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Περίληψη 

Η εξισορρόπηση φορτίου (Load Balancing) αποτελεί βασική τεχνική 

εξασφάλισης της επιθυμητής απόδοσης και ορθής λειτουργίας των κέντρων δεδομένων, 

προσφέροντας τη δυνατότητα λειτουργίας νέων και περισσότερο απαιτητικών 

εφαρμογών. Ένα από τα προβλήματα στα παραδοσιακά δίκτυα είναι η έλλειψη 

αποτελεσματικών τρόπων απόκτησης στατιστικών κίνησης δικτύου από κάθε δικτυακή 

συσκευή, λόγω της ετερογένειας του υλικού και του λογισμικού. Επιπλέον, συνήθως 

αξιοποιούνται ειδικές συσκευές για την εξισορρόπηση φορτίου οι οποίες βασίζονται σε 

εξειδικευμένο υλικό και έχουν υψηλό κόστος, χωρίς να προσφέρουν την απαραίτητη 

ευελιξία στους διαχειριστές του δικτύου. Για παράδειγμα, οι τελευταίοι δεν μπορούν να 

γράψουν τους δικούς τους αλγόριθμους εξισορρόπησης φορτίου, μιας και οι συσκευές 

είναι κλειδωμένες από τον κατασκευαστή τους. 

Τα ευφυή προγραμματιζόμενα δίκτυα (Software Defined Networking – SDN) 

είναι μια πρόσφατη δικτυακή τεχνολογία για τη δημιουργία, το σχεδιασμό και τη 

διαχείριση δικτύων, η οποία στοχεύει στα παραπάνω προβλήματα. Η κύρια ιδέα του 

SDN βασίζεται στη λογική συγκέντρωσης του ελέγχου του δικτύου σε ένα λογισμικό 

ελεγκτή (controller), ο οποίος ελέγχει και παρακολουθεί τη συμπεριφορά του δικτύου. 

Στη διπλωματική εργασία μελετάμε και συγκρίνουμε τους αλγορίθμους 

εξισορρόπησης φορτίου κυκλικής επιλογής (Round Robin), κυκλικής επιλογής με βάρη 

(Weighted Round Robin) και έναν αλγόριθμο που βασίζεται σε στατιστικά. Επιπλέον, 

υλοποιήσαμε και παρουσιάσαμε μια δική μας πρόταση: ενός αλγορίθμου που βασίζεται 

σε ποσοστά (Ratio-based). Θα αντιπαραβάλλουμε τον αλγόριθμό μας με εκείνον της 

κυκλικής επιλογής με βάρη. Ακόμη, θα παρουσιάσουμε τι συμβαίνει σε περιπτώσεις που 

ένας διακομιστής έχει αυξημένο φόρτο εργασίας και θα αξιολογήσουμε την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος εξισορρόπησης φορτίου. Για την πραγματοποίηση 

των πειραμάτων, χρησιμοποιούμε το λογισμικό Mininet για την εξομοίωση του δικτύου 

και των δικτυακών συσκευών (π.χ. μέσω του λογισμικού Open vSwitch) και τον ελεγκτή 

FloodLight για τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την εφαρμογή των διαφόρων 

αλγορίθμων εξισορρόπησης φορτίου. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Ευφυή προγραμματιζόμενα δίκτυα, OpenFlow, εξισορρόπηση 

φορτίου, Κέντρα δεδομένων, FloodLight, Mininet 
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Abstract 

Load Balancing is a basic technique to ensure the desirable performance and the 

proper operation of data centers, offering the ability of running new and more demanding 

applications. One of the many problems in traditional networks is the lack of efficient 

ways of obtaining network traffic statistics from the network devices, due to the 

heterogenous nature of hardware and software. Furthermore, there are used special 

devices for load balancing, called load balancers, that are based on special hardware and 

have a high obtaining cost, without providing the necessary flexibility to network 

administrators. For example, the latter can’t implement their own load balancing 

algorithms, since these devices are locked by their manufacturer. 

Software Defined Networking (SDN) is a recent networking technology for the 

creation, planning and network management that addresses the above problems. The 

main concept of SDN is based on the logical centralization of network control in a 

software controller that monitors and controls the network behavior. 

In this thesis, we study and compare Round Robin, Weighted Round Robin and a 

statistic-based algorithm. In addition, we have implemented and presented our own 

proposal, a Ratio-based algorithm. We will also show what happens if a server has an 

increased workload and we will evaluate the efficiency of the load balancing system. To 

perform the experiments, we use Mininet to emulate the network and the network devices 

(e.g. using Open vSwitch) and the FloodLight controller to monitor, control and 

implement the various load balancing algorithms. 

 

Keywords: Software Defined Networks (SDN), OpenFlow, Load Balancing, 

Data Centers, FloodLight, Mininet 
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 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 
Η αποδοτική διασύνδεση των κόμβων μεταξύ τους είναι πολύ σημαντική σε όλα 

τα δικτυακά περιβάλλοντα, είτε μιλάμε για ένα οικιακό, είτε για ένα εταιρικό δίκτυο, 

πόσο μάλλον για ένα δίκτυο σε ένα κέντρο δεδομένων, που χωρίς αυτήν η παροχή των 

υπηρεσιών θα ήταν δύσκολη ή και αδύνατη. Η διαχείριση της κίνησης στα κέντρα 

δεδομένων είναι πολύ σημαντική και αποτελεί βασική πλευρά της ορθής και 

απρόσκοπτης λειτουργίας τους. Πολλές φορές, η κίνηση δεν είναι σταθερή και 

παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις, ανάλογα με την ώρα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

και τους διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους με αποτέλεσμα να υπάρξει η πιθανότητα 

συμφόρησης στο δίκτυο ή υπερφόρτωσης των διακομιστών. Κάτι τέτοιο, έχει ως 

αντίκτυπο την προβληματική και αναξιόπιστη παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες. 

Μια από τις προτεινόμενες λύσεις για το παραπάνω πρόβλημα είναι η εξισορρόπηση του 

φορτίου ανάμεσα στους διακομιστές που προσφέρουν την παρεχόμενη υπηρεσία. Πλέον, 

υπάρχουν εμπορικές λύσεις [1][2][3][4] για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, 

αλλά είτε είναι πολύ ακριβές, λόγω του εξειδικευμένου λογισμικού ή του ειδικού υλικού 

που απαιτούν, είτε παρέχουν λίγες επιλογές παραμετροποίησης λόγω του κλειστού 

λογισμικού τους. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση, είναι η χρήση ενός 

συστήματος εξισορρόπησης φορτίου μέσω των ευφυών προγραμματιζόμενων δικτύων 

(SDN) που παρέχουν μια εξαιρετικά λεπτομερή διαχείριση του δικτύου και δεν απαιτούν 

εξειδικευμένο υλικό, πέρα από αυτό που υποστηρίζει τη συγκεκριμένη τεχνολογία.  

 1.2  Σκοπός – Στόχοι 
Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η βελτίωση της δικτυακής κυκλοφορίας 

σε κέντρα δεδομένων, αξιοποιώντας τεχνολογίες ευφυών προγραμματιζόμενων δικτύων 

(SDN). H μελέτη μας περιλαμβάνει την κατανόηση των ευφυών προγραμματιζόμενων 

δικτύων (SDN) και τη μελέτη και εφαρμογή μεθόδων εξισορρόπησης φορτίου για 

κέντρα δεδομένων. Θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε, σε θεωρητικό και πρακτικό 

επίπεδο, βασικές αντίστοιχες μεθόδους και θα τις συγκρίνουμε μεταξύ τους με όρους 

αποτελεσματικότητας στην αξιοποίηση των δικτυακών πόρων. Τέλος, θα προτείνουμε 

μια δική μας μέθοδο εξισορρόπησης φορτίου που αναδεικνύει το πρόβλημα τις 

προσαρμογής τις εξισορρόπησης φορτίου στους διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους των 

διακομιστών. 
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 1.3  Ερωτήματα – Υποθέσεις  
Η παρούσα μελέτη καλείται να απαντήσει σε αριθμό ερωτημάτων σε σχέση με 

τις τεχνικές εξισορρόπησης φορτίου για κέντρα δεδομένων, όπως: 

• Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει η αξιοποίηση των τεχνολογιών SDN στο 

συγκεκριμένο πρόβλημα; Υπάρχουν μειονεκτήματα; 

• Ποιες είναι οι βασικές τεχνικές εξισορρόπησης φορτίου για κέντρα δεδομένων σε 

περιβάλλοντα SDN; Πως ταξινομούνται;  

• Ποια η αποτελεσματικότητα των βασικών τεχνικών με όρους αξιοποίησης δικτυακών 

πόρων και ποιες πιθανές αδυναμίες υπάρχουν.  

• Σε ποιες συνθήκες κάποια είναι καλύτερη από τις άλλες;  

• Ποια είναι η μεθοδολογικά σωστή σύγκριση των μεθόδων, με ποια πειραματικά 

σενάρια και εργαλεία;  

• Πως επιδρά στο πρόβλημα η διαθεσιμότητα υπολογιστικών πόρων των διακομιστών;  

• Θα έπρεπε οι τεχνικές εξισορρόπησης φορτίου να λαμβάνουν υπόψη τους 

αντίστοιχες παραμέτρους; 

 1.4  Συνεισφορά 
Η συνεισφορά της διατριβής στον αναγνώστη έχει θεωρητική και πρακτική 

διάσταση. Συγκεκριμένα, σε σχέση με την θεωρητική διάσταση της διατριβής: 

1) Παρουσιάσαμε βασικές πληροφορίες για το τεχνολογικό υπόβαθρο της 

διατριβής, παρέχοντας εξοικείωση του αναγνώστη με τις τεχνολογίες SDN, 

τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των κέντρων δεδομένων και το πρόβλημα της 

εξισορρόπησης φορτίου στα τελευταία. 

2) Πραγματοποιήσαμε εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση στις τεχνολογίες 

εξισορρόπησης φορτίου για κέντρα δεδομένων, οι οποίες αξιοποιούν τις 

τεχνολογίες SDN. Συγκεκριμένα, μελετήσαμε και ταξινομήσαμε 95 

επιστημονικές εργασίες. Εντοπίσαμε ότι υπάρχουν μόνο 47 ερευνητικές 

προτάσεις που λαμβάνουν υπόψη τους υπολογιστικούς πόρους των 

διακομιστών και αποφασίσαμε να ελέγξουμε πειραματικά πόσο σημαντική 

είναι αυτή η διάσταση. 

Η πρακτική διάσταση της διατριβής καλύπτει τα παρακάτω ζητήματα: 

1) Εξοικείωση του αναγνώστη με την πειραματική μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε και τα εργαλεία λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν. Για 
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παράδειγμα, περιγράφονται τα εργαλεία που εξομοιώνουν / προσομοιώνουν 

τη δικτυακή κίνηση και τις δικτυακές συσκευές, όπως και το λογισμικό 

ελέγχου του δικτύου που χρησιμοποιήθηκαν στη διατριβή. Για παράδειγμα, 

χρησιμοποιήσαμε τον γνωστό εξομοιωτή δικτύων SDN Mininet [5].  

2) Παρουσιάζεται η λεπτομερής λειτουργία βασικών αλγορίθμων 

εξισορρόπησης φορτίου για γνωστό λογισμικό ελέγχου του δικτύου (το 

Floodlight [6]), όπως και μια δική μας παραλλαγή αλγορίθμου που 

αναδεικνύει ότι  η απόφαση εξισορρόπησης θα πρέπει να λαμβάνεται με 

παραμέτρους όχι μόνο σε σχέση με το δίκτυο αλλά και τους υπολογιστικούς 

πόρους των διακομιστών. 

3) Παρουσιάζονται και αναλύονται πειραματικά αποτελέσματα από 8 

πειραματικά σενάρια τα οποία αναδεικνύουν πλευρές της συμπεριφοράς των 

βασικών τεχνικών εξισορρόπησης φορτίου για κέντρα δεδομένων, αλλά και 

της προτεινόμενης τεχνικής. Επαληθεύεται ότι είναι σημαντικό να 

λαμβάνονται υπόψη οι υπολογιστικοί πόροι των διακομιστών από την 

εξισορρόπηση φορτίου.  

Η διατριβή καταλήγει στα γενικά συμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις της 

παρούσας δουλειάς.  

 1.5  Διάρθρωση της μελέτης 
Ακολουθεί η διάρθρωση της διατριβής σε επιμέρους κεφάλαια. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο παραθέτουμε το τεχνολογικό υπόβαθρο καθώς σε αυτό παρουσιάζονται 

απαραίτητες βασικές γνώσεις για την αρχιτεκτονική των ευφυών δικτύων (SDN). Στο 

επόμενο, αναφερόμαστε στα κέντρα δεδομένων και στις μεθόδους εξισορρόπησης 

φορτίου ολοκληρώνοντας το θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση της διπλωματικής 

εργασίας. Η βιβλιογραφική επισκόπηση παρουσιάζεται στο τέταρτο κεφάλαιο. 

Ακολουθεί στο πέμπτο κεφάλαιο η πειραματική προσέγγιση του θέματος, καθώς και η 

παρουσίαση του περιβάλλοντος που θα πραγματοποιήσουμε τις δοκιμές μας. Σειρά 

έχουν η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε, τα αποτελέσματα και ο σχολιασμός των 

πειραματικών μετρήσεων στο έκτο κεφάλαιο. Στο τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται μια 

ανακεφαλαίωση της διπλωματικής εργασίας, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι 

περιορισμοί της έρευνας. Τέλος, προτείνονται μελλοντικές επεκτάσεις της μελέτης. 
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 2 Τεχνολογικό Υπόβαθρο 

 2.1  Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια υφίσταται μια μεγάλη αύξηση της δικτυακής κίνησης στο 

Διαδίκτυο κάτι που οφείλεται κυρίως στην υιοθέτηση και την χρήση των online 

εφαρμογών και υπηρεσιών στο σύννεφο (cloud). Σε αυτό, συνέβαλλαν τα «έξυπνα» 

κινητά (smartphones) και οι «έξυπνες συσκευές» οι οποίες πρόσθεσαν πολλούς νέους 

κόμβους (hosts) στο διαδίκτυο. Πλέον, λόγων της πληθώρας των συσκευών που 

συνδέονται στο ίντερνετ, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου έχουν να διαχειριστούν μια 

ποικιλία από τύπους δεδομένων και υπηρεσίες, ενώ συγχρόνως πρέπει να εξασφαλίζουν 

την απρόσκοπτη λειτουργία τους, την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών τους 

κρατώντας παράλληλα το κόστος χαμηλό. 

