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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka  

Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Hikam Hidayat, Nur Rohman 

Rosyid (2017) dengan judul “Analisis Kinerja dan Karakteristik Arsitektur 

Software-Defined Network Berbasis OpenDaylight Controller” Layanan internet 

dan teknologi telah berkembang yang menyebabkan jumlah perangkat yang 

terhubung serta jumlah trafik dalam jaringan telah meningkat dengan sangat pesat. 

Karena peningkatan ini, maka industri jaringan mencapai satu titik tujuan untuk 

meresponnya dengan diciptakan sebuah arsitektur baru yang dikenal dengan 

arsitektur Sofware-Defined Network. Software-Defined Network (SDN) 

merupakan sebuah konsep pendekatan baru untuk mendesain, mengelola, dan 

mengimplementasikan arsitektur jaringan dimana aliran data (data flows) dari 

sistem kontrol dipisahkan dari hardware. Pada penelitian ini dilakukan analisis 

kinerja dan karakteristik arsitektur SDN. OpenDaylight digunakan sebagai 

controller untuk menangani jaringan yang dibuat. Arsitektur SDN diterapkan 

pada perangkat MikroTik untuk diamati kinerja dan karakteristik yang dimiliki 

oleh jaringan tersebut kemudian dibandingkan dengan arsitektur tradisional. 

 

Penelitian ini dilakukan oleh Kartadie Rikkie, Utami Ema, Pramono Eko dengan 

berjudul “Prototipe Infrastruktur Software Defined Network Dengan Protokol 
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Openflow menggunakan Ubuntu Sebagai Kontroller”. OpenFlow dapat 

diimplementasikan pada NetFTPGA, digunakan sebagai firewall, dan bias 

dikendalikan oleh wirehark perbedaannya Dasar dalam penelitian ini adalah 

perangkat penelitian, penelitian ini menggunakan tombol langsung OpenWrt 

terkait dengan controller, jadi ketika itu terjadi Keberhasilan implementasi 

infrastruktur jaringan bukan biaya yang besar, karena tidak ada perubahan 

mendasar dalam peralatan infrastruktur yang sudah ada Selain itu, Chunk Yin 

memantau hasil penelitian mereka menggunakan protokol wirehark dan 

monitoring TCP, sedangkan dalam penelitian ini, menggunakan wirechark, tapi 

yang dikendalikan oleh protocol sebuah percobaan tentang prototyping SDN 

dengan OpenFlow, Tapi majalah ini hanya membahas mininet dan enggunaannya. 

Mininet simulator sistem untuk prototipe jaringan besar dalam keterbatasan 

sumber daya laptop. Dalam hal ini, dibandingkan dengan penelitian yang naik 

dari jenis prototip menjadi Studi ini menyoroti prototipe yang dibangun 

menggunakan switch (sebagai perangkat keras), jadi responnya diharapkan 

pertanyaan apakah OpenFlow bisa bekerja tanpa menggunakan switch khusus 

untuk OpenFlow, Sementara dalam penelitiannya. Menekankan simulator mininet 

dalam skalabilitas  

Virtual Para peneliti menggunakan mininet hanya sebagai perbandingan 

prestasi. Prototipe menggunakan software open source tersedia di pasar dengan 

deamon Perangkat lunak baru untuk pengembangan. Prototipe dibuat adalah 

prototipe dari server RouteFlow pada switch OpenFlow dan SDN controller 
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Secara terpisah, jadi prototipe ini menggunakan 2 kontrol sekaligus infrastruktur. 

Jaringan perangkat lunak (SDN) atau split ini sebuah konsep yang memungkinkan 

izinkan operator jaringan mengelola router dan switch secara fleksibel 

menggunakan perangkat lunak yang berjalan di server secara eksternal moderat. 

 

1.2 Landasan Teori 

1.2.1 Jaringan Komputer 

Jaringan komputer atau jaringan data adalah jaringan telekomunikasi yang 

memungkinkan komputer bertukar data. Di jaringan komputer, perangkat jaringan 

melewati data satu sama lain sepanjang koneksi data. Jaringan komputer 

mendukung aplikasi seperti akses ke World Wide Web, penggunaan bersama dari 

server aplikasi dan penyimpanan, printer, dan mesin faks, dan penggunaan email 

dan pesan instan aplikasi (Ahlawat, Anand, & Student, 2014). 

