et al. Software-Defined Networking: A Comprehensive Survey. Proceedings of 

the IEEE, 2014,vol. 103,  no. 1, pp. 14-76. 



101 
 

 

KUKLIŃSKI, S. Programmable Management Framework for Evolved SDN. Network 

Operations and Management Symposium (NOMS), 2014 IEEE, pp. 1-8. 

MCKEOWN, N. et al. OpenFlow: Enabling Innovation in Campus Networks. ACM 

SIGCOMM Computer Communication Review 2008, vol. 38, no. 2, pp. 69-74. 

MONACO, M.; MICHEL, O.; KELLER, E. Applying operating system principles to SDN 

controller design. HotNets-XII Proceedings of the Twelfth ACM Workshop on Hot Topics in 

Networks, no.2. 

NUNES, B. A. A. et al. A Survey of Software-Defined Networking: Past, Present, and 

Future of Programmable Networks. Communications Surveys & Tutorials, IEEE, 2014, vol. 

16, no. 3, pp. 1617-1634. 

RISDIANTO, A. C.; MULYANA, E. Implementation and Analysis of Control and 

Forwarding Plane for SDN. Telecommunication Systems, Services, and Applications (TSSA), 

2012 7th International Conference on, pp. 227-231. 

SEZER, S. et al. Are We Ready for SDN? Implementation Challenges for Software-Defined 

Networks. Communications Magazine, IEEE, vol. 51, no. 7, pp. 36-43. 

SHALIMOV, A. et al. Advanced Study of SDN/OpenFlow controllers. CEE-SECR '13 

Proceedings of the 9th Central & Eastern European Software Engineering Conference in Russia. 

SHAH, S. A. et al. An Architectural Evaluation of SDN Controllers. Communications (ICC), 

2013 IEEE International Conference on, pp. 3504-3508. 

SMITH, J.M et al. Active networking: one view of the past, present, and future. Systems, 

Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, IEEE Transactions on, 2004, vol. 34, 

no. 1, pp. 4-18.   

TOOTOONCHIAN, A. et al. On Controller Performance in Software-Defined Networks. 

Hot-ICE'12 Proceedings of the 2nd USENIX conference on Hot Topics in Management of 

Internet, Cloud, and Enterprise Networks and Services. 

TRIVEDI, K. S. et al. Modeling and analysis of software aging and rejuvenation. Simulation 

Symposium, 2000. (SS 2000) Proceedings. 33rd Annual, pp. 270-279. 



102 
 

 

WANG, F. et al. A Research on High-Performance SDN Controller. Cloud Computing and 

Big Data (CCBD), 2014 International Conference on, pp. 168-174. 

XIA, W. et al. A Survey on Software-Defined Networking. Communications Surveys & 

Tutorials, IEEE, 2015, vol. 17,  no. 1, pp. 27-51. 

YAFEE, R. A.; MCGEE, M. Introduction to Time Series Analysis and Forecasting. 

Academic Press, 2002, pp. 15-29. 

 

 

 