Τα μεγάλα δίκτυα υπολογιστών είναι περίπλοκα και δύσκολα στην διαχείρισή 

τους. Συνήθως, απαρτίζονται από πολλές διαφορετικές δικτυακές συσκευές όπως 

δρομολογητές (routers), μεταγωγείς (switches) καθώς και από ενδιάμεσους κόμβους 

(middleboxes) όπως τείχος προστασίας (firewall), σύστημα ανίχνευσης εισβολών 

(intrusion detection system) και συστήματα εξισορρόπησης φορτίου (load balancers), οι 

οποίες υλοποιούν πολλά σύνθετα πρωτόκολλα.  

Επιπλέον, η κάθε μια από αυτές τις συσκευές χρησιμοποιεί το δικό της λογισμικό 

για την παραμετροποίησή της που διαφέρει όχι μόνο ανάμεσα σε συσκευές 

διαφορετικών κατασκευαστών αλλά ακόμη και σε συσκευές της ίδιας εταιρείας που 

ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία. Έτσι, οι διαχειριστές δικτύων που είναι υπεύθυνοι 

για τον ορισμό των κανόνων για την ορθή λειτουργία τους καθώς και την διαχείριση των 

συμβάντων (events) και των εφαρμογών που εκτελούνται σε αυτό (π.χ. διακομιστές), 

πρέπει να προγραμματίσουν την κάθε μια από αυτές ξεχωριστά κάτι που είναι εκτός από 

χρονοβόρο, πολύ δύσκολο και χρειάζεται μεγάλη προσοχή ώστε να μην γίνουν λάθη. 

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας, απαιτεί πολύ χρόνο καθώς και εξοικείωση από τους 

υπευθύνους σε μια πληθώρα συσκευών και διεπαφών, με αποτέλεσμα την αύξηση του 

κόστους  και την πολυπλοκότητα  ενός δικτύου. 

Σήμερα, το ίντερνετ θεωρείται βασικό μέρος της υποδομής της κοινωνίας μας, 

όπως είναι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και το δίκτυο παροχής ρεύματος. Οι 

εφαρμογές και οι υπηρεσίες, μέσω ίντερνετ, γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκες και 

απαιτητικές κάτι που σε συνδυασμό με το μέγεθος και τους τρόπους λειτουργίας του 
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ίντερνετ, περιορίζουν την εξέλιξή του, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο 

απόδοσης.  

Οι υπάρχουσες δικτυακές υποδομές και τα εργαλεία διαχείρισης δεν είχαν 

σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν την τόσο γρήγορα μεταβαλλόμενη 

κίνηση και τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται σήμερα, με αποτέλεσμα η 

εξέλιξη του ίντερνετ να είναι περιορισμένη και να μην μπορεί να καλύψει τις όλο και 

αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργούνται. 

Η ιδέα των «προγραμματιζόμενων δικτύων» προτάθηκε ως ένας τρόπος εξέλιξης 

των δικτύων δεδομένων και αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων. Πιο συγκεκριμένα, 

τα ευφυή προγραμματιζόμενα δίκτυα, Software Defined Networking (SDN), είναι μια 

νέα αρχιτεκτονική που είναι δυναμική, διαχειρίσιμη, οικονομικά αποδοτική και 

προσαρμόσιμη, κάνοντας την ιδανική για τις σημερινές εφαρμογές. Αυτή η 

αρχιτεκτονική διαχωρίζει τις λειτουργίες ελέγχου (control) και προώθησης (forwarding) 

επιτρέποντας έτσι τον άμεσο προγραμματισμό του ελέγχου του δικτύου καθώς και την 

αφαίρεση εφαρμογών και υπηρεσιών από την υποκείμενη υποδομή. [7] 

 

 
Εικόνα 2-1 - Διαχωρισμός λειτουργιών ελέγχου και προώθησης [8] 

Η τεχνολογία SDN προσπαθεί να απλοποιήσει την διαχείριση των δικτύων, να 

βοηθήσει στην εξέλιξη τους και να επιτρέψει νέες καινοτόμες ιδέες να υλοποιηθούν. Η 

κεντρική ιδέα συνίσταται στο να επιτρέψουν στους προγραμματιστές δικτύων να 

διαχειρίζονται εύκολα τους πόρους της υποδομής με απλό και γρήγορο τρόπο, όπως 

γίνεται με τον αποθηκευτικό χώρο και τους υπολογιστικούς πόρους. Έτσι, το δίκτυο θα 

μπορεί να αντιδρά δυναμικά στις αλλαγές που γίνονται είτε στην διαθεσιμότητα των 

πόρων είτε στις ανάγκες των χρηστών. 
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 2.2  Ιστορική αναδρομή 
Η ετυμολογία του όρου «software defined networking» είναι δύσκολο να 

προσδιοριστεί ακριβώς. Ο όρος είχε χρησιμοποιηθεί πρώτη φορά σε ένα άρθρο του Kate 

Greene [9] που αναφερόταν στο έργο OpenFlow [10] του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ. 

Από τότε, ο ορισμός του έχει διευρυνθεί και περιλαμβάνει πλέον μια μεγαλύτερη γκάμα 

τεχνολογιών. 

Οι περισσότερες πηγές αναφέρουν ως σημείο εκκίνησης την διδακτορική 

διατριβή του Casado, και την αρχιτεκτονική των Sane [11] και Ethane [12]. Παρόλα 

αυτά και άλλες πρότερες έρευνες είχαν επίσης θίξει το ζήτημα του διαχωρισμού της 

δρομολόγησης ή της νοημοσύνης από τους δρομολογητές και τους μεταγωγείς σε μία 

ξεχωριστή μονάδα ελέγχου. Το ξεχωριστό και παράλληλα ενδιαφέρον όσον αφορά την 

ιστορία του SDN είναι η εξέλιξή του στην ακαδημαϊκή κοινότητα παράλληλα με την 

εφαρμογή του στη βιομηχανία.  

Όπως και στην ιστορία της Google, ερευνητές του SDN και απόφοιτοι του 

Πανεπιστημίου του Στάνφορντ δημιούργησαν start-up επιχειρήσεις. O Casado 

δημιούργησε την Nicira networks το 2007 μαζί με τους συμβούλους του, Nick 

McKeown και Scott Shenker και τρία χρόνια αργότερα (2010) οι Kyle Forster και Guido 

Appenzeller δημιούργησαν την BigSwitch networks. Μέλη του Berkeley, του 

πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, όπως ο  Scott Shenker είχαν επίσης συνεισφορά στην 

πορεία του SDN. Η Nicira (που αργότερα εξαγοράστηκε από την VMware [13]), 

συνέβαλε στην δημιουργία του πρωτοκόλλου Openflow, ένα πρωτόκολλο που σκοπό 

είχε να βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ του SDN ελεγκτή και των μεταγωγεών. 

Επίσης, συνέβαλε στην ανάπτυξη του Open Virtual Switch [13] ενός εικονικού 

μεταγωγέα ανοιχτού κώδικα [14]. 

Η αναγνώριση του SDN ως μια αξιόλογη λύση στην εξέλιξη των δικτύων δεν 

άργησε να έρθει από την ακαδημαϊκή κοινότητα και έτσι δημιουργήθηκε το OpenFlow 

Network Research Center (ONRC) [15] με σκοπό την ανάπτυξη και την υποστήριξη 

εργαλείων ανοιχτού λογισμικού (Open Source) ώστε να βοηθήσουν την καινοτομία και 

την εξέλιξη στα ευφυή προγραμματιζόμενα δίκτυα. Το ONRC αποτελείται από τρία 

μέρη, ένα ερευνητικό γκρουπ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, ένα στο Πανεπιστήμιο 

του Μπέρκλεϊ, και ένα ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εργαστήριο, το Open 

Networking Lab (ON.Lab).που είναι υπεύθυνο για τα εργαλεία ανοικτού λογισμικού. 
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Τα τελευταία χρόνια, το SDN γνωρίζει μεγάλη αναγνώριση και από την 

βιομηχανία. Πολλά εμπορικά προϊόντα υποστηρίζουν πλέον το OpenFlow API, εταιρείες 

όπως η HP, η NEC και η Pronto ήταν αυτές που διέθεσαν πρώτες στην αγορά τέτοια 

switches, με τους υπόλοιπους κατασκευαστές να ακολουθούν αργότερα.  

Έτσι, το 2011, οι εταιρείες Deutsche Telekom, Facebook, Google, Microsoft, 

Verizon και Yahoo!, ίδρυσαν τον Open Networking Foundation (ONF) [16], έναν μη 

κερδοσκοπικό οργανισμό με σκοπό την προώθηση του SDN και την τυποποίηση του 

πρωτοκόλλου OpenFlow. Σήμερα, απαριθμεί πάνω από ενενήντα (90) μέλη ενώ από το 

2016 συγχωνεύθηκε [17] με το Open Networking Lab, με την ολοκλήρωση της πλήρους 

απορρόφησης του να προσδιορίζεται περίπου στα τέλη του 2017. 

Το 2013, ανακοινώθηκε από το Linux Foundation [18] η ίδρυση του 

OpenDaylight Foundation [19], ένα πλαίσιο ανοικτού λογισμικού με σκοπό την εξέλιξη, 

τον διαμοιρασμό και την υιοθέτηση της SDN πλατφόρμας. Ιδρυτικά μέλη ήταν οι 

εταιρείες Arista Networks, Big Switch Networks, Brocade, Cisco, Citrix, Ericsson, HP, 

IBM, Juniper Networks, Microsoft, NEC, Nuage Networks, PLUMgrid, Red Hat και 

VMware, ενώ σήμερα, ο οργανισμός απαριθμεί πάνω από πενήντα (50) εταιρείες-μέλη. 

Στην Εικόνα 2-2 παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι σταθμοί στην εξέλιξη του 

SDN [20]. 

 
Εικόνα 2-2 - Σταθμοί εξέλιξης του SDN 
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 2.3  Αρχιτεκτονική του SDN  
Σε αυτό το κεφάλαιο, θα παρουσιάσουμε αναλυτικά την αρχιτεκτονική των 

ευφυών προγραμματιζόμενων δικτύων καθώς και τα μέρη από τα οποία αποτελείται. 

Αναλυτικότερα, θα δούμε το επίπεδο υποδομής που αποτελεί τον βασικό δικτυακό 

εξοπλισμό, το επίπεδο ελέγχου και τους διαθέσιμους ελεγκτές και το επίπεδο εφαρμογών, 

όπου υλοποιούνται οι δικτυακές εφαρμογές για την διαχείριση του δικτύου. Επιπλέον, θα 

παρουσιάσουμε την νότια διεπαφή που συνδέει το επίπεδο ελέγχου με το επίπεδο 

εφαρμογών και θα αναλύσουμε το πρωτόκολλο OpenFlow καθώς και την λειτουργία του. 

Ακόμη, θα αναφερθούμε στην βόρεια διεπαφή που χρησιμοποιείται για την διασύνδεση 

του επιπέδου ελέγχου με το επίπεδο της υποδομής και στις ανατολικές και δυτικές 

διεπαφές που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ των ελεγκτών. Τέλος, θα 

αναφέρουμε κάποια από τα πλεονεκτήματα των SDN δικτύων. 

Τα δίκτυα δεδομένων περιλαμβάνουν κυρίως συσκευές χρηστών που 

χρησιμοποιούν την δικτυακή υποδομή για την μεταξύ τους επικοινωνία. Η δικτυακή 

υποδομή απαρτίζεται κυρίως από μεταγωγείς (switches) και δρομολογητές (routers) 

καθώς και από τους διαύλους επικοινωνίας (καλώδια, οπτικές ίνες, αέρας) που 

μεταφέρουν τα δεδομένα. Οι μεταγωγείς και οι δρομολογητές έχουν «κλειστά» 

λογισμικά, δηλαδή ο κάθε κατασκευαστής έχει εγκαταστήσει το δικό του λειτουργικό 

σύστημα το οποίο παρέχει συγκεκριμένες δυνατότητες, με αποτέλεσμα οι δυνατότητες 

των συσκευών να είναι περιορισμένες. Οι ενοποιημένες λειτουργίες των στρωμάτων 

ελέγχου (control) και προώθησης (forwarding) οδηγούν στο να παίρνονται οι αποφάσεις 

για την κίνηση των δεδομένων από κάθε συσκευή ξεχωριστά. 

Σκοπός του SDN είναι να προσπεράσει τα εμπόδια που παρουσιάζονται στα 

παραδοσιακά δίκτυα στα οποία για να πραγματοποιηθεί μια αλλαγή, απαιτούνταν να 

προγραμματισθεί κάθε συσκευή ξεχωριστά γιατί δεν υπήρχε κάποιος κοινός τρόπος 

ελέγχου, με αποτέλεσμα έστω και μικρές αλλαγές να είναι χρονοβόρες και να 

δημιουργούν μικροπροβλήματα όπως βρόγχοι (loops) και λανθασμένες προωθήσεις 

πακέτων. Επιπλέον, η αναβάθμιση του δικτύου με την εγκατάσταση νέων πρωτοκόλλων 

(π.χ. IPv6) και υπηρεσιών (π.χ. VoIP) είναι σχεδόν αδύνατη. Φυσικά, αυτό ισχύει και 

στο ίντερνετ, που είναι ένα μεγάλο δίκτυο αποτελούμενο από άλλα μικρότερα. 

Από την άλλη, το SDN είναι μια ανοιχτή αρχιτεκτονική που αναπτύχθηκε με 

σκοπό την καινοτομία καθώς και την ευελιξία στην παραμετροποίηση και την διαχείριση 

των δικτύων. Ο διαχωρισμός των στρωμάτων ελέγχου και προώθησης καθιστά 
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ευκολότερη την αναβάθμιση του δικτύου με νέα πρωτόκολλα και εφαρμογές. Επίσης , οι 

αλλαγές σ’ αυτό, πλέον μπορούν να γίνουν και αφότου το δίκτυο έχει εγκατασταθεί 

χωρίς να χρειάζονται αλλαγές στο υλικό (hardware).  

Η ευφυΐα του δικτύου είναι συγκεντρωμένη στους SDN ελεγκτές (controllers), οι 

οποίοι έχουν μια συνολική εικόνα του δικτύου. Έτσι, το δίκτυο εμφανίζεται στις 

εφαρμογές ως ένας λογικός μεταγωγέας (switch) κάτι που κάνει ευκολότερο τον 

σχεδιασμό και την λειτουργία του. Επιπλέον, οι δικτυακές συσκευές που 

χρησιμοποιούνται είναι πιο απλές γιατί δεν χρειάζεται πλέον να αντιλαμβάνονται και να 

επεξεργάζονται δεδομένα από  μια πληθώρα πρωτοκόλλων και κανόνων, το μόνο που 

χρειάζεται να κάνουν είναι να αποδέχονται τις οδηγίες του ελεγκτή. [21] 

Ο λογικός διαχωρισμός των στρωμάτων του SDN αποτυπώνεται στην Εικόνα 2-3. 