 

Biasanya, jaringan terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling 

berhubungan terhubung satu sama lain dan berbagi sumber daya misalnya 

CDROM, Printer, File Exchange atau memungkinkan timbal balik berkomunikasi 

dalam bentuk elektronik Komputer yang terhubung Kemungkinan koneksi dengan 

jaringan kabel, saluran telepon, ombak radio, satelit atau inframerah. LAN sering 

menggunakan satu teknologi transfer kabel. LAN beroperasi secara tradisional 

pada kecepatan 10 sampai 100 Mbit / s (Mega Bits per kedua) dengan delay 

rendah (puluhan mikrodetik) dan memiliki koefisien Kesalahan kecil, modem 
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LAN-LAN bisa bekerja dengan kecepatan seperti itu lebih tinggi, sampai ratusan 

megabit per detik. Sistem LAN yang paling umum digunakan adalah sistem 

Ethernet yang dikembangkan perusahaan Xerox Penggunaan titik koneksi 

menengah (misalnya, repeater, jembatan, dan Switch) memungkinkan LAN yang 

terhubung membentuk jaringan yang lebih luas. LAN Bisa juga dihubungkan ke 

wide area network (WAN) atau MAN (Metropolitan) Jaringan) menggunakan 

router lain. 

Broadband (bahasa Inggris: jaringan global, wide area network) Jaringan 

komputer meliputi area yang luas sebagai contoh jaringan komputer antar daerah, 

kota atau bahkan negara, atau bisa juga sebagai jaringan komputer yang 

membutuhkan router dan jalur komunikasi publik. WAN digunakan untuk 

menghubungkan satu jaringan local dengan jaringan lokal lainnya, sehingga 

pengguna atau komputer di tempat ini Anda bisa berkomunikasi dengan pengguna 

dan komputer di tempat lain. 

Sebuah jaringan metro atau disingkat MAN adalah jaringan Komputer 

yang meliputi kampus, kantor, pemerintahan atau kota, biasanya terhubung ke 

jaringan area lokal dengan menggunakan teknologi jalan raya berkecepatan tinggi 

Jaringan MAN adalah kumpulan beberapa LAN. Rentangnya dari 10 sampai 50 

km. MAN adalah jaringan koneksi pengguna ke sumber daya komputer di 

wilayah ini geografis atau teritorial melebihi yang tercakup dalam jaringan LAN 

tapi kurang dari area yang diliput oleh WAN. Istilah ini berlaku pada interkoneksi 

jaringan di kota menjadi satu jaringan (yang juga menyediakan koneksi yang 
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efisien untuk WAN). Istilah ini juga bisa diartikan sebagai interkoneksi beberapa 

jaringan local dengan menghubungkan mereka ke jalur bagasi. Di universitas juga 

Terkadang menggunakan istilah MAN untuk menggambarkan jaringan mereka. 

MAN adalah pilihan yang tepat untuk membangun sebuah internetwork Kantor di 

kota yang sama antara pabrik / agensi dan kantor pusat dalam jangkauan Untuk 

membuat jaringan MAN, biasanya Operator perlu terhubung antar jaringan (Dedy 

Haryanto & Riadi, 2014). 

 

1.2.2 Vitualisasi 

Mesin virtual adalah sebuah perangkat lunak komputer yang berjalan di 

system operasi dan aplikasi. Vitual mesin adalah duplikasi dari mesin sebenarnya. 

mesin virtual yang berjalan didefinisikan sebagai host. Mesin virtual disebut tamu. 

Beberapa sistem virtual (VMs) dapat berjalan pada satu sistem fisik (Saleem, 

2017). 

 

 

1.2.3 Software-Defined Network (SDN) 

Software-Defined Network (SDN) adalah sebuah paradigma arsitektur baru 

dalam bidang jaringan komputer, yang memiliki karakteristik dinamis, 

manageable, cost-effective, dan adaptable, sehingga sangat ideal untuk kebutuhan 

aplikasi saat ini yang bersifat dinamis dan high-bandwidth. Arsitektur ini 

memisahkan antara network control dan fungsi forwarding, sehingga network 
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control tersebut menjadi directly programmable (dapat diprogram secara 

langsung), sedangkan infrastruktur yang mendasarinya dapat diabstraksikan untuk 

layer aplikasi dan network services. 

