
Google, Facebook e Microsoft se unem em iniciativa aberta de redes 
 
Chamado de Open Networking Foundation, grupo se dedicará a promover uma iniciativa focada 
na nuvem para customizar e acelerar inovação de redes. 
 
Google, Facebook e Microsoft estão entre os pesos-pesados do mercado de tecnologia que se 
uniram para apoiar uma nova iniciativa focada na nuvem chamada Software-Define 
Networking (SDN). 
 
Juntamente com Yahoo, Verizon, Deutsche Telekom e outros 17 nomes fortes do setor, essas 
companhias formaram no início desta semana o grupo chamado de Open Networking 
Foundation (ONF), uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover a SDN como uma 
maneira de customizar e acelerar a inovação de redes. 
 
“Nas últimas duas décadas, vimos muita inovação acontecer no topo da arquitetura da 
Internet”, explica o grupo. “E-mails, e-commerce, busca, redes sociais, computação em nuvem 
e a web como a conhecemos são todos bons exemplos. Apesar de as tecnologias de 
networking também terem evoluído nesse período, a ONF acredita que é necessário inovações 
mais rápidas.” 
 
Ganho em segurança 
 
Nesse sentido, a SDN permite que inovações aconteçam mais rapidamente em todos os tipos 
de redes por meio de mudanças de software relativamente simples, diz o grupo. Data centers, 
redes de telecomunicações de áreas amplas, redes wireless, corporativas e até mesmo 
domésticas podem assim ser controladas mais precisamente para servir às necessidades dos 
usuários, como permitir que alguns roteadores sejam desligados durante períodos fora de pico 
como uma maneira de reduzir o uso de energia em data centers, sugere. 
 
“A SDN irá permitir que as redes evoluam e melhorem mais rapidamente do que elas podem 
atualmente”, disse o presidente e diretor da ONF e vice-presidente sênior de engenharia da 
Google, Urs Hoelzle. “Com o tempo, esperamos que a SDN ajude as redes a tornarem-se mais 
seguras e confiáveis.” 
 
Broadcom, Brocade, Ciena, Cisco, Citrix, Dell, Ericsson, Force10, HP, IBM, Juniper Networks, 
Marvell, NEC, Netgear, NTT, Riverbed Technology e VMware estão entre os outros membros do 
grupo. 
 
“Promissor para a próxima geração” 
 
Uma pesquisa colaborativa de seis anos entre a Universidade de Stanford e a de California em 
Berkeley levaram à abordagem da SDN. A interface OpenFlow é um componente chave, focado 
em controlar como pacotes são avançados por chaves de rede. Também está incluso na SDN 
um pacote de interfaces de gerenciamento global sob as quais podem ser construídas 
ferramentas de gerenciamento mais avançadas. 
 
A primeira tarefa da ONF será adotar e liderar desenvolvimento em progresso no padrão 
OpenFlow e licenciá-lo livremente para todas as companhias que fazem parte. Depois, o grupo 
começará a definir interfaces de gerenciamento global. 
 
“Os esforços abertas da indústria de interface de programação de aplicações (API) como um 
todo, como o ONF, são promissores para a próxima geração de ofertas baseadas em rede”, diz 
o vice-presidente de estratégia e arquitetura de rede da Deutsche Telekom, Bruno Orth. “Os 
princípios da SDN promovem a visão de “vida e trabalho conectado” da Deutsche Telekom e 
espera-se que acelerem inovação para uma experiência consistente e direta do consumidor.” 
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