Το SDN αποτελείται από τρία μέρη, ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω, πρώτα 

συναντάμε το επίπεδο υποδομής (infrastructure layer), ανεβαίνοντας συναντάμε το 

επίπεδο ελέγχου (control layer) και στο ψηλότερο σημείο της αρχιτεκτονικής SDN 

βρίσκεται το επίπεδο εφαρμογών (application layer). Παρακάτω, θα δούμε 

αναλυτικότερα το καθένα από αυτά καθώς και τις μεταξύ τους διεπαφές.  

 

 
Εικόνα 2-3 - Λογικός διαχωρισμός των στρωμάτων του SDN 
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 2.4  Επίπεδο υποδομής (infrastructure layer) 
Το επίπεδο υποδομής είναι γνωστό και ως επίπεδο δεδομένων (data plane layer) 

αλλά και ως επίπεδο προώθησης (forwarding plane layer). Σε αυτό το επίπεδο συναντάμε 

τα OpenFlow switches, που αποτελούν τον βασικό δικτυακό εξοπλισμό. Το επίπεδο 

παρέχει μια διεπαφή ελέγχου-δεδομένων (Control-Data-Plane Interface - CDPI) ώστε να 

χρησιμοποιηθεί από Open APIs όπως το πρωτόκολλο OpenFlow για την επικοινωνία με 

το επίπεδο ελέγχου και κατ’ επέκταση για τον προγραμματισμό των συσκευών του. 

Αρκετοί κατασκευαστές δικτυακών συσκευών όπως η Cisco, η NEC και η HP 

έχουν κυκλοφορήσει μοντέλα που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο OpenFlow, υπάρχουν 

όμως και διάφορες υλοποιήσεις σε επίπεδο εφαρμογών όπως τα PicOS XorPlus [22], 

ofsoftswitch [23], Open vSwitch [24], Pantou [25], Lagopus [26] και το LINC [27]. 

Υπάρχουν δύο τύποι μεταγωγέων σε ένα δίκτυο OpenFlow, οι αμιγείς και οι 

υβριδικοί. Οι πρώτοι, εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από τον ελεγκτή για τις αποφάσεις περί 

προώθησης, την ώρα που οι υβριδικοί υποστηρίζουν τις βασικές λειτουργίες και 

πρωτόκολλα. Οι υβριδικοί είναι αυτοί που συναντώνται περισσότερο στο εμπόριο. Οι 

μεταγωγείς που υποστηρίζουν το OpenFlow, επικοινωνούν με τον ελεγκτή για να πάρουν 

οδηγίες, οι οποίες σχετίζονται με την προώθηση των πακέτων και τις συνδέσεις μεταξύ 

των συσκευών και έπειτα τις αποθηκεύουν στην τοπική μνήμη, στην ternary content 

addressable memory (TCAM) ή στην static random-access memory (SRAM). 

Κατά την άφιξη ενός πακέτου, οι μεταγωγείς πραγματοποιούν την σύγκριση, 

αναγνωρίζουν τον κανόνα προώθησης και έπειτα προωθούν το πακέτο στην κατάλληλη 

έξοδο. Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά δίκτυα όπου η προώθηση του πακέτου 

βασιζόταν στην IP ή την MAC Address, στα SDN δίκτυα η προώθηση μπορεί να 

εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως η TCP/UDP θύρα (port), το VLAN και η 

θύρα εισόδου στον μεταγωγέα. 

Ο πιο σημαντικός περιορισμός σε αυτούς τους μεταγωγείς είναι η 

αποτελεσματική χρήση της μνήμης. Η χρήση της, εξαρτάται από το μέγεθος του δικτύου, 

αν αυτό είναι μεγάλο τότε και η μνήμη θα πρέπει να είναι επαρκής. Σε διαφορετική 

περίπτωση θα πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς ο εξοπλισμός για να μην υπάρχει πτώση 

στην απόδοση του συστήματος. Υπάρχουν τρόποι βελτίωσης ούτως ώστε να έχουμε τη 

βέλτιστη χρήση της μνήμης, είτε ομαδοποιώντας τους κανόνες δρομολόγησης με 

αποτέλεσμα να χρειαζόμαστε λιγότερη μνήμη, είτε συμπιέζοντας τα δεδομένα της 
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καταχώρησης[28], είτε βελτιώνοντας το υλικό των μεταγωγέων χρησιμοποιώντας 

μεγαλύτερα και πιο αποδοτικά μέσα αποθήκευσης (SRAM, TCAM) [20]. 

 2.5  Επίπεδο ελέγχου (control layer) 
Το μεσαίο επίπεδο, το Control Plane Layer περιλαμβάνει κυρίως τον SDN 

ελεγκτή (controller). Ο ελεγκτής είναι ο πυρήνας του δικτύου, είναι η λογική οντότητα 

που παρέχει μια προγραμματιστική διεπαφή στο δίκτυο. Βρίσκεται ανάμεσα στα επίπεδα 

υποδομής και εφαρμογών και με την χρήση της βόρειας διεπαφής (NorthBound interface) 

δέχεται τις εντολές των εφαρμογών και τις μεταφέρει στο επίπεδο υποδομής μέσω της 

νότιας διεπαφής (SouthBound interface). 

 

 
Εικόνα 2-4 - Διεπαφές του ελεγκτή [29] 

Στην ουσία, ο ελεγκτής συγκεντρώνει όλη την νοημοσύνη του δικτύου, δέχεται 

πληροφορίες σχετικά με αυτό από τις συσκευές και τις παρουσιάζει στο επίπεδο 

εφαρμογών με έναν ενιαίο τρόπο. Έτσι, οι εφαρμογές βλέπουν το δίκτυο σαν ένα ενιαίο 

σύστημα, κάτι που δίνει την δυνατότητα στο SDN μοντέλο να εφαρμοστεί σε μια 
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ποικιλία δικτυακών υλοποιήσεων καθώς και σε ετερογενή δίκτυα και φυσικά μέσα όπως 

ασύρματα, ενσύρματα και οπτικά.  

Ο ελεγκτής έχει την ευθύνη να μεταφέρει τους κανόνες και τις πολιτικές που 

ορίζουν οι εφαρμογές, «μεταφράζοντας» τες κατάλληλα ώστε να δημιουργηθούν οι 

κατάλληλες ροές (flows) και να εγκατασταθούν στις σωστές συσκευές προώθησης 

(forwarding switches) ώστε να λειτουργήσει σωστά το δίκτυο. 

 2.5.1 Ελεγκτές (Controllers) 
Μιας και το SDN δεν είναι κάποιου συγκεκριμένου κατασκευαστή, αυτόματα 

παρέχεται η δυνατότητα στο να δημιουργηθούν πολλές εναλλακτικές λύσεις για το 

καθένα από τα μέρη από τα οποία αποτελείται, κάτι που συμβαίνει με τους ελεγκτές. 

Σήμερα, υπάρχει μια πληθώρα από ελεγκτές με διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

Κατά καιρούς, έχουν υλοποιηθεί διάφοροι για γενικότερη χρήση ή για συγκεκριμένες 

δικτυακές υλοποιήσεις, αλλά οι περισσότεροι είτε δεν υποστηρίζονται πια, είτε η εξέλιξη 

τους επικεντρώθηκε μόνο σε πολύ περιορισμένες λειτουργίες για να καλύψει 

συγκεκριμένες ανάγκες. Η επιλογή ενός ελεγκτή ως του καλύτερου είναι μια δύσκολη 

επιλογή και είναι αδύνατον να γίνει καθώς για αυτό παίζουν ρόλο οι ανάγκες μας καθώς 

και η υλοποίηση του δικτύου. Υπάρχει μια εκτενής λίστα με τους εμπορικούς ελεγκτές 

SDN [30] και μια [31] με εκείνους που είναι ανοικτού κώδικα (open source). Οι πιο 

γνωστοί ελεγκτές ανοικτού κώδικα είναι ο NOX, ο POX, ο Ryu, ο FloodLight, ο ONOS 

και ο OpenDaylight.  

 2.5.1.1 NOX 

Ο NOX [32] [33] είναι ο πρώτος ελεγκτής που δημιουργήθηκε για το OpenFlow 

και είναι γραμμένος σε C++. Αναπτύχθηκε από την Nicira, αλλά στην εξέλιξή του 

συμμετείχαν τα πανεπιστήμια του Στάνφορντ και του Μπέρκλεϊ. Ο ελεγκτής, παρέχει 

ένα υποτυπώδες γραφικό περιβάλλον που είναι γραμμένο χρησιμοποιώντας την Python 

και το QT. Υποστηρίζει μόνο την πρώτη έκδοση του OpenFlow και η εξέλιξη του έχει 

σταματήσει από το 2012. 

 2.5.1.2 POX 

Ο POX [34] είναι θεωρητικά ένας απόγονος του NOX, που σε αντίθεση με τον 

πρόγονο του, έχει υλοποιηθεί σε Python και έτσι υποστηρίζει και το γραφικό περιβάλλον 

που είχε αναπτυχθεί για τον NOX. Ο βασικός του σκοπός είναι να επιταχύνει την 
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διαδικασία ανάπτυξης του SDN. Ο ελεγκτής διαθέτει αρκετά πρόσθετα, με τα οποία 

μπορούμε να μετατρέψουμε μια συσκευή OpenFlow σε μεταγωγέα, δρομολογητή, τείχος 

προστασίας, κλπ. Αν και δεν υποστηρίζεται πλέον, αναφέρεται γιατί στηρίχθηκε πολύ σε 

ερευνητικό επίπεδο και χρησιμοποιήθηκε σε πολλές υλοποιήσεις που βοήθησαν την 

εξέλιξη του SDN. 

 2.5.1.3 Ryu 

Ακόμα ένας ελεγκτής που έχει υλοποιηθεί σε python είναι ο Ryu [35], που στα 

Ιαπωνικά σημαίνει «ροή» (Flow). Ο controller που υποστηρίζεται από την Nippon 

Telegraph and Telephone Corporation (NTT) διαθέτει κάποια έτοιμα πρόσθετα, τα οποία 

όμως μπορούν να παραμετροποιηθούν, να επεκταθούν και φυσικά να δημιουργηθούν νέα. 

Είναι ένας από τους λίγους ελεγκτές που υποστηρίζουν όλες τις εκδόσεις του 

πρωτοκόλλου OpenFlow. Η ανάπτυξή του συνεχίζεται ακόμη. 

 2.5.1.4 Beacon 

Ο ελεγκτής Beacon [36] δημιουργήθηκε από τον David Erickson κατά την 

διάρκεια της εκπόνησης του διδακτορικού του στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Η 

ανάπτυξή του ξεκίνησε γιατί οι προηγούμενοι ελεγκτές είχαν προβλήματα λόγω της 

γλώσσας που είχε επιλεγεί για την ανάπτυξή τους και της χαμηλής απόδοσης τους [37]. 

Για αυτό τον λόγο, ο Beacon είναι γραμμένος σε Java, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να 

εκτελείται σε όλες τις πλατφόρμες και να είναι πλήρως πολυνηματικός (multithreaded). 

Ένα από τα βασικότερα στοιχεία του, είναι η δυνατότητα που παρέχει ώστε να μπορούμε 

να εγκαθιστούμε, ανανεώνουμε, σταματάμε και να ξεκινάμε πρόσθετα, κατά την 

λειτουργία του ελεγκτή, χωρίς δηλαδή να χρειάζεται να τον επανεκκινήσουμε. Η 

ανάπτυξή του, δεν συνεχίζεται πια. 

 2.5.1.5 Maestro 

Ο Maestro [38] [39] είναι ένας ελεγκτής που δημιουργήθηκε από τον Zheng Cai 

στο πλαίσιο της διπλωματικής του εργασίας για το πανεπιστήμιο Rice. Είναι και αυτός 

γραμμένος σε Java και υποστηρίζει μια πληθώρα από πρόσθετα που επεκτείνουν τις 

δυνατότητές του. Βασικό χαρακτηριστικό του είναι η υψηλή του απόδοση 

προσπαθώντας να εκμεταλλευθεί τον παραλληλισμό των διαδικασιών και την μαζική 

διεργασία των ροών προσπαθώντας να κρατήσει ένα απλό μοντέλο προγραμματισμού 

για τους προγραμματιστές.  
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 2.5.1.6 ONOS 

Ο Open Network Operating System (ONOS) [40] είναι ο ελεγκτής του Open 

Networking Foundation [16]. Είναι ανοικτού λογισμικού και είναι γραμμένος σε Java. 

Υποστηρίζει και αυτός πρόσθετες εφαρμογές που επεκτείνουν τις λειτουργίες του και 

διαθέτει εκτός από μια πληθώρα από APIs και ένα γραφικό περιβάλλον μέσω browser. 

Το βασικό του χαρακτηριστικό, είναι η υποστήριξη κατανεμημένης εγκατάστασης, όπου 

υπάρχουν πολλοί ελεγκτές που διαθέτουν τις ίδιες δυνατότητες και λειτουργίες κάτι που 

κάνει εφικτή την λειτουργία του συστήματος ακόμη και αν κάποιοι από αυτούς έχουν 

πρόβλημα. Επιπλέον, ο ONOS έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από αρκετούς 

τηλεπικοινωνιακούς παρόχους δείγμα της ωριμότητας και της σταθερότητάς του. 

 
Εικόνα 2-5 - Αρχιτεκτονική του ONOS 

 2.5.1.7 OpenDaylight 

Ακόμα ένας ελεγκτής που είναι βασισμένος σε Java είναι ο OpenDaylight [19] 

[41]. Για την δημιουργία του, χρησιμοποιήθηκε ως βάση, ο ελεγκτής Beacon. Είναι 

προϊόν του OpenDaylight Foundation και για αυτό γνωρίζει μεγάλη υποστήριξη από 

τους κατασκευαστές δικτυακών συσκευών οι οποίοι τον χρησιμοποιούν ως βάση για τις 

εμπορικές τους εφαρμογές. Είναι πολύ αξιόπιστος και προσφέρει πολύ υψηλή απόδοση 

αλλά υπάρχει μια πολυπλοκότητα στην δημιουργία εφαρμογών για αυτόν. Ένα από τα 

βασικά του χαρακτηριστικά, είναι η υποστήριξη μιας πληθώρας Νοτίων διεπαφών, δεν 

περιορίζεται μόνο στο OpenFlow. Τελευταία διαθέσιμη έκδοση έχει το όνομα Carbon, η 

αρχιτεκτονική της παρουσιάζεται στην Εικόνα 2-6. 
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Εικόνα 2-6 - Αρχιτεκτονική του OpenDaylight 

 

 2.5.1.8 FloodLight 

Βασισμένος στον controller Beacon, o FloodLight [6] είναι γραμμένος σε Java. Η 

αρχιτεκτονική του, παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. 