Secara umum dalam perangkat jaringan terdapat tiga proses utama, yaitu 

Control Plane dan Data Plane. Control Plane adalah komponen pada jaringan 

yang berfungsi untuk mengontrol jaringan, yaitu konfigurasi sistem, manajemen 

jaringan, menentukan informasi routing table dan forwarding table. Data Plane 

adalah bagian yang bertanggung jawab memforward/ meneruskan paket, selain itu 

juga menguraikan header paket, mengatur QoS, dan enkapsulasi paket. Tujuan 

utama dari SDN adalah untuk mencapai pengelolaan jaringan yang lebih baik 

dengan tingkatan dan kompleksitas yang besar serta memastikan bahwa semua 

keputusan dari sistem kontrol dibuat dari titik pusat (controller). SDN 

memperkenalkan suatu metode untuk meningkatkan tingkat abstraksi pada 

konfigurasi jaringan, menyediakan mekanisme yang secara otomatis bereaksi 

terhadap perubahan yang sering terjadi dan terus-menerus untuk jaringan (Hidayat 

& Rosyid, 2017). 

 

1.2.4 Open Flow  

OpenFlow merupakan protokol utama pada sebuah jaringan SDN yang 

berada di antara controller dan forwarding layer. OpenFlow dimungkinkan 

pengaturan routing serta pengiriman paket melalui sebuah switch. Komponen 
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utama pada arsitektur jaringan SDN berbasis pada OpenFlow adalah OpenFlow 

switch dan Kontroler (Anam et al., 2017). 

Protokol openflow adalah standar terbuka yang memungkinkan peneliti 

kontrol langsung bagaimana paket data akan diarahkan ke jaringan. OpenFlow 

adalah Konsepnya sederhana, openflow memungkinkan Anda untuk memusatkan 

kompleksitas jaringan masuk software controller, jadi administrator bisa dengan 

mudah mengelolanya, memperkenalkan konsep OpenFlow dengan ide aslinya 

apakah jaringan bisa diprogram / dikontrol. OpenFlow adalah protokol terbuka 

yang menghubungkan komunikasi antara perangkat jaringan dengan 

controller(Kartadie, Suryanto, & Catur, 2015). 

 

2.2.5 Openflow 1.3 

OpenFlow 1.3 memperkenalkan fitur baru untuk pemantauan dan operasi 

dan manajemen (OAM). Untuk itu, tabel meter ditambahkan ke arsitektur saklar. 

menunjukkan struktur meter entri tabel Meteran langsung dilekatkan pada entri 

tabel aliran dengan pengenal meter dan mengukurnya tingkat paket yang 

ditugaskan untuk itu. Sebuah band meter dapat digunakan untuk menilai-

membatasi paket atau data rate yang terkait dengan menjatuhkan paket bila tingkat 

yang ditentukan terlampaui. Alih-alih menjatuhkan paket, sebuah band meter 

mungkin opsional recolor paket tersebut dengan memodifikasi bidang mereka 

dibedakan layanan (DS). Jadi, sederhana atau Kerangka QoS yang kompleks 
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dapat diimplementasikan dengan spesifikasi OpenFlow 1.3 dan yang lebih bar 

(Braun & Menth, 2014). 

 

2.2.6 OpenDayLight Controller  

OpenDayLight adalah open source dan java berbasis SDN controller yang 

dikelola oleh Linux Foundation dan didukung oleh lebih dari 40 perusahaan 

seperti IBM, Cisco, Juniper, VMWare dan sejumlah jaringan utama lainnya 

vendor. Hal ini dikenal sebagai pengendali yang terdokumentasi dengan baik. Hal 

ini dapat diperluas pada perangkat keras dan sistem operasi manapun platform 

yang mendukung Java. ODL didasarkan pada arsitektur OSGI (Open Services 

Gateway Initiative). OSGI adalah dikenal sebagai Dynamic Module System untuk 

Java, mendefinisikan standar pengembangan aplikasi modular. ODL mengandung 

beberapa komponen dan proyek dan mencakup tiga lapisan. Di lapisan atas bisnis 

dan logika jaringan Aplikasi berada pada kontroler yang digunakan untuk 

mengumpulkan kecerdasan jaringan, menjalankan algoritma untuk mengendalikan 

dan memantau jaringan tingkah laku. Intinya adalah framework layer dimana 

controller ada. Ini memanfaatkan API yang terikat utara dan selatan dan Unlimber 

layanan kebutuhan aplikasi dari perangkat jaringan. Controller memberikan 

abstraksi yang mana memungkinkan pengembang untuk fokus pada 

pengembangan fungsionalitas aplikasi daripada melibatkan pengandar perangkat 

khusus. Dan lapisan bawah terdiri dari perangkat fisik dan penerusan. 

