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Abstract. This paper introduces the MISSIn System (Modular Interactive Mana-
gement System for SDN Infrastructure), a supportive tool for Software-Defined
Networking (SDN) management, which aims to support network administrators
to deal with the complexity involved in the heterogeneity and diversity aspects
of application and users requirements, in a dinamicaly and interactive way.

Resumo. Este trabalho apresenta o sistema MISSIn (Modular Interactive Ma-
nagement System for SDN Infrastructure), uma ferramenta de apoio à gerência
de Redes Definidas por Software (Software-Defined Networking – SDN), que
tem como objetivo dar suporte ao administrador da rede em lidar com a com-
plexidade envolvida nos aspectos de heterogeneidade e diversidade de requisitos
de aplicações e usuários, de forma dinâmica e interativa.

1. Introdução
Dentre das inúmeras propostas recentemente lançadas para lidar com os problemas da
atual infraestrutura da Internet, o paradigma de Redes Definidas por Software (Software-
Defined Networking – SDN) [Shin et al. 2012] vem ganhando cada vez mais a atenção
da comunidade cientı́fica e da indústria, destacando-se, sobretudo, por sua flexibilidade e
alto potencial de inovação no desenvolvimento de novas tecnologias.

Através da flexibilidade provida pela programabilidade do plano de controle infra-
estruturado SDN [Farhady et al. 2015] novos mecanismos podem ser incorporados sem a
necessidade de mudanças nos dispositivos da rede, permitindo a rápida prototipação e
avaliação de novas estratégias de controle avançadas para Qualidade de Serviço (Quality
of Service – QoS), balanceamento de carga, mobilidade, segurança, dentre outras.

Alguns aspectos envolvidos na gerência de redes SDN, no que diz respeito à
integração de diferentes mecanismos, ainda são um desafio [Sezer et al. 2013], princi-
palmente pela escassez de sistemas de controle que deem suporte aos administradores da
rede em lidar com o vertiginoso aumento da complexidade das infraestruturas e a diversi-
dade de requisitos de qualidade dos usuários [Sharma et al. 2013]. Além disso, um ponto
crı́tico comum no cenário da gerência de serviços SDN é a necessidade de visualização e
operação dos dispositivos da topologia em tempo de execução.

Embora trabalhos anteriores tenham apresentado estratégias para viabilizar al-
ternativas aos problemas descritos, nenhum deles foi capaz de propor soluções que



forneçam a integração de novas funcionalidades através de uma interface de controle
dinâmica e interativa. Em [Schultz et al. 2015] os autores apresentam uma ferramenta
para a visualização de informações de topologia em um cenário de mobilidade. Neste
caso, a solução proposta não é capaz de modificar dinâmicamente as configurações da
rede, servindo apenas para consulta e visualização. Outra proposta de sistema para
visualização de topologia é apresentada em [Pantuza et al. 2014], onde os autores rea-
lizam a representação da rede através de uma modelagem em grafos.

Diante deste cenário, este trabalho propõe o sistema MISSIn (Modular Interactive
Management System for SDN Infrastructure), uma ferramenta de apoio à gerência de re-
des SDN, capaz de lidar com a granularidade do plano de controle de forma transparente e
flexı́vel, permitindo a integração de novos mecanismos sem a necessidade de adaptações
na infraestrutura da rede. Devido a limitações de espaço, este artigo tem como obje-
tivo principal apresentar o sistema MISSIn, descrevendo seus principais componentes e
funcionalidades. O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: a seção
2 apresenta a proposta do sistema MISSIn, detalhando seus principais componentes. A
seção 3 apresenta as considerações finais e delineia apontamentos de trabalhos futuros.

2. Proposta do sistema MISSIn

A Figura 1 apresenta a arquitetura modular do sistema MISSIn posicionada sob uma ar-
quitetura SDN tı́pica, destacando em seus componentes principais as funções de controle
da rede, protocolos e interfaces.

Figura 1. Arquitetura modular do sistema MISSIn

Com o objetivo de validar os conceitos e funcionalidades apresentados pela pro-
posta do sistema MISSIn, a implementação inicial consistiu em expandir o Event Handler
do controlador POX em um sistema dinamicamente gerenciável, modulado por recursos
SDN. Uma interface Web, desenvolvida com base no padrão de projeto MVC (Model-
View-Controller), permite a administração dos módulos de gerência (Management Modu-
les) e seus serviços. As seções abaixo apresentam as principais caracterı́sticas e funcio-
nalidades de cada um dos componentes do sistema.