 
Εικόνα 2-7 - Αρχιτεκτονική του Floodlight 
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Ο ελεγκτής είναι ανοικτού λογισμικού, αλλά βασίστηκε στον Big Network 

Controller (BNC), την εμπορική υλοποίηση της Big Switch Networks. Η εταιρεία 

συνεχίζει να υποστηρίζει τον ελεγκτή, κάποιοι υπάλληλοι της ασχολούνται ενεργά με το 

wiki στο οποίο υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες και οδηγοί για τις περισσότερες από τις 

λειτουργίες του. Επίσης, υπάρχει και μια πολύ ενεργή mailing list, μέσω της οποίας 

παρέχεται υποστήριξη σε χρήστες και προγραμματιστές. Διαθέτει και αυτός μια ποικιλία 

από πρόσθετα, όπου το καθένα από αυτά προσφέρει μια υπηρεσία είτε μέσω του Java 

API είτε μέσω του REST API [42], την δομή του οποίου βλέπουμε στην παρακάτω 

εικόνα. Επιπλέον, ο ελεγκτής παρέχει και ένα γραφικό περιβάλλον μέσω browser. Ο 

ελεγκτής υποστηρίζει πλήρως τις εκδόσεις 1.0 και 1.3 του OpenFlow, ενώ υπάρχει 

πειραματική υποστήριξη και για τις εκδόσεις 1.1, 1.2, 1.4. 

 

 
Εικόνα 2-8 - Δομή του FloodLight REST API 

 

Στον παρακάτω πίνακα, κάνουμε μια σύνοψη των ελεγκτών που έχουμε αναφέρει. 

Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους, όπως ο δημιουργός του καθένα, αν ο 

ελεγκτής αναπτύσσεται ακόμη και αν υπάρχει υποστήριξη, η γλώσσα στην οποία έχουν 

γραφτεί καθώς και οι εκδόσεις του OpenFlow που υποστηρίζουν. 
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Πίνακας 1 - Βασικά χαρακτηριστικά ελεγκτών 

Ελεγκτής Δημιουργός Υποστήριξη Γλώσσα Έκδοση OF 

NOX Nicira ΟΧΙ C++ 1.0 

POX Stanford ΟΧΙ Python 1.0 

Ryu NTT NAI Python 1.0,1.1,1.2,1.3, 1.4, 1.5 

Beacon David Erickson ΟΧΙ Java 1.0 

Maestro Zheng Cai OXI Java 1.0 

ONOS ONF Foundation ΝΑΙ Java 1.0, 1.3, 1.5 

OpenDaylight ODL Foundation ΝΑΙ Java 1.0, 1.3 

Floodlight Big Switch ΝΑΙ Java 1.0, 1.3 

 2.6  Επίπεδο εφαρμογών (application layer) 
Στο ψηλότερο επίπεδο, το επίπεδο εφαρμογών (Application Layer) βρίσκονται οι 

δικτυακές εφαρμογές. Είναι προγράμματα που χρησιμοποιούν ως βάση τις πληροφορίες 

που λαμβάνουν από τον ελεγκτή μέσω της Βόρειας προγραμματιστικής διεπαφής 

(NorthBound interface) (REST, Json κλπ.) με σκοπό να αλληλεπιδράσουν με το δίκτυο. 

Το SDN μπορεί να αντικαταστήσει οποιοδήποτε παραδοσιακό δίκτυο, είτε αυτό 

είναι ένα απλό οικιακό είτε είναι ένα πολύπλοκο ενός κέντρου δεδομένων. Κάτι τέτοιο, 

δίνει την δυνατότητα για την δημιουργία πολλών διαφορετικών δικτυακών εφαρμογών. 

Σύμφωνα με την δημοσίευση [43], υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία, ξεκινώντας από τις 

κοινές δικτυακές υπηρεσίες, όπως είναι η προώθηση των πακέτων (forwarding) και η 

δρομολόγηση (routing), στην εξισορρόπηση φορτίου (load balancing) και στον ο έλεγχο 

της ποιότητας των υπηρεσιών (QoS), στο φιλτράρισμα των πακέτων (firewall) μέχρι το 

Deep Packet Inspection (DPI) και τα Intrusion Detection Systems (IDS). Όλες αυτές, 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε μεγάλες κατηγορίες, την διαχείριση της 

κίνησης, την κινητικότητα και τα ασύρματα, την μέτρηση και την παρακολούθηση, την 

ασφάλεια και την αξιοπιστία και τέλος την δικτύωση των κέντρων δεδομένων.  

Υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στους ελεγκτές και τις εφαρμογές. 

Θεωρητικά, ανήκουν σε διαφορετικά επίπεδα, αλλά οι προγραμματιστές επιλέγουν 

πολλές φορές να ενσωματώσουν ως πρόσθετα κάποιες από τις βασικές δικτυακές 

λειτουργίες, στους ελεγκτές. Με αυτόν τον τρόπο, έχουν άμεση πρόσβαση στις μεθόδους 

και τις δομές τους, σε σχέση με την χρήση ενός API, το οποίο θα τους παρείχε 

περιορισμένες δυνατότητες. 



 

18 

 2.7  Νότια διεπαφή (CDPI – SouthBound Interface) 
Το Control Data Plane Interface ονομάζεται και Νότια διεπαφή (Southbound 

Interface) γιατί βρίσκεται στο λογικό κάτω μέρος της αρχιτεκτονικής του SDN. Η 

συγκεκριμένη διεπαφή, ενώνει το επίπεδο υποδομής με το επίπεδο ελέγχου στο οποίο 

παρέχει ένα προγραμματιστικό τρόπο με τον οποίο οι ελεγκτές μπορούν να 

διαχειριστούν τις λειτουργίες του δικτύου όπως την προώθηση των πακέτων, την 

επιλογή διαδρομών καθώς και την λήψη στατιστικών. 

Στις μέρες μας, το OpenFlow [10] είναι η πιο γνωστή Νότια διασύνδεση αλλά δεν 

είναι η μόνη. Υπάρχουν ακόμη τα NETCONF [44], Open vSwitch database management 

protocol (OVSDB) [45], LISP [46], Protocol Oblivious Forwarding (POF) [47], 

OpenState [48], Forwarding and Control Element Separation (ForCES) framework[49], 

Programmable Abstraction of Data path (PAD) [50] και το OpFlex [51]. 

Η πλειοψηφία των δικτύων SDN χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο OpenFlow ως 

CDPI και για αυτό τον λόγο θα περιοριστούμε μόνο σε αυτό. 

 2.7.1 OpenFlow 
Το OpenFlow είναι ένα ανοικτό πρωτόκολλο που «γεννήθηκε» στο 

Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο [10], επιτρέποντας 

στους ερευνητές να τρέξουν πειραματικά πρωτόκολλα στα δίκτυα των ιδρυμάτων τους 

που ήταν σε χρήση και όχι σε κάποια πειραματική υποδομή. Είναι το πρώτο πρωτόκολλο 

επικοινωνίας που δημιουργήθηκε για την επικοινωνία του επιπέδου ελέγχου με το 

επίπεδο υποδομής. Σκοπός του είναι η παροχή άμεσης πρόσβασης στο υλικό με 

αποτέλεσμα την γρήγορη παραμετροποίησή του. 

Το πρωτόκολλο υλοποιείται και στα δυο άκρα (Εικόνα 2-9), στον ελεγκτή και 

στην συσκευή (συνήθως μεταγωγέας). Χρησιμοποιείται η έννοια των ροών για να 

προσδιοριστεί η κίνηση, την οποία ελέγχουμε βάση κανόνων αντιστοίχισης που έχουμε 

στους SDN ελεγκτές. Αυτό επιτρέπει στους μηχανικούς να ορίσουν πως ακριβώς θα 

μοιράζεται η κίνηση μέσα στις δικτυακές συσκευές βάση των εφαρμογών, των προτύπων 

χρήσης και των διαθέσιμων πόρων. Από την στιγμή που το OpenFlow μας επιτρέπει να 

προγραμματίζουμε τις λειτουργίες του δικτύου σε επίπεδο ροών, μας παρέχει εξαιρετικά 

λεπτομερή έλεγχο με αποτέλεσμα το δίκτυο να ανταποκρίνεται άμεσα στις αλλαγές σε 

επίπεδο εφαρμογής, χρήστη ή συνεδρίας. Η δρομολόγηση που χρησιμοποιούμε σήμερα 

και βασίζεται στο πρωτόκολλο IP, δεν παρέχει τέτοιο επίπεδο ελέγχου, όλες οι ροές 
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μεταξύ δύο κόμβων, δρομολογούνται μέσω της ίδιας διαδρομής στο δίκτυο, ακόμα και 

αν έχουν πολύ διαφορετικές απαιτήσεις [21]. 

 
Εικόνα 2-9 - Χρήση OpenFlow και στα δύο άκρα 

Το OpenFlow ορίζει ένα σετ μηνυμάτων τα οποία ανταλλάσσουν ο ελεγκτής με 

τον μεταγωγέα για ενημέρωση της κατάστασής τους και για την διαχείριση των ροών. 

Για παράδειγμα, ο ελεγκτής μπορεί να προσθέσει, να ενημερώσει ή να διαγράψει μια 

καταχώρηση για μια ροή μέσω ενός τέτοιου μηνύματος. Αυτό μπορεί να γίνει είτε ως 

αντίδραση στην λήψη ενός πακέτου (reactive) είτε προληπτικά (proactive). 

Τα μηνύματα χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, αυτά από τον ελεγκτή 

προς τον μεταγωγέα, τα ασύγχρονα και τα συμμετρικά. Τα πρώτα, χρησιμοποιούνται για 

τον έλεγχο της κατάστασης του μεταγωγέα (όπως τα Read State) και για την ενημέρωση 

των πινάκων ροών (όπως τα Modify State). Τα ασύγχρονα μηνύματα στέλνονται από τον 

μεταγωγέα προς τον ελεγκτή με σκοπό την ενημέρωσή του για την κατάσταση του, όπως 

για παράδειγμα τα Port Status. Τα πιο συνήθη μηνύματα που στέλνει ο μεταγωγέας στον 

ελεγκτή είναι τα Packet In, όπου τον ενημερώνουν πως έχουν ένα πακέτο το οποίο δεν 

γνωρίζουν πως να το διαχειριστούν και περιμένουν από αυτόν να τους δώσει οδηγίες. 

Τέλος, τα συμμετρικά μηνύματα στέλνονται και από τους δύο, χρησιμοποιούνται για να 

διατηρήσουν την σύνδεση ενεργή και για να μετρηθεί η καθυστέρηση και το εύρος 

ζώνης της μεταξύ τους σύνδεσης (μηνύματα Echo) [52]. 
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 2.7.1.1 Εκδόσεις του OpenFlow 

Το OpenFlow έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και έχει φτάσει πλέον στην 

έκδοση 1.5.1. Οι πρώτες υλοποιήσεις υποστήριζαν μόνο την έκδοση 1.0 παρόλο που 

είχαν κυκλοφορήσει και αρκετές μεταγενέστερες όπως οι 1.1 και 1.2. Επόμενη έκδοση 

ορόσημο ήταν η 1.3, που είναι η δεύτερη έκδοση που υποστηρίζεται ευρέως. Παρακάτω 

θα δούμε συνοπτικά τις αλλαγές και τις βελτιώσεις που εισήγαγε κάθε έκδοση. 

Η αρχική έκδοση του πρωτοκόλλου δημοσιεύθηκε από το Πανεπιστήμιο του 

Στάνφορντ ως ένα προσχέδιο με αριθμό έκδοσης 0.2.0. 

Η έκδοση 1.0 κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2009. Υποστήριζε μόλις έναν 

πίνακα ροών και οι καταχωρήσεις είχαν μόλις τρία πεδία, τις κεφαλίδες, τους μετρητές 

και τις ενέργειες. 

Στην επόμενη έκδοση, την 1.1, που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2011 

ξεκίνησε η υποστήριξη για πολλαπλούς πίνακες και η βελτίωση της γραμμής 

επεξεργασίας μέσω τεχνικών διασωλήνωσης (pipeline processing). Εκτός από τους 

πολλαπλούς πίνακες, δημιουργήθηκαν και οι πίνακες για ομάδες ροών (Group Tables) 

και προστέθηκαν οι ετικέτες για το MPLS. Επιπλέον, επειδή οι λειτουργίες τους άλλαξαν 

ελαφρώς, μετονομάστηκαν τα πεδία της κεφαλίδας (Header Fields) και των ενεργειών 

(Actions) σε σημεία αντιστοίχισης (Match Fields) και οδηγίες (Instructions) και έμειναν 

έτσι μέχρι σήμερα. 

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, κυκλοφόρησε η έκδοση 1.2 η οποία εισήγαγε την 

υποστήριξη για το IPv6. Πλέον, οι μεταγωγείς μπορούν να συνδέονται σε πολλούς 

ελεγκτές ταυτόχρονα. Αυτή η δυνατότητα χρειαζόταν για λόγους εξισορρόπησης 

φορτίου μεταξύ των ελεγκτών και για καλύτερη αποκατάσταση σε περίπτωση βλάβης. 

Άλλη μια αναβάθμιση, είναι η βελτίωση του τρόπου ταιριάσματος των ροών στους 

πίνακες με την χρήση των OpenFlow Extensible Match (OXM). Με αυτόν τον τρόπο, 

είναι πιο εύκολο να προστεθούν νέα πεδία και να γίνει το ταίριασμα πιο λεπτομερές. 

Είναι ενδεικτικό πως αυτή η αλλαγή έπαιξε σημαντικό ρόλο καθώς τα σημεία 

αντιστοίχισης διπλασιάστηκαν σε αυτή την έκδοση, κάτι που βλέπουμε στον Πίνακας 2 

[53]. 