Antoni Lau, Analisis Dan Perancangan Jaringan Berbasis Software Defined Network  
Menggunakan Controller Opendaylight Dengan Metode Network Development Life Cycle, 2018



13 

 

 

 Universitas Internasional Batam 

Manajer topologi adalah layanan untuk mempelajari tata letak jaringan dan 

memberikan layanan ke aplikasi tersebut mencari tampilan jaringan Manajer 

pengalih bersama manajemen Topologi bertanggung jawab untuk menyimpan 

simpul ditemukan di lapisan fisik. Meneruskan manajer topologi dan manajer 

switch memberikan layanan untuk mendaftarkan dan melestarikan status aliran 

jaringan (Asadollahi, Goswami, & Gonsai, 2017). 

 

 

2.2.7 Model Arsitektur Jaringan 

Model Open System Interkoneksi dikembangkan oleh International 

Standard Organization (ISO) pada akhir 1970an. Ini adalah model arsitektur tujuh 

lapisan yang menggambarkan bagaimana komunikasi data terjadi antara dua 

pengguna akhir. Model ini membagi proses komunikasi ini menjadi tujuh langkah 

yang disebut lapisan 

Setiap lapisan model ini melakukan fungsi yang berbeda dan memberikan 

fungsi ke lapisan atas yang transparan ke lapisan atas dan bergantung pada fungsi 

lapisan di bawah ini. Lapisan fisik, lapisan Data Link dan lapisan Jaringan lapisan 

ini juga dikenal sebagai media lapisan. Lapisan media digunakan saat salah satu 

pesan melewati perangkat host. Lapisan ini juga dikenal sebagai jaringan lapisan 

yang bertanggung jawab Transport Layer, Session Layer, Presentation Layer dan 

Application Layer keempat lapisan ini dikenal dengan layer Host. 

Layer 1: Physical layer 
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Fungsi lapisan fisik adalah mengubah sinyal menjadi bit, yang bisa 

digunakan oleh layer lain dan menyesuaikannya sinyal untuk memungkinkan 

beberapa pengguna untuk menggunakan yang sama koneksi. Juga, ini 

menentukan bagaimana perangkat mengirim dan menerima informasi; Contohnya 

termasuk kabel yang digunakan menghubungkan berbagai komponen komputer 

atau bahkan sinyal radio yang digunakan dalam komunikasi nirkabel 

 

Layer 2: Data link layer 

Ini adalah lapisan kedua Lapisan ini mengambil bit stream mentah dari 

lapisan fisik dan memberikan jalur komunikasi bebas kesalahan antara komputer 

(host) yang terhubung langsung atau di lapisan ini ada harapan untuk melompat 

atau mesin untuk pengiriman mesin. Fungsi utama layer ini adalah framing dan 

error deteksi. Lapisan ini terbagi menjadi dua bagian yaitu media access control 

dan logical link control. Lapisan data link menyediakan lapisan jaringan Protokol 

pada layer ini adalah ARP, HDLC, SDLC, CSLIP, SLIP dll. Angka di bawah ini 

mewakili data link lapisan 

 

Layer 3: Network layer 

Ini adalah lapisan ketiga Lapisan jaringan bertanggung jawab untuk 

routing data. Routing berarti mengirim data atau informasi ke arah yang benar dan 

ke tujuan yang tepat pada transmisi keluar dan menerima masuk transmisi pada 

paket Pada layer ini juga ada penerusan data. Lapisan ini berhubungan dengan 
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bagaimana informasi harus dikirimkan dari satu mesin ke mesin lainnya. Pada 

layer ini ada toko dan forward switching. Protokol di lapisan ini adalah ICMP, 

IPsec, IGMP. 

 

 

Layer 4: Transport layer 

Ini adalah lapisan keempat ini memastikan bahwa pesan yang dikirim 

bebas dari kesalahan, secara berurutan. Ini adalah lapisan pertama yang 

menyediakan koneksi sumber ke tujuan. Hal ini berkaitan dengan proses untuk 

memproses atau n ke n pengiriman. Ini lapisan adalah antarmuka antara bawah 

dan atas tiga lapisan. Lapisan ini menggunakan protokol User Datagram, 

Transmission control Protocol, SCTP, DCCP.  

 

Layer 5: Sesion layer 

Ini adalah lapisan kelima fungsi utama layer ini adalah session control. 

