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Tabela 1. Sumário de estratégias para gerenciamento temporal de regras

A Figura 2 mostra que todas as técnicas apresentam um 
nível de utilização entre 10 e 15% maior das tabelas 
quando comparadas ao caso ótimo em cenários de su-
perprovisionamento de recursos. Note que quanto 
menor a utilização das tabelas de fluxos, melhor, visto 
que o número de entradas para regras em tais tabelas é 
tipicamente pequeno.

A Figura 1 mostra que todas as estratégias avaliadas 
são pelo menos 2 vezes piores que o caso ótimo em re-
lação ao número de intervenções do controlador em ce-
nários de escassez de recursos.

Resultados
  Os resultados obtidos até o momento indicam que 
os métodos atuais possuem desempenho distante 
do comportamento ótimo. Além disso, todas estraté-
gias dependem fortemente de uma parametrização 
precisa para a obtenção de um melhor desempenho. 
Isso ocorre pelo fato de que as estratégias não se 
adaptam às cargas da rede ou possuem um proces-
so de adaptação com custo não-negligível.

Avaliação
NesseNesse trabalho, foi realizada uma avaliação qua-
litativa e quantitativa das principais estratégias 
(Tabela 1) de domínio temporal para gerência de 
regras presentes no estado-da-arte. Experimen-
tos foram executados com os objetivos de (i) 
mostrar os benefícios e limitações das estraté-
gias; e (ii) investigar o impacto que tais esque
mas podem acarretar no desempenho de redes 
SDN.

Problema
  Entretanto, o paradigma de SDN implica em um 
maior número de regras de encaminhamento a 
serem instaladas nas tabelas dos switches, o que 
pode provocar desempenho inferior e escassez 
de recursos nesses dispositivos. Assim, é preciso 
que as tabelas de fluxo sejam utilizadas com efici-
ência.

Introdução
  A separação entre os planos de controle 
(logicamente centralizado em um controlador) e o 
plano de dados (presente nos dispositivos de enca-
minhamento) proposta pelas Redes Definidas por 
Software (SDN) proporciona um melhor controle 
sobre o tráfego de dados. Esse paradigma foi desen-
volvido visando maior flexibilidade e simplicidade 
para a configuração de redes de computadores.
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