Η έκδοση 1.3, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2012. Η μεγαλύτερη βελτίωση που 

έφερε, αφορά τις δυνατότητες καταγραφής και στατιστικών μέσω των μετρητών που 

εισήγαγε. Αυτές οι λειτουργίες είναι απαραίτητες για εφαρμογές Quality of Service (QoS) 

και εξισορρόπησης φορτίου. 
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Πίνακας 2 – Σημεία αντιστοίχισης στις εκδόσεις OpenFlow 

OF-Version Release-date Match-fields Depth Size(bits) 

<1.0 Μαρ-08 10 10 248 

1 Δεκ-09 12 12 264 

1,1 Φεβ-11 15 15 320 

1,2 Δεκ-11 36 9–18 603 

1,3 Ιουν-12 40 9–22 701 

1,4 Οκτ-13 41 9–23 709 

1,5 Δεκ-14 44 10–26 773 

 

Επόμενη έκδοση, η 1.4. Κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2013 και βελτίωσε τις 

λειτουργίες του OXM που εισήχθησαν στην έκδοση 1.2. Προστέθηκε ο συγχρονισμός 

μεταξύ πινάκων για γρηγορότερη ανανέωση, δημιουργήθηκαν οι δέσμες (bundles) για 

την ομαδοποίηση πολλών μηνυμάτων σε ένα και προστέθηκαν οι θύρες για τα οπτικά 

μέσα. Άλλη μια αλλαγή, είναι η μεταφορά της προκαθορισμένης θύρας για την 

επικοινωνία μέσω του πρωτοκόλλου, πλέον γίνεται από την 6653 και όχι πια από την 

6633. 

Η τελευταία έκδοση του πρωτοκόλλου είναι η 1.5 που κυκλοφόρησε τον 

Ιανουάριο του 2015. Η μεγαλύτερη αλλαγή που εισήγαγε είναι ο πίνακας εξερχομένων 

(egress table).  

Η παρακάτω εικόνα, παρουσιάζει συνοπτικά τις εκδόσεις του OpenFlow και τις 

αλλαγές του [54] σε ένα χρονολόγιο. 

 
Εικόνα 2-10 - Χρονολόγιο του OpenFlow 
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 2.7.1.2 Πίνακες και καταχωρήσεις ροών 

Στην αρχιτεκτονική του OpenFlow, ο μεταγωγέας που υποστηρίζει το OpenFlow, 

περιέχει έναν ή και περισσότερους πίνακες ροής (flow tables), οι οποίοι περιλαμβάνουν 

καταχωρήσεις ροής (flow entries), καθεμία από τις οποίες αποφασίζει ποια από τα 

πακέτα της ροής θα επεξεργαστούν και ποια θα προωθηθούν. 

Τα OpenFlow switches διαθέτουν έναν απλούστερο πίνακα ροής από ότι οι 

συνηθισμένοι μεταγωγείς. Στους συγκεκριμένους, όλα τα πακέτα δεδομένων 

διοχετεύονται μέσω ενός OpenFlow διαύλου και δεν μπορούν να επεξεργαστούν με 

διαφορετικό τρόπο. Η γραμμή επεξεργασίας του OpenFlow είναι αυτή που αποφασίζει, 

πώς αυτά τα πακέτα αλληλεπιδρούν με τους πίνακες ροής (Εικόνα 2-11) [52]. Ένας 

μεταγωγέας, χρειάζεται τουλάχιστον έναν πίνακα ροής εισόδου(ingress flow table), ενώ 

μπορεί δυνητικά να έχει και περισσότερους. Ένας μεταγωγέας με μόλις έναν πίνακα 

ροής εισόδου είναι λειτουργικός, αλλά σε αυτήν την περίπτωση, η γραμμή επεξεργασίας 

έχει απλουστευθεί αρκετά.  

 
Εικόνα 2-11 - Γραμμή επεξεργασίας του OpenFlow 

 

Οι πίνακες ροής ενός OpenFlow switch είναι αριθμημένοι με τέτοιο τρόπο ούτως 

ώστε να διατρέχονται από τα πακέτα, ξεκινώντας από το μηδέν (0). Η γραμμή 

επεξεργασίας αποτελείται από δύο στάδια, αυτό της εισερχόμενης επεξεργασίας (ingress) 

και αυτό της εξερχόμενης (egress).  
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Η εισερχόμενη επεξεργασία, είναι η κύρια επεξεργασία που λαμβάνει χώρα όταν 

το πακέτο εισέρχεται στον μεταγωγέα και μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή παραπάνω 

πίνακες ροής. Η Εξερχόμενη επεξεργασία είναι η επεξεργασία που λαμβάνει χώρα μετά 

τον καθορισμό της θύρας εξόδου, συμβαίνει στη θύρα εξόδου και υπάρχει η πιθανότητα 

να μην χρησιμοποιείται κανένας πίνακας ροής. Ο διαχωρισμός των δύο σταδίων 

υποδεικνύεται από τον πρώτο πίνακα εξερχομένων πακέτων. Όλοι οι πίνακες με αριθμό 

μικρότερο από τον πρώτο πίνακα εξερχομένων, πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως 

εισερχόμενοι πίνακες, ενώ πίνακες με ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται ποτέ ως πίνακες εισερχομένων.  

Η γραμμή επεξεργασίας ξεκινά πάντα με την επεξεργασία εισερχομένων πακέτων 

στον πρώτο πίνακα ροής: το πακέτο πρώτα πρέπει να ταιριάζει έναντι των του πίνακα 

ροής με αριθμό μηδέν (0). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι πίνακες ροής 

εισερχομένων πακέτων, κάτι που εξαρτάται από το αποτέλεσμα του πρώτου πίνακα ροής 

που αναφέρθηκε παραπάνω. Αν το αποτέλεσμα της επεξεργασίας εισερχομένων είναι να 

προωθήσει το πακέτο σε μία θύρα εξόδου, ο μεταγωγέας θα εκτελέσει μία εξερχόμενη 

επεξεργασία ακριβώς στην έξοδο της θύρας. Η εξερχόμενη επεξεργασία είναι 

προαιρετική, ένας μεταγωγέας μπορεί είτε να μην υποστηρίζει κανέναν πίνακα 

εξερχομένων είτε να είναι προγραμματισμένο ούτως ώστε να μην τους χρησιμοποιεί. Αν 

δεν υφίσταται κανένας πίνακας εξερχόμενων, το πακέτο πρέπει να επεξεργαστεί από τη 

θύρα εξόδου και στις περισσότερες περιπτώσεις εξέρχεται από τον μεταγωγέα. Αν 

υπάρχει έγκυρος πίνακας, το πακέτο θα πρέπει να ταιριάζει με τις καταχωρήσεις του 

συγκεκριμένου πίνακα ροής, ενώ άλλοι πίνακες εξερχόμενης ροής μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με βάση το αποτέλεσμα αυτού του πίνακα ροής. 

Ο πίνακας ροής ενός OpenFlow switch αποτελείται από αρκετές καταχωρήσεις, 

καθεμία από αυτές αποτελείται από έξι μέρη (Εικόνα 2-12) [52] [55]:  

1. match fields: Σημεία αντιστοίχισης για το ταίριασμα με τα πακέτα. Αποτελείται από 

την θύρα εισόδου και τις κεφαλίδες των πακέτων και προαιρετικά από άλλα πεδία 

όπως μεταδεδομένα (metadata) από προηγούμενο πίνακα. 

2. priority: Δίνει προτεραιότητα στις σωστές καταχωρήσεις ροής. 

3. counters: Μετρητές που κρατάνε στατιστικά στοιχεία και ενημερώνονται όταν τα 

πακέτα ταιριάζουν με κάποια καταχώρηση ροής. 

4. instructions: Οδηγίες για να καθοδηγούν τις ενέργειες που γίνονται κατά την 

επεξεργασία. 



 

24 

5. timeouts: μέγιστος χρόνος αναμονής πριν μια ροή εξαντλήσει τον διαθέσιμο χρόνο 

της και αφαιρεθεί από τον μεταγωγέα. 

6. cookie: ασαφή δεδομένα που επιλέγονται από τον ελεγκτή. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τον ελεγκτή για να φιλτράρει τις καταχωρήσεις ροών που 

επηρεάζονται από τα στατιστικά ροής, τις αλλαγές ροής και τις αιτήσεις για την 

διαγραφή ροών. Δε χρησιμοποιείται κατά την επεξεργασία των πακέτων. 

 

 
Εικόνα 2-12 - Πεδία αντιστοίχισης 
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Κατά την επεξεργασία του πακέτου, αντιστοιχίζεται με τις καταχωρήσεις ροής 

του συγκεκριμένου πίνακα για να εισέλθει με τη σειρά του στη σωστή ροή. Το πεδίο 

καταχώρισης ενός πίνακα ροής με τιμή «ANY» (ή χωρίς καθόλου τιμή) ταιριάζει σε όλες 

τις πιθανές τιμές της κεφαλίδας. Στην περίπτωση που το πακέτο ταιριάζει με αρκετές 

ροές με τη ίδια προτεραιότητα, η επιλεχθείσα ροή είναι τυχαία.  Με αυτόν τον τρόπο 

ένα πακέτο μπορεί να ταιριάξει απόλυτα με μία ροή (microflow), να ταιριάξει σε σημεία 

(macroflow), ή και καθόλου.  

Αν βρεθεί μια καταχώριση ροής, η οδηγία που περιλαμβάνεται σε αυτή, είναι 

αυτή η οποία εκτελείται. Αυτές οι εντολές ενδέχεται να οδηγήσουν το πακέτο σε 

διαφορετικό πίνακα ροής, όπου η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται. Μία καταχώριση 

ροής μπορεί να οδηγήσει ένα πακέτο μόνο σε έναν πίνακα ροής με μεγαλύτερο αριθμό 

από αυτόν που ήταν. Με άλλα λόγια η γραμμή επεξεργασίας μπορεί να κινηθεί μόνο 

προς τα εμπρός και όχι προς τα πίσω. Αν η καταχώριση ροής δεν προωθήσει το πακέτο 

σε άλλο πίνακα ροής, η επεξεργασία σταματάει σε αυτό το στάδιο, το πακέτο 

επεξεργάζεται εκεί και συνήθως προωθείται. 

Αν ένα πακέτο δεν ταιριάζει με μια καταχώριση ροής σε έναν πίνακα ροής, είναι 

μία απώλεια του πίνακα (table miss). Η συμπεριφορά σε μία απώλεια πίνακα εξαρτάται 

από την ρύθμιση του πίνακα. Οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στην περίπτωση απώλειας 

από τον πίνακα μπορούν να υποδείξουν πώς να επεξεργάζονται τα μη ταιριασμένα 

πακέτα, υπάρχουν επιλογές όπως η απόρριψή τους, η μεταφορά τους σε άλλο πίνακα ή η 

αποστολή μηνύματος στον ελεγκτή. Ο μεταγωγέας ενημερώνει τον ελεγκτή, 

ενθυλακώνει το αρχικό πακέτο σε ένα νέο, ορίζοντας ως το πρώτο byte του πακέτου το 

μήνυμα PACKET-IN και του στέλνει το πακέτο. Με την λήψη του συγκεκριμένου 

πακέτου, ο ελεγκτής βρίσκει την ακριβή ενέργεια που χρειάζεται το πακέτο και 

εγκαθιστά μία ή περισσότερες συμβατές ροές στον πίνακα ροής που χρειάζεται τις 

οδηγίες για την δρομολόγησή του. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται μέσω μηνυμάτων 

PACKET-OUT. Συνήθως, ο ελεγκτής καθορίζει όλη την διαδρομή που θα χρειαστεί να 

ακολουθήσει το πακέτο, αλλάζοντας τις καταχωρήσεις στους πίνακες ροής όλων των 

μεταγωγέων που βρίσκονται στην πορεία του. Όλη η παραπάνω διαδικασία 

απεικονίζεται στο διάγραμμα ροής στην Εικόνα 2-13. 

Μία άλλη πιθανότητα στις περιπτώσεις των υβριδικών μεταγωγέων που έχουν 

θύρες OpenFlow και κανονικές, είναι να προωθούν τα μη αντιστοιχισμένα πακέτα 

χρησιμοποιώντας τα ευρέως γνωστά σχήματα για την προώθηση των πακέτων μέσω IP. 
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Εικόνα 2-13 - διάγραμμα ροής OpenFlow 

 

Το Open Networking Foundation υποστηρίζει ακόμη ένα σχετικό πρωτόκολλο, 

το OpenFlow Configuration and Management Protocol (OF-CONFIG) [56]. Το 

πρωτόκολλο χρησιμοποιείται για την επικοινωνία των μεταγωγέων με τον εκάστοτε 

ελεγκτή καθώς και για την παραμετροποίηση τους, όπως για παράδειγμα την 

ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση μιας θύρας. 
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 2.8  Βόρεια διεπαφή (NorthBound Interface) 
Η βόρεια διεπαφή βρίσκεται ανάμεσα στο επίπεδο ελέγχου και εφαρμογών. Αυτή 

η διεπαφή παρέχεται είτε από τον ελεγκτή μέσω ενός απομακρυσμένου API είτε μέσω 

μιας ανώτερης γλώσσας προγραμματισμού των SDN δικτύων. 

Οι περισσότεροι ελεγκτές διαθέτουν ένα REpresentational State Transfer (REST) 

based APIs [57] (Εικόνα 2-14) με το οποίο παρέχουν ένα προγραμματιστικό περιβάλλον 

για την καλύτερη διαχείριση και την αλληλεπίδραση μαζί τους. Επιπλέον, υπάρχουν και 

υλοποιήσεις που χρησιμοποιούν είτε JSON [58] είτε το Apache Thrift [59][60] ως 

βόρεια διεπαφή. 

 
Εικόνα 2-14 - RESTful API 

Παρότι η επικοινωνία μέσω της βόρειας διεπαφής επιτρέπει την 

παραμετροποίηση των ελεγκτών και των υποσυστημάτων τους, μοιάζει περισσότερο με 

ένα API μιας εφαρμογής και όχι ενός πρωτοκόλλου. Για αυτό τον λόγο, δημιουργήθηκαν 

κάποιες γλώσσες προγραμματισμού ανώτερου επιπέδου όπως οι Frenetic [61][62], 

NetCore [63], NetIDE [64] και η Procera [65] με σκοπό την ευκολότερη 

παραμετροποίηση και διαχείριση του δικτύου. 

Το Open Network Foundation (ONF) συνέστησε μια ομάδα εργασίας το 2013 με 

σκοπό την οριστικοποίηση της αρχιτεκτονικής σχετικά με τις βόρειες διεπαφές. Το να 

έχεις ένα ανοιχτό API είναι σημαντικό και θα επιτρέψει σε πολλούς προγραμματιστές 

από διαφορετικές κατηγορίες της βιομηχανίας και των ερευνητών, να φτιάξουν ο 

καθένας την πρότασή του και να μην περιορίζεται κάτι τέτοιο μόνο στους 
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κατασκευαστές δικτυακών ελεγκτών. Επίσης θα δώσει την ελευθερία στους μηχανικούς 

δικτύων για να πραγματοποιούν γρήγορες αλλαγές και ρυθμίσεις πάνω στο δίκτυό τους. 