Sesi disini berarti waktu Pada lapisan ini ada koordinasi yang tepat artinya layer 

ini memutuskan kapan harus menghidupkan komunikasi dan mematikannya dua 

komputer Lapisan ini mengatur dan membersihkan saluran komunikasi antara dua 

komponen komunikasi. Ini juga berhubungan dengan dialog antara dua pihak. 

Lapisan ini menggunakan Post Office Protocol, Transmission control / protokol 

internet. 
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Layer 6: Presentation layer 

Ini adalah lapisan keenam lapisan ini mengelola cara data berada disajikan 

dan dikodekan ketika data ditransmisikan antara berbagai jenis komputer. Di 

lapisan ini Post Office Protocol, File Protokol Transfer, Simple Network 

Management Protocol digunakan. Lapisan ini berhubungan dengan kompresi, 

translasi, enkripsi, dan otentikasi. 

 

Layer 7: Application layer 

Ini adalah lapisan ketujuh dan tertinggi model Interkoneksi Sistem 

Terbuka dalam hirarki. Ini juga merupakan lapisan terakhir dari Open Model 

Interkoneksi Sistem. Itu Fungsi layer ini adalah transfer file manajemen akses 

atau transfer file, membaca atau menulis file, pesan email dll. Ini juga berurusan 

dengan layanan direktori, layanan pembawa, layanan surat, layanan telepon 

(Raheja & Mahajan, 2014). 

 

2.2.8 Topologi Jaringan 

Topologi mengacu pada cara jaringan dari komputer terhubung i.e. 

bagaimana jaringan diletakkan di luar. Topologi jaringan adalah teknologi untuk 

penataan berbagai computer elemen seperti link, node dll. Pada dasarnya jaringan 

topologi adalah struktur topologi jaringan komputer. Dengan cara yang sederhana 
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topologi jaringan mengacu pada cara di mana jaringan komputer terhubung 

Sampai Saat ini berbagai jenis topologi sudah ada. Setiap topologi cocok untuk 

tugas tertentu dan memiliki kemampuan tersendiri Pro dan kontra. Pilihan 

topologi sangat bergantung atas jenis dan jumlah peralatan yang digunakan, 

aplikasi yang direncanakan dan tingkat transfer data dibutuhkan, waktu respon, 

dan biaya. Topologi juga bias didefinisikan sebagai interkoneksi secara geometris 

pola dimana stasiun (node / komputer) berada terhubung menggunakan media 

transmisi yang sesuai (yang mana bisa point-to-point dan broadcast). Berikut ini 

jenis topologi jaringan: 

 

1. Point to Point 

Dalam link point-to-point, dua perangkat memonopoli media komunikasi 

Karena media tidak dibagi, mekanisme tidak diperlukan mengidentifikasi 

komputer Karena itu, sederhana, dua perangkat jaringan point-to-point 

tidak perlu menangani Titik to point topologi adalah langsung koneksi 

antara dua perangkat (node), nilai jaringan point-to-point permanen tanpa 

hambatan komunikasi antara dua titik akhir. 

 

2. Multi point 

Dalam Multi-Point, tiga atau lebih perangkat bersama melalui media 

komunikasi tunggal. Untuk berbagi saluran umum, masing-masing 

perangkat memerlukan cara untuk mengidentifikasi dirinya dan perangkat 
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yang diinginkannya untuk mengirim informasi Metode yang digunakan 

untuk mengidentifikasi pengirim dan penerima disebut pengalamatan. 

 

3. Bus 

Topologi bus membawa transmisi pesan sepanjang kabel Saat pesan tiba di 

Setiap perangkat (node), node memeriksa tujuan alamat yang tercantum 

dalam pesan untuk melihat apakah cocok miliknya sendiri. Kelemahan 

utama jaringan ini topologi adalah bahwa jika alamat simpul cocok dengan 

itu terkandung dalam pesan, node memproses pesan. Pesan dikirim 

melalui kabel dan terlihat oleh semua perangkat yang tersambung ke kabel 

itu. masalah dengan keamanan karena data disiarkan di seluruh jaringan 

dan satu titik kegagalan jika hub atau tulang punggung turun. 