2.1. GUI API

Representa a interface de comunicação entre o Controlador SDN (neste caso, o POX) e
o front-end (Graphical User Interface – GUI) do usuário. Este item é responsável por
disponibilizar uma descrição de todas as funcionalidades de gerência do sistema.

2.2. Core Manager Controller

O Core Manager Controller atua como um ponto central das funções providas pela API
do controlador POX, através do objeto core. Sua principal função é reunir as diferen-
tes mensagens de requisições entre os diversos componentes do controlador, para então
traduzir, organizar e enviá-las para o Event Dispatcher.

2.3. Event Dispatcher

O Event Dispatcher é responsável por processar as requisições do Core Manager Con-
troller com o intuito de redirecioná-las para os módulos de gerenciamento (Management
Modules) apropriados, baseando-se em suas respectivas responsabilidades.

2.4. Management Module

O Management Module é dividido em dois nı́veis: o primeiro é composto por uma classe
de configuração e o segundo por uma fila de módulos. A classe de configuração é res-
ponsável por gerenciar os módulos no sistema (i.e. adicionar, remover, habilitar e de-
sabilitar) e descrever suas funcionalidades. Os módulos são aplicações especializadas
que fazem uso das facilidades providas pelo plano de controle infraestruturado SDN para
fornecer novos serviços de rede (e.g. mecanismos de controle de topologia e QoS, con-
forme mostrado na Figura 1). Este componente é estruturado através de uma arquitetura
dinamicamente reconfigurável, por meio da classe de configuração, a qual dispensa a ne-
cessidade de reinicialização do controlador para fins de incorporação de novos recursos
por atualização do software.

A proposta do sistema MISSIn pretende inicialmente integrar os mecanismos de
gerenciamento de topologia (Topology Manager) e gerenciamento de QoS (QoS Mana-
ger), fornecendo serviços inovadores por meio de funcionalidades avançadas atualmente
não disponı́veis nos tradicionais controladores SDN.

O Topology Manager tem como função fornecer uma visão da topologia fı́sica
da rede, permitindo a interação do administrador da rede por meio da GUI, através dos
mecanismos de descoberta providos pelo OpenFlow (openflow.discovery) e do protocolo
LLDP (Link Layer Discovery Protocol). A partir disso é possı́vel gerenciar a rede de uma
forma mais prática por meio das seguintes funções: (i) gerenciamento (consulta, inserção
e remoção) das tabelas de fluxos e estatı́sticas da rede; (ii) criação e remoção de slices da
rede, através do FlowVisor e; (ii) gerenciamento de polı́ticas de QoS, providas pelo QoS
Manager.

O QoS Manager segue o princı́pio de sobre-aprovisionamento de recursos pro-
posto em [Logota et al. 2013]. A ideia principal da estratégia de sobre-aprovisionamento
adotada pelo QoS Manager consiste em disponibilizar uma quantidade excedente de re-
cursos de rede (i.e. sobre-reserva de largura de banda por classe de serviço), fornecendo
antecipadamente informações relacionadas, de modo a permitir que o controlador faça a



gestão eficiente de sua utilização sem a necessidade de consultas e sinalização por flu-
xos. Este mecanismo ainda possibilita a criação de polı́ticas de sobre-aprovisionamento
de recursos em caminhos de dados selecionados pelo administrador da rede, bem como a
utilização de um mecanismo de controle de acesso orientado à qualidade, com o objetivo
de fornecer QoS garantido, mantendo bons nı́veis de Qualidade de Experiência (Quality
of Experience – QoE) [Li et al. 2014] para os usuários da rede.

3. Considerações finais e trabalhos futuros
O conjunto de funcionalidades provido pelo sistema MISSIn tem como objetivo facilitar
a gerência de recursos SDN por meio de uma interface interativa que possibilita ao ad-
ministrador da rede a visão de toda a topologia, permitindo a manipulação dinâmica das
tabelas de fluxos e de polı́ticas de QoS de forma simples e intuitiva. A arquitetura do sis-
tema MISSIn fornece perspectivas de escalabilidade pelo acoplamento de novos módulos
de recursos, que podem ser desenvolvidos pelo administrador da rede e carregados em
tempo de execução através da GUI do sistema. A próxima etapa deste trabalho consiste
em avaliar o desempenho do sistema MISSIn em um testbed SDN real.
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