Μέχρι στιγμής έχει αποφευχθεί από τον ONF και τους υπόλοιπους φορείς να θέσουν 

κάποιο πρότυπο ούτως ώστε να δώσουν ελευθερία στην δημιουργικότητα και στον 

πειραματισμό. Ως αποτέλεσμα, έχουμε την ύπαρξη πάνω από 20 διαφορετικών ελεγκτών 

SDN οι οποίοι έχουν ποικίλα Northbound APIs που βασίζονται στις λειτουργίες και τις 

διεργασίες της εκάστοτε υλοποίησης. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην οριστεί ποτέ 

κάποιο ενιαίο πρότυπο, κυρίως γιατί οι κατασκευαστές παραδοσιακά βασίζονται στις 

διαφορετικές εφαρμογές και λειτουργίες που προσφέρει ο καθένας τους με σκοπό την 

ισχυροποίηση της θέσης τους και φυσικά το κέρδος. [66] 

 

 2.9  Ανατολική – Δυτική διεπαφή (East-West Bound Interface) 
Το επίπεδο ελέγχου βρίσκεται στο κέντρο δύο διατάξεων, της φυσικής και της 

λογικής. Στο φυσικό επίπεδο, έχει έναν ελεγκτή στο επίπεδο ελέγχου και επικοινωνεί με 

ένα μεγάλο αριθμό συσκευών για να συλλέξει πληροφορίες με σκοπό την βέλτιστη και 

πιο έξυπνη διαχείριση των υποκείμενων πόρων. Με τη χρήση ενός μόνο ελεγκτή, 

υπάρχει η πιθανότητα αστοχίας και περιορισμού των δυνατοτήτων του σε περίπτωση 

σύνδεσης με πάρα πολλές συσκευές, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα μια τέτοια υλοποίηση 

να μην είναι κατάλληλη λύση για λόγους επεκτασιμότητας και αξιοπιστίας. 

Ένας εναλλακτικός τρόπος, στον οποίο το επίπεδο ελέγχου βρίσκεται στο λογικό 

κέντρο του δικτύου, προσφέρει μεγαλύτερη αξιοπιστία και επεκτασιμότητα. Αποτελείται 

από κατανεμημένους ελεγκτές, ο καθένας από τους οποίους είναι συνδεδεμένος με τον 

άλλο μέσω της Ανατολικής και Δυτικής διεπαφής. Σήμερα, ο κάθε ελεγκτής 

χρησιμοποιεί τη δική του ανατολική/δυτική διεπαφή. Οι λειτουργίες αυτών των 

διεπαφών περιλαμβάνουν εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων μεταξύ των ελεγκτών, 

αλγόριθμους για την ακεραιότητα των δεδομένων, και δυνατότητες 

παρακολούθησης/ειδοποιήσεων [43].  

Παρόμοια με τις νότιες και βόρειες διεπαφές, οι ανατολικές/δυτικές διεπαφές 

είναι εξίσου σημαντικά συστατικά ενός ελεγκτή. Για να αναγνωριστεί και να ορισθεί η 

συμβατότητα και η δια λειτουργικότητα μεταξύ των ελεγκτών, είναι απαραίτητο να 

υπάρχουν οι ανατολικές και δυτικές διεπαφές. 
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Εικόνα 2-15 - Διεπαφές Eastbound - Westbound 

Τα μεγάλα κέντρα δεδομένων και εταιρικά δίκτυα είναι συνήθως χωρισμένα σε 

αρκετά μικρότερα, τα οποία ελέγχονται από διαφορετικό ελεγκτή, κάτι που περιορίζει 

σημαντικά τον κεντρικό έλεγχο και την ικανότητα λήψης αποφάσεων για την ορθή 

προώθηση των πακέτων. Για αυτό το λόγο, οι ελεγκτές θα πρέπει να επικοινωνούν μέσω 

των Ανατολικών-Δυτικών διεπαφών με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 

την τοπολογία και τα δίκτυα που υποστηρίζουν. Ακολουθούν κάποια παραδείγματα 

κατανεμημένων ελεγκτών.  

O Onix [67] είναι ένας κατανεμημένος ελεγκτής για πολύ μεγάλα δίκτυα. 

Θεωρείται ως ο πρώτος ελεγκτής που χρησιμοποίησε κάποιον τρόπο για την επικοινωνία 

μεταξύ μιας ομάδας ελεγκτών. Για την λειτουργία του, χρησιμοποιεί το Distributed Hash 

Table (DHT) για την αποθήκευση των πληροφοριών του δικτύου και ο κάθε ελεγκτής 

διαθέτει μόνο ένα μέρος τους.  

To SDNi [68], ορίζει κοινές απαιτήσεις ώστε να οργανώσει την καταχώρηση 

ροών και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ πολλαπλών τομέων. Στην ουσία, τέτοια 

πρωτόκολλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την οργάνωση και την δημιουργία 

κατανεμημένων ελεγκτών. 

Ο Lin και οι υπόλοιποι [69] πρότειναν έναν μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών 

για την καλύτερη ανάγνωση και εντοπισμό των συσκευών δικτύου, που σκοπό έχει την 

υιοθέτησή του από μεγάλα κέντρα δεδομένων.  

Ο ελεγκτής ONOS [40][70] εγκαθίσταται σαν μια υπηρεσία σε μια συστοιχία 

διακομιστών και το ίδιο πρόγραμμα εκτελείται στον κάθε διακομιστή. Στην ουσία, κάθε 

οντότητα του ONOS διαχειρίζεται μια συγκεκριμένη περιοχή και οι πληροφορίες που 

λαμβάνει από τις συσκευές, μοιράζονται στο δίκτυο τους σαν γεγονότα. Αυτή η 
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ανταλλαγή μνημάτων και ο κατανεμημένος τρόπος εγκατάστασης, έχουν ως αποτέλεσμα 

να λειτουργεί ο ελεγκτής σαν να είναι μια οντότητα. 

 2.10  Πλεονεκτήματα των SDN δικτύων 
Το SDN, επέτρεψε στους μηχανικούς δικτύων να ελέγξουν τα ευρυζωνικά δίκτυα, 

τη δυναμική φύση των σημερινών εφαρμογών και να προσαρμόσουν το δίκτυο στις 

ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες των εταιρειών μειώνοντας παράλληλα την 

πολυπλοκότητα και τη διαχείριση διάφορων ενεργειών. Τα πλεονεκτήματα που έχουν οι 

επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν, είναι τα εξής [21]: 

• Κεντρική διαχείριση διαφορετικών συστημάτων: Ο ελεγκτής μπορεί να ελέγξει μία 

συσκευή OpenFlow από οποιονδήποτε κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένων των 

μεταγωγέων, των δρομολογητών αλλά και τα εικονικά switches. Το προσωπικό μιας 

εταιρείας, αντί να διαχειρίζεται ομάδες συσκευών ανά κατασκευαστή, θα μπορεί να 

χρησιμοποιεί το SDΝ για να οργανώσει και να παραμετροποιήσει όλες τις συσκευές με 

έναν ενιαίο τρόπο. 

• Μείωση της πολυπλοκότητας μέσω της αυτοματοποίησης: Τα SDN δίκτυα 

προσφέρουν τη  δυνατότητα μίας ευέλικτης διαχείρισης, ενώ κάνουν δυνατή την 

αυτοματοποίηση αρκετών εργασιών, που μέχρι πρότινος γινόντουσαν χειροκίνητα. 

Αυτοί οι αυτοματισμοί, δίνουν τη δυνατότητα για χαμηλότερες λειτουργικές δαπάνες 

καθώς και για την μείωση των προβλημάτων στα δίκτυα λόγω ανθρώπινων λαθών. 

Επιπλέον, μπορούμε να οργανώσουμε και να ελέγξουμε καλύτερα τις εφαρμογές 

βασισμένες στο σύννεφο (cloud) μέσω έξυπνων συστημάτων οργάνωσης και 

τροφοδότησης πληροφοριών (provisioning systems), μειώνοντας ακόμα περισσότερο τα 

λειτουργικά έξοδα. 

• Υψηλή καινοτομία: Η εφαρμογή του SDN, επιταχύνει την καινοτομία μέσα σε μια 

εταιρεία καθώς προγραμματίζουν και επανά-προγραμματίζουν σε πραγματικό χρόνο το 

δίκτυο δίνοντας λύση σε κάθε ανάγκη που προκύπτει. Μετατρέποντας τη δομή του 

δικτύου σε εικονική (virtual), δίνεται η δυνατότητα στους μηχανικούς δικτύων αλλά και 

στους χρήστες, να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά του δικτύου και να εισάγουν νέες 

υπηρεσίες και δυνατότητες μέσα σε λίγες μόνο ώρες.  

• Αυξημένη αξιοπιστία και ασφάλεια του δικτύου: Το SDΝ επιτρέπει να οριστούν 

σύνθετες ρυθμίσεις και πολιτικές, οι οποίες περνούν μέσω OpenFlow στις υποδομές του 

δικτύου. Ένα σύστημα βασισμένο σε SDΝ, μας απαλλάσσει από την ανάγκη για την 
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ρύθμιση συσκευών κάθε φορά που συνδέονται, είτε μια εφαρμογή εγκαθίσταται ή 

διαγράφεται είτε ακόμα αν μια πολιτική αλλάξει. Αυτό είναι κάτι το οποίο περιορίζει την 

πιθανότητα προβλήματος στο δίκτυο κατά το σύνολό του. Λόγω του ότι οι ελεγκτές του 

SDN προσφέρουν ολική επίβλεψη και έλεγχο του δικτύου, εξασφαλίζουν πως η 

πρόσβαση, η ποιότητα των υπηρεσιών, η ασφάλεια αλλά και οι πολιτικές βρίσκονται σε 

διαρκή επιτήρηση μέσα από το ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο. Οι επιχειρήσεις και οι 

φορείς, επωφελούνται από τα μειωμένα κόστη λειτουργίας, τις δυνατότητες 

παραμετροποίησης, από λιγότερα σφάλματα και τη διαρκή επιτήρηση των κανόνων 

λειτουργίας.  

• Λεπτομερής έλεγχος δικτύου: Παρέχεται η δυνατότητα να εφαρμοστούν πολιτικές σε 

πολύ λεπτομερές επίπεδο, είτε αυτό πρόκειται για μία συνεδρία, έναν χρήστη, μια 

συσκευή αλλά και εφαρμογές. Αυτού του τύπου ο έλεγχος, δίνει στους παρόχους 

υπηρεσιών cloud τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πολλούς χρήστες, 

ενώ διατηρούν την ασφάλεια, τον πλήρη διαχωρισμό της κίνησης και την ελαστικότητα 

στην διαχείριση των πόρων, ενώ εκείνοι μοιράζονται την ίδια υποδομή. 

• Καλύτερη εμπειρία χρήστη: Με τον κεντρικό έλεγχο του δικτύου και κάνοντας 

διαθέσιμη αυτήν την πληροφορία στο επίπεδο εφαρμογών, ένα SDN δίκτυο, μπορεί να 

προσαρμοστεί καλύτερα στις δυναμικές ανάγκες σε πόρους που έχουν οι χρήστες του. 

Για παράδειγμα, ένας πάροχος μπορεί να προσφέρει μία επιπλέον παροχή στους 

καλύτερους συνδρομητές του, να βλέπουν βίντεο υψηλότερης ευκρίνειας με έναν 

αυτοματοποιημένο τρόπο. Αυτή τη στιγμή, οι χρήστες πρέπει να επιλέξουν τον τύπο 

ανάλυσης που θα δουν ένα βίντεο, κάτι στο οποίο το δίκτυο μπορεί να μην έχει τη 

δυνατότητα να ανταπεξέλθει καταλήγοντας σε καθυστερήσεις και διακοπές, που 

μειώνουν την εμπειρία χρήστη. Με ένα SDN δίκτυο, η εφαρμογή βίντεο, θα είναι σε 

θέση να δει το διαθέσιμο εύρος ζώνης και να προσαρμόσει σε πραγματικό χρόνο τη 

βέλτιστη ανάλυση. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της αρχιτεκτονικής των SDN δικτύων, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως είναι πράγματι μια πολύ ενδιαφέρουσα 

αρχιτεκτονική και υπάρχουν ακόμη περιθώρια εξέλιξής της.  
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 3 Κέντρα δεδομένων και εξισορρόπηση φορτίου 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούμε στα κέντρα δεδομένων, στον τρόπο 

λειτουργίας τους και στις τοπολογίες που χρησιμοποιούν. Έπειτα, θα καταπιαστούμε με 

τις μεθόδους εξισορρόπησης φορτίου και τέλος, θα παρουσιάσουμε μια βασική τεχνική 

υλοποίησης της εξισορρόπησης που βασίζεται σε εικονικές διευθύνσεις IP. 

Τα κέντρα δεδομένων (data centers) είναι ένας χώρος στον οποίο τοποθετούνται 

οι υπολογιστικές μονάδες και οι απαραίτητες συσκευές για την απρόσκοπτη λειτουργία 

τους, όπως συστήματα αποθήκευσης, δίκτυα δεδομένων, συστήματα παροχής ενέργειας, 

συστήματα εξαερισμού και άλλα. 

Τα κέντρα δεδομένων αποτελούν στις μέρες μας ένα απαραίτητο στοιχείο για τις 

επιχειρήσεις. Μετά την εξάπλωση του σύννεφου (cloud), έχει γίνει η βασική υποδομή 

των εταιρειών. Πλέον, ο αριθμός των διακομιστών και η κίνηση που παράγουν έχει 

εκτιναχθεί με αποτέλεσμα η δικτυακή υποδομή να χρειάζεται διαφορετικές υλοποιήσεις. 

Ενδεικτικό είναι το γράφημα που παρουσιάζει την κίνηση των διακομιστών στα κέντρα 

δεδομένων της Google [71], Η κίνηση πενηνταπλασιάστηκε σε βάθος έξι ετών και 

τελικά τετραπλασιάστηκε τα τελευταία τρία χρόνια. 

 
Εικόνα 3-1 - Κίνηση στα κέντρα δεδομένων της Google 

Μέσα σε ένα τέτοιο κέντρο δεδομένων, το δίκτυο είναι ένα κρίσιμο στοιχείο του, 

μιας και όλοι οι διακομιστές επικοινωνούν μεταξύ τους και με τους πελάτες μέσω αυτού. 

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, είναι ο τύπος της κίνησης. Ανάλογα με τις 

εφαρμογές που εκτελούνται και τον τύπο των διακομιστών, ο τύπος και ο όγκος της 

κίνησης διαφέρει σημαντικά. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή αποθηκευτικού χώρου στο 

σύννεφο, μεταφέρει μεγάλο όγκο δεδομένων σε αντίθεση με έναν διακομιστή που 

υποστηρίζει μια ιστοσελίδα.  
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Η απροβλημάτιστη και αδιάκοπη λειτουργία του δικτύου, καθώς και η διαχείριση 

του τόσο μεγάλου όγκου δεδομένων που μεταφέρεται, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα 

που χρήζει ανάλυσης και προσοχής.  