 

4. Ring 

Di Ring Computers terhubung pada satu lingkaran kabel dan jenis Ring 

Topology ini biasanya terlihat di Token Ring jaringan. Di Ring setiap 

komputer bertindak sebagai pengulang dan membuat sinyal tetap kuat, 

tidak perlu repeater lagi sebuah topologi cincin Tidak ada penghentian 

yang diperlukan karena itu cincin. Token passing digunakan di Token 

Ring jaringan. Tokennya dilewatkan dari satu komputer ke komputer 

Selanjutnya, hanya komputer dengan token saja mengirimkan. Komputer 
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penerima akan mengeluarkan data dari token dan mengirim token kembali 

ke pengiriman komputer dengan sebuah pengakuan Setelah verifikasi, 

token diregenerasi. Ini relative mudah dipasang, membutuhkan perangkat 

keras minimal pengelolaan. 

 

5. Star 

Topologi bintang adalah salah satu yang paling umum setup jaringan 

dimana masing-masing perangkat atau node berada sebuah jaringan 

terhubung ke hub pusat. Di sebuah bintang topologi, hub pusat adalah 

komputer host, dan di akhir setiap koneksi adalah terminal seperti yang 

ditunjukkan pada Angka. Sinyal bergerak melalui hub ke semua lainnya 

komputer dan itu paling skalabel dan reconfigurable dari semua topologi. 

 

6. Hierarchical/Tree 

Struktur atau topologi yang paling umum Yang dikenal sebagai topologi 

pohon, topologi pohon adalah LAN topologi dimana hanya ada satu rute 

antara salah satu kelemahan utama adalah panjangnya Jaringan tergantung 

pada jenis kabel yang sedang ada, Jika itu harus gagal maka seluruh 

jaringan akan gagal. (Anjum & Pasha, 2015) 
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2.2.9 Mininet 

Mininet adalah open source yang paling banyak digunakan jaringan 

simulator ini bisa membangun jaringan yang luas dengan koleksi elemen jaringan 

seperti switch, end-host, router berbasis kernel Linux. Topologi jaringan yang 

rumit dapat dirancang untuk virtualizes menggunakan Mininet (Sudiyatmoko et 

al., 2016). 

 Mininet adalah perangkat lunak untuk emulator jaringan yang bisa 

digunakan Simulasikan jaringan, mininet dapat mensimulasikan jumlah node 

(dalam kasus ini switch) yang banyak memenuhi kebutuhan riset. Dalam studi ini, 

mininet terinstal dan dikonfigurasi pada VirtualBox (mesin virtual), sehingga 

controller akan berada di PC lain dengan mininet. Dalam penelitian ini ini, 

controller diletakkan / dipasang di PC / laptop, yang juga menjalankan VirtualBox. 

Mininet Ini digunakan sebagai perwakilan dari open-source switch (hardware) 

khusus. Hasil simulasi mininet dengan variabel yang ada dan dibandingkan 

dengan hasilnya Perangkat lunak buatan switch, baik dari hasil latensi maupun 

melalui pengujian bandwidth dengan switch yang belum dilengkapi dengan open 

flow agent dan sebanding dengan hasil tes komparator, dilakukan dengan emulator 

mininet (Kartadie, 2015). 

 

2.2.10 Southbound Interface 

Sount bound aplikasi program interface adalah link antara perangkat 

controller dan forwarding. Perangkat penerusan dikendalikan oleh program 
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aplikasi antarmuka (antarmuka terbuka). Protokol Open Flow adalah yang terbaik 

Contoh untuk antarmuka berbatasan selatan, ini menunjukkan eksekusi beralih ke 

komunikasi controller dan sebaliknya. Open Flow banyak digunakan dan diterima 

terbuka standar sounthbound interface. Open Flow menyediakan sumber 

informasi untuk pengendali seperti, saat port perubahan atau link yang dipicu 

pesan dikirim oleh elemen penerusan ke controller, elemen penerusan 

menghasilkan statistik arus dan pengendali mengumpulkan. Ketika paket masuk 

baru beraksi "send to controller" masuk pencocokan entri dari forwarding table, 

lalu forwarding perangkat mengirim paket ini ke pengendali. Ini memberi 

interoperabilitas antara peralatan Open Flow sampai vendor yang berbeda Open 

Flow mendefinisikan serangkaian instruksi yang dipertukarkan antara perangkat 

forwarding dan controller melalui saluran aman Dengan remote kontrol ini bisa 

update, hapus atau tambahkan entri arus dari tabel alir. Ini bisa dilakukan dengan 

dua cara secara Reaktif dan Proaktif. Reaktif berarti setiap kali ada keputusan, 

elemen penerusan harus berkonsultasi dengan pengontrol. Secara proaktif 

controller dorong kebijakan ke switch (Arlimatti, Hassan, Habbal, & Arif, 2015). 
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