Η απόδοση ενός κέντρου δεδομένων είναι άμεσα συσχετισμένη με το πόσο 

γρήγορα εκτελούνται οι εργασίες των χρηστών. Οι υπηρεσίες που παρέχονται, απαιτούν 

εκτός από υπολογιστική ισχύ και αποθηκευτικό χώρο, την έγκαιρη και έγκυρη μεταφορά 

των δεδομένων από τον χρήστη προς το κέντρο δεδομένων και ξανά πάλι πίσω. Σε 

μερικές υλοποιήσεις, όπως για παράδειγμα την ζωντανή αναμετάδοση εικόνας, οι 

καθυστερήσεις επηρεάζουν σημαντικά την παρεχόμενη υπηρεσία με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα στη χρήση τους. Για αυτό το λόγο, τα δεδομένα 

πρέπει να μεταδίδονται εγκαίρως.  

Για να το πετύχουμε, χρησιμοποιούμε μια ποικιλία λύσεων σε διαφορετικά 

υποσυστήματα του δικτύου. Ο βασικός στόχος είναι να χρησιμοποιούμε πολλαπλούς 

διακομιστές για την ίδια δουλειά, ώστε σε περίπτωση που κάποιος έχει πρόβλημα ή 

υπερφορτωθεί να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Κάτι τέτοιο, εισάγει νέες προκλήσεις 

στην δημιουργία του δικτύου, η διασύνδεση των νέων διακομιστών και η διαχείριση των 

πολλαπλών διακομιστών απαιτούν νέες υλοποιήσεις. Την λύση για την διασύνδεση σε 

ένα κέντρο δεδομένων έδωσαν οι τοπολογίες τύπου Clos [72], όπως είναι η Fat-Tree [73] 

και η VL2 [74], ενώ μια από τις λύσεις που υπάρχουν για την χρήση πολλαπλών ίδιων 

διακομιστών είναι η εξισορρόπηση φορτίου. 

 

 3.1  Τοπολογία Fat-Tree 
Το Fat-Tree [73], είναι μια ειδική έκδοση μιας τοπολογίας τύπου Clos [72] η 

οποία χρησιμοποιείται σε πολλά κέντρα δεδομένων λόγω της απλότητας της, της υψηλής 

επεκτασιμότητας της και του χαμηλού κόστους της.  

Η τοπολογία, έχει ως κεντρική οντότητα τους μεταγωγείς, για την δημιουργία της, 

χρησιμοποιούνται μεταγωγείς με τον ίδιο αριθμό θυρών και εύρους ζώνης με σκοπό την 

μείωση του κόστους. Έτσι, δημιουργούνται πολλαπλές διαδρομές μεταξύ των 

διακομιστών με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερο συνολικό εύρος ζώνης και 

μεγαλύτερη ανοχή σε τυχόν σφάλματα ή αστοχίες σε σχέση με ένα απλό δίκτυο 

δενδροειδούς δομής. Ως μειονεκτήματα της τοπολογίας, θεωρούνται ο μεγάλος αριθμός 

μεταγωγέων και το αυξημένο κόστος για την καλωδίωση τους. 
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Ένα Fat-Tree δίκτυο αποτελείται όπως βλέπουμε στην Εικόνα 3-2 από τέσσερα 

στρώματα. Ξεκινώντας από πάνω προς τα κάτω συναντάμε τους μεταγωγείς του πυρήνα 

(Core switches), τους μεταγωγείς συγκέντρωσης (aggregation switches), τους ακριανούς 

μεταγωγείς (edge switches) και τέλος τους κόμβους. Οι ακριανοί μεταγωγείς 

ονομάζονται και top-of-rack (ToR). 

 
Εικόνα 3-2 - Τοπολογία Fat-Tree 

Ειδικότερα, ένα k Fat-Tree, αποτελείται από k pods, δηλαδή από k ομάδες 

(δεξαμενές) μεταγωγών. Το καθένα από αυτά διαθέτει δύο στρώματα από k/2 μεταγωγείς, 

οι οποίοι διαθέτουν k-θύρες. Οι ακριανοί μεταγωγείς είναι συνδεδεμένοι με k/2 κόμβους 

και οι υπόλοιπες k/2 θύρες συνδέονται στις αντίστοιχες k/2 θύρες των μεταγωγών 

συγκέντρωσης. Στην κορυφή, οι μεταγωγείς του πυρήνα είναι  και ο καθένας 

από αυτούς έχει μια θύρα συνδεδεμένη στο καθένα από τα διαθέσιμα pods. Παρατηρούμε 

ότι οι τοπολογίες Fat-Tree είναι κατάλληλες για την υλοποίηση τεχνικών εξισορρόπησης 

φορτίου, εφόσον παρέχουν εναλλακτικές διαδρομές προς τους διακομιστές.  

 3.2  Equal Cost Multi Path (ECMP) 
Οι τοπολογίες τύπου Clos όπως η Fat-Tree, διαθέτουν πάρα πολλά μονοπάτια 

ίσου κόστους ανάμεσα στους κόμβους τους κάτι που ευνοεί την χρήση του Equal Cost 

Multi Path (ECMP)[75]. Το ECMP είναι ένα σύστημα δρομολόγησης και εξισορρόπησης 

φορτίου το οποίο διαμοιράζει το φόρτο μιας σύνδεσης μεταξύ των μονοπατιών που 

έχουν το ίδιο κόστος για τον εκάστοτε προορισμό. Για τον προσδιορισμό της 

εξερχόμενης θύρας, το ECMP κατακερματίζει την πεντάδα που αποτελείται από τις 

διευθύνσεις και τις θύρες πηγής και προορισμού καθώς και τον αριθμό του 

χρησιμοποιούμενου πρωτοκόλλου. Λόγω του τρόπου λειτουργίας του, δεν διαχωρίζονται 

οι μικρές και οι μεγάλες ροές και έτσι υπάρχει η πιθανότητα να δρομολογηθούν όλες οι 

μεγάλες ροές από το ίδιο μονοπάτι. 
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Εξισορρόπηση φορτίου 
Ως εξισορρόπηση φορτίου ορίζουμε την μεθοδολογία με την οποία μοιράζουμε 

το φόρτο εργασίας σε πολλαπλούς πόρους, επιλέγοντας το κατάλληλο μονοπάτι στο 

δίκτυό μας. Με μια τέτοια μέθοδο πετυχαίνουμε την βέλτιστη χρήση των πόρων 

αποφεύγοντας την υπερφόρτωση σε συγκεκριμένα σημεία, ελαχιστοποιούμε τον χρόνο 

μετάδοσης και μεγιστοποιούμε το διαθέσιμο εύρος ζώνης. 

Ένας από τους βασικούς στόχους των αλγορίθμων εξισορρόπησης φορτίου είναι 

η ομοιόμορφη κατανομή των πόρων σε αρχιτεκτονικές σύννεφου (cloud). Σε ένα τέτοιο 

σενάριο, τοποθετείται στο κέντρο δεδομένων μια συσκευή εξισορρόπησης φορτίου (load 

balancer), η οποία διαχειρίζεται τα αιτήματα των πελατών και τα κατευθύνει ανάλογα 

στον κατάλληλο διακομιστή. Μια τέτοια λύση, εκτός από πλεονεκτήματα, έχει και ένα 

μεγάλο μειονέκτημα, επειδή η συσκευή διαχειρίζεται όλη την κίνηση του δικτύου, 

δημιουργείται συμφόρηση με αποτέλεσμα να περιοριστεί η απόδοσή της. 

Μια συσκευή εξισορρόπησης φορτίου μπορεί να υλοποιηθεί είτε με 

εξειδικευμένο υλικό (hardware), είτε μέσω λογισμικού. Οι πρώτοι είναι συνήθως 

καλύτεροι, αλλά λόγω του ειδικού υλικού που διαθέτουν, κοστίζουν περισσότερο από 

τους αντίστοιχους που βασίζονται σε λογισμικό.  

 

Οι αλγόριθμοι εξισορρόπησης φορτίου χωρίζονται σε δυο ακόμη κατηγορίες, 

στους στατικούς και τους δυναμικούς Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς 

δεν βρέθηκε. [76]. Οι στατικοί αλγόριθμοι δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές στο δίκτυο 

και την κατάσταση των διακομιστών, η κατανομή των πόρων βασίζεται στην γνώση που 

διαθέτουμε ήδη για τους διακομιστές μας. Οι πιο γνωστοί στατικοί αλγόριθμοι 

εξισορρόπησης φορτίου είναι οι εξής: 

 

• Αλγόριθμος τυχαίας επιλογής (Random): Είναι ο πιο απλός αλγόριθμος, επιλέγει 

στην τύχη έναν από τους διαθέσιμους διακομιστές και τον προτείνει στον πελάτη. 

• Αλγόριθμος κυκλικής επιλογής (Round Robin): Ο αλγόριθμος Round Robin, είναι 

ο πιο δεύτερος πιο απλός αλγόριθμος εξισορρόπησης φορτίου. Χρησιμοποιεί μια 

λίστα με τους διαθέσιμους διακομιστές και τους προτείνει με την σειρά στους 

πελάτες. Όταν φτάσει στο τέλος της λίστας, συνεχίζει πάλι από την αρχή σε μια 

κυκλική λειτουργία. 
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• Αλγόριθμος κυκλικής επιλογής με βάρη (Weighted Round Robin): Ο αλγόριθμος 

παραμένει ο ίδιος, απλώς στην δημιουργία της λίστας δίνεται προτεραιότητα στους 

διακομιστές που διαθέτουν την μεγαλύτερη τιμή στο πεδίο του βάρους. Η τιμή 

ορίζεται από τον διαχειριστή και σχετίζεται συνήθως με την απόδοση του διακομιστή. 

• Αλγόριθμος ποσοστιαίας επιλογής (Ratio-based): Σε αυτόν τον αλγόριθμο, ο 

διαχειριστής ορίζει κάποια ποσοστά χρήσης στους διαθέσιμους διακομιστές και 

ανάλογα με αυτά, ανατίθεται στον καθένα ένα ποσοστό των αιτημάτων. 

Εκτός από τους στατικούς αλγορίθμους, υπάρχουν και οι δυναμικοί. Αυτοί, 

λαμβάνουν αποφάσεις για την διαχείριση των πόρων σε πραγματικό χρόνο. Για την 

κατανομή, λαμβάνουν υπόψιν και δυναμικές παραμέτρους, όπως τις ενεργές συνδέσεις 

ενός διακομιστή, το φόρτο εργασιών του επεξεργαστή καθώς και το επίπεδο της 

δικτυακής κίνησης. Οι πιο γνωστοί αλγόριθμοι δυναμικής δρομολόγησης είναι οι εξής: 

• Αλγόριθμος δυναμικής εξισορρόπησης λιγότερων συνδέσεων: Ο αλγόριθμος 

ενημερώνεται για τις ενεργές συνδέσεις των διαθέσιμων διακομιστών και όταν 

καταφθάσει ένα νέο αίτημα, το προωθεί σε αυτόν που έχει τις λιγότερες. 

• Αλγόριθμος δυναμικής εξισορρόπησης προβλέψεων: Χρησιμοποιώντας ένα 

μοντέλο προβλέψεων (π.χ. ένα νευρωνικό δίκτυο), ο αλγόριθμος μπορεί να 

προβλέψει το φόρτο εργασίας των διαθέσιμων διακομιστών και έτσι κατευθύνει τα 

αιτήματα ανάλογα. 

• Αλγόριθμος δυναμικής εξισορρόπησης χρόνου απόκρισης: Αυτός ο αλγόριθμος 

χρησιμοποιεί έναν τρόπο δειγματοληψίας για να ενημερώνεται για την κατάσταση 

των διαθέσιμων διακομιστών (π.χ. ping) και βάσει αυτών των μετρήσεων, κατανέμει 

τους διαθέσιμους πόρους. 

• Αλγόριθμος δυναμικής εξισορρόπησης κυκλικής επιλογής: Η βασική λειτουργία 

του αλγορίθμου είναι ίδια με αυτή της κυκλικής επιλογής με βάρη. Η διαφορά τους 

εντοπίζεται στην δυναμική απόδοση τιμών για τα βάρη ανάλογα με τις παραμέτρους 

που έχουν επιλεγεί. 

 

Ακολουθεί μια εικόνα που δείχνει την παραπάνω ταξινόμηση των βασικών τεχνικών 

εξισορρόπησης φορτίου.  
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Εικόνα 3-3 - Αλγόριθμοι εξισορρόπησης φορτίου 

 3.3  Εικονικές διευθύνσεις IP 
Ένας βασικός τρόπος υλοποίησης των τεχνικών εξισορρόπησης φορτίου είναι με 

τη χρήση εικονικών IP διευθύνσεων (Virtual IPs). Μία τέτοια διεύθυνση, δεν αντιστοιχεί 

σε κάποιο κόμβο και τη δημιουργούμε για να επωφεληθούμε από τα πλεονεκτήματα που 

μας προσφέρει η χρήση της, τόσο σε σύνθετα αλλά και σε απλά δίκτυα υπολογιστών. 

Έτσι, μπορούμε να ορίσουμε μια εικονική διεύθυνση IP για όλους τους διαθέσιμους 

διακομιστές μας και με τη χρήση αλγορίθμων εξισορρόπησης φορτίου να κατευθύνουμε 

την κίνηση ανάλογα με τις ανάγκες μας (ακολουθώντας την επιλογή του αλγορίθμου). 

Η χρήση μιας εικονικής διεύθυνσης IP είναι λίγο πιο σύνθετη από την απλή 

ανάθεση μιας νέας διεύθυνσης, χρειάζεται τον ορισμό των μελών και των ομάδων της 

διεύθυνσης σε μια ιεραρχημένη δομή, όπως παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα και 

αναλύεται στη συνέχεια. 

 
Εικόνα 3-4 - Δομή εικονικής διεύθυνσης IP 
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Ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω, πρέπει να ορίσουμε τα μέλη στα οποία θα 

φτάνει η κίνηση, δηλαδή τους πραγματικούς διακομιστές. Μια σημαντική λεπτομέρεια 

που πρέπει να προσέξουμε είναι η εξής: ορίζουμε ως κόμβο έναν διακομιστή που 

διαθέτει μια IP διεύθυνση, αλλά ως μέλος το συνδυασμό κόμβου με υπηρεσία γιατί 

ενδέχεται κάποιος διακομιστής να εξυπηρετεί παραπάνω από μια από αυτές (π.χ. FTP 

και HTTP server).  

Για την διαχείριση διαφορετικών υπηρεσιών, συγκεντρώνουμε τα μέλη που 

εξυπηρετούν μια συγκεκριμένη υπηρεσία σε μια ομάδα (μπορεί να αναφέρεται ως pool, 

cluster ή και farm). Για παράδειγμα, μια ομάδα που διαθέτει όλους τους HTTP 

διακομιστές, μπορεί να οριστεί ως «web site pool». Ένα pool πρέπει να διαθέτει 

τουλάχιστον ένα μέλος. Τέλος, μια εικονική διεύθυνση μπορεί να διαθέτει τουλάχιστον 

ένα ή και περισσότερα pools.  

Για καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των εικονικών διευθύνσεων, θα 

δώσουμε ένα παράδειγμα χρησιμοποιώντας την παρακάτω εικόνα. 

 
Εικόνα 3-5 - Παράδειγμα χρήσης VIP [77] 

 

Στα δεξιά, βλέπουμε τους διαθέσιμους διακομιστές καθώς και τις υπηρεσίες που 

προσφέρει ο καθένας. Παρατηρούμε πως ο διακομιστής με IP 172.16.1.13 διαθέτει δυο 

υπηρεσίες, έναν Web και έναν SSL server. Στα αριστερά, βλέπουμε τις ομάδες (clusters - 

pools) που δημιουργούνται, η ομάδα των Web server έχει τρία μέλη και οι άλλες δυο από 

ένα. Τέλος, στο κέντρο, βλέπουμε την εικονική διεύθυνση μαζί με τις ομάδες που 

υποστηρίζει. Ένας πελάτης, δεν χρειάζεται να γνωρίζει την συγκεκριμένη IP ενός 

διακομιστή, γνωρίζει απλά πως οι διακομιστές βρίσκονται στην διεύθυνση 192.0.2.1. 
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Ολοκληρώνοντας αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάσαμε τα κέντρα δεδομένων και 

πως λειτουργούν, βασικές μεθόδους στατικής και δυναμικής εξισορρόπησης φορτίου 

καθώς και τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι εικονικές IP διευθύνσεις για την 

υλοποίηση της εξισορρόπησης φορτίου. 
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 4 Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

Σκοπός της βιβλιογραφικής επισκόπησης είναι η κατανόηση του θέματος της 

διπλωματικής εργασίας καθώς και η ενημέρωσή μας σχετικά με το επίπεδο της έρευνας 

στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Πραγματοποιώντας μια βιβλιογραφική έρευνα, θα 

είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τις προτάσεις που έχουν γίνει για την επίλυση του 

προβλήματος και θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε τυχόν κενά ή λεπτομέρειες που δεν 

έχουν εξεταστεί επαρκώς. Επιπροσθέτως, μελετώντας τις ήδη υπάρχουσες λύσεις, θα 

μπορούσαμε να συγκρίνουμε κάποιες από αυτές, να τις βελτιώσουμε ή να τις 

επεκτείνουμε καθώς και να λάβουμε υπόψιν τις προτάσεις τους για μελλοντική επέκταση 

και παραμετροποίηση των προτεινόμενων λύσεων. 

Για αυτόν τον λόγο, ανατρέξαμε σε παλαιότερες δημοσιεύσεις σχετικές με το 

συγκεκριμένο θέμα. Χρησιμοποιήσαμε τις μηχανές αναζήτησης των Scopus, IEEE 

Xplore, Microsoft Academic και ScienceDirect για να αντλήσουμε την βιβλιογραφία. Τα 

ερωτήματα μας περιείχαν τους όρους «load balancing», «load balance», «Software 

Defined Networking» «SDN» και «OpenFlow» σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Η 

συγκέντρωση των δημοσιεύσεων και η αξιολόγησή τους ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2017 

πριν την δήλωση την παρούσας διπλωματικής και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 

ίδιου έτους. Με την παραπάνω αναζήτηση, συγκεντρώθηκαν συνολικά 95 δημοσιεύσεις. 

Η πρώτη φάση της αξιολόγησης, αφορά την επιλογή εκείνων των δημοσιεύσεων 

που διαθέτουν πειραματικό μέρος και χρησιμοποιούν κάποιον εξομοιωτή δικτύου (όπως 

το Mininet) για την παρουσίαση και εκτίμηση της πρότασής τους. Μετά από αυτή τη 

διαλογή, είχαμε 47 σχετικές δημοσιεύσεις τις οποίες μελετήσαμε. 

 
Εικόνα 4-1 - Χρονολογική κατανομή 
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Στο παραπάνω γράφημα (Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν 

βρέθηκε.), βλέπουμε την συνολική χρονολογική κατανομή των δημοσιεύσεων που 

συγκεντρώσαμε, διαχωρισμένα σε αυτά που επιλέξαμε και σε αυτά που τελικά 

απορρίψαμε.  

Παρατηρούμε πως ο συνολικός αριθμός των δημοσιεύσεων ανά έτος, αυξήθηκε 

σημαντικά από το 2013. Το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων για το 2017 δείχνει 

χαμηλό, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν το γεγονός πως η συλλογή τους 

πραγματοποιήθηκε πριν ολοκληρωθεί το έτος. Επιπροσθέτως, υπάρχει η πιθανότητα να 

μην έχουν ενημερωθεί πλήρως οι βάσεις που χρησιμοποιήθηκαν. Παρατηρούμε ότι η 

περιοχή έρευνας της διατριβής συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον από τους ερευνητές, με 

σημαντικά αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνοντας την επιλογή μας. 

Στις προαναφερθείσες (47) δημοσιεύσεις, αναζητήσαμε το είδος των ελεγκτών 

που χρησιμοποιήθηκαν. Όπως βλέπουμε στο παρακάτω γράφημα, έχουν χρησιμοποιηθεί 

επτά διαφορετικοί ελεγκτές, οι Ryu, Pox, OpenDaylight, ONOS,NOX, FloodLight και 

Beacon. O POX να χρησιμοποιείται σε 16 και o FloodLight σε 13 δημοσιεύσεις. Ο 

ελεγκτής NOX έρχεται τρίτος στις προτιμήσεις με μόλις 8 δημοσιεύσεις.  

 

 
Εικόνα 4-2 - Κατανομή ελεγκτών 

 

Η πρωτιά του POX οφείλεται στην ευκολία που παρέχει στον προγραμματισμό 

του λόγω της γλώσσας Python. Είναι χαρακτηριστικό, πως ενώ ο ελεγκτής δεν 

υποστηρίζεται εδώ και αρκετά χρόνια, οι ερευνητές συνεχίζουν να τον χρησιμοποιούν 
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ακόμα και σε δημοσιεύσεις που έγιναν το 2017. Ο FloodLight, αν και είναι γραμμένος σε 

Java, φαίνεται να προτιμάται από τους ερευνητές έναντι των υπολοίπων κυρίως λόγω της 

απλότητας και της υποστήριξης που παρέχεται. Τέλος, ο NOX υιοθετήθηκε σε κάποιες 

δημοσιεύσεις τα πρώτα χρόνια (2010-2013) και μετά αντικαταστάθηκε από τον POX. 

Συνεχίζοντας με τις τοπολογίες, η πλειοψηφία των ερευνητών (37) έχουν 

χρησιμοποιήσει μια δική τους τοπολογία, κάτι που μπορεί να ευνοεί την συγκεκριμένη 

πρόταση, αλλά καθιστά αδύνατες τις συγκρίσεις με άλλες δημοσιεύσεις σε θεωρητικό 

επίπεδο, χωρίς την εκτέλεση πειραμάτων εκ νέου. Εννέα χρησιμοποίησαν την τοπολογία 

Fat-Tree με k=4 και υπήρξε μια δημοσίευση που χρησιμοποίησε την τοπολογία Abilene.  

Τέλος, οι περισσότερες δημοσιεύσεις (39) προτείνουν μια νέα μέθοδο δυναμικής 

εξισορρόπησης φορτίου ενώ μόλις οκτώ (8) καταπιάνονται με την στατική. Άξιο 

αναφοράς είναι το γεγονός πως περισσότερες δημοσιεύσεις στις οποίες προτάθηκε μια 

μέθοδος στατικής εξισορρόπησης φορτίου έγιναν τα πρώτα χρόνια (2010-2013). Όμως 

το σύνολο των προτάσεων δυναμικής εξισορρόπησης φορτίου δεν παρέχουν τον 

αντίστοιχο κώδικα. Ακολουθεί η ανάλυση των σημαντικότερων σχετικών ερευνητικών 

προτάσεων. 

Ξεκινώντας, θα αναφερθούμε στο σύστημα Hedera [78] που πρότεινε ο Al Fares 

και οι υπόλοιποι. Αν και η δημοσίευση τους δεν περιλαμβάνει κάποια εξομοίωση, το 

δυναμικό σύστημα προγραμματισμού των ροών που προτάθηκε αποδίδει καλύτερα από 

συστήματα όπως το ECMP και για αυτό το αναφέρουμε. Το σύστημά τους, 

παρακολουθεί την κίνηση των ροών και εντοπίζει τα elephant flows, δηλαδή τις ροές που 

χρησιμοποιούν πάνω από το 10% του συγκεκριμένου εύρους διαύλου. Μετά τον 

εντοπισμό τους, τα κατευθύνει μέσω μιας άλλης διαδρομής με σκοπό να αποσυμφορηθεί 

η συγκεκριμένη σύνδεση. Όμως, η παρακολούθηση όλων των ροών από έναν κεντρικό 

ελεγκτή και η εκτέλεση του αλγορίθμου κάθε 5 δευτερόλεπτα ενδέχεται να κάνει το 

σύστημα αργό στην δυναμική κίνηση που συναντούμε σε ένα κέντρο δεδομένων. 

Μια από τις πρώτες δημοσιεύσεις σχετική με την εξισορρόπηση φορτίου και με 

πειραματική παρουσίαση της πρότασης ήταν αυτή των Bays και Marcon [79]. Σε αυτήν, 

οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τον ελεγκτή NOX για να υλοποιήσουν τρεις αλγορίθμους 

εξισορρόπησης, έναν αλγόριθμο που κάνει τυχαία επιλογή, έναν που χωρίζει τον χρόνο 

σε τμήματα και επιλέγει έναν διακομιστή για το καθένα από αυτά και έναν τρίτο, που 

έχει μια καταγραφή σχετικά με τον αριθμό των ροών που έχει κατανέμει στον καθένα 

και κατευθύνει την επόμενη, σε εκείνον με τα λιγότερα. 
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Άλλη μια σημαντική δημοσίευσή σχετική με το θέμα, έγινε από τον Wang και 

τους υπόλοιπους [80], οι οποίοι πρότειναν έναν αλγόριθμο καταμερισμού της κίνησης. Ο 

αλγόριθμος εγκαθιστά κανόνες που είναι «μπαλαντέρ», που καλύπτουν δηλαδή 

παραπάνω από μια IP διεύθυνση, με αποτέλεσμα την εγκατάσταση λίγων ροών στους 

μεταγωγείς και την μικρή εμπλοκή του ελεγκτή. 

Ο Long και οι υπόλοιποι στο [81], δημιούργησαν έναν αλγόριθμο εξισορρόπησης 

φορτίου με όνομα LABERIO (LoAd-BalancEd Routing wIth OpenFlow). Η βασική 

λειτουργία του αλγορίθμου, ήταν η μετακίνηση της ροής που καταλαμβάνει το 

μεγαλύτερο εύρος ζώνης στην σύνδεση με την μεγαλύτερη συμφόρηση σε κάποια άλλη 

διαδρομή. Έτσι, βελτιώνεται η απόδοση στην μεταφορά αρχείων, ελαχιστοποιείται η 

καθυστέρηση και χρησιμοποιούνται καλύτερα οι διαθέσιμοι πόροι του δικτύου. 

Οι Zhang και Guo [76] χρησιμοποίησαν τον ελεγκτή FloodLight για να 

υλοποιήσουν έναν δυναμικό αλγόριθμο που επιλέγει για την εξισορρόπησή του φορτίου 

τον διακομιστή με τις λιγότερες συνδέσεις (least connections algorithm). Ο αλγόριθμος 

ενημερώνεται για τις συνδέσεις των διακομιστών ρωτώντας ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα τους μεταγωγείς για τις ροές που έχουν εγκατεστημένες. Στην δημοσίευσή 

τους, συγκρίνουν τον προτεινόμενο αλγόριθμο με έναν στατικό κυκλικό αλγόριθμο 

(Round Robin). 

Οι Jo, Pan και Liu [82] υλοποιήσαν έναν αλγόριθμο που επιλέγει την διαδρομή 

με το μεγαλύτερο διαθέσιμο εύρος ζώνης. Χρησιμοποιήθηκε η τοπολογία Fat-Tree και ο 

ελεγκτής Beacon. Για την παρουσίαση και την αξιολόγηση του προτεινόμενου 

αλγορίθμου, χρησιμοποίησαν για την εξομοίωση του δικτύου το Mininet και το 

πρόγραμμα MiniSSF για την προσομοίωση του. Εκτός από τον αλγόριθμο της 

δημοσίευσης, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η σύγκριση μεταξύ προσομοίωσης και 

εξομοίωσης καθώς και τα προβλήματα που συναντήθηκαν κατά την χρήση του Mininet. 

Ο Chen και οι υπόλοιποι [83] ανέπτυξαν μια δυναμική μέθοδο εξισορρόπησης 

φορτίου. O Server-based load balancing algorithm (SBLB) λαμβάνει υπόψιν του το 

φόρτο του επεξεργαστή, της μνήμης, του χρόνου απόκρισης καθώς και την υπολογιστική 

ισχύ του συστήματος για να υπολογίσει τα βάρη που θα αναθέσει στους διακομιστές. 

Χρησιμοποίησαν τον ελεγκτή FloodLight και την εφαρμογή Loadrunner για τις 

μετρήσεις τους. Δυστυχώς, δεν αναφέρουν με ποιον τρόπο λαμβάνουν τα δεδομένα για 

την κατάσταση των διακομιστών ούτε πραγματοποιούν κάποια μέτρηση με φόρτο 

εργασίας σε αυτούς. 
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Οι Du και Zhuang [84] δημιούργησαν ένα σύστημα εξισορρόπησης φορτίου 

χρησιμοποιώντας τον ελεγκτή FloodLight. Το σύστημα, χρησιμοποιεί το sFlow για να 

παίρνει στατιστικά στοιχεία από τους μεταγωγείς και το Host sFlow project για να 

παίρνει το επίπεδο φόρτου εργασίας των διακομιστών σε πραγματικό χρόνο. Με τα 

παραπάνω δεδομένα, ο αλγόριθμος άλλαζε τα σχετικά βάρη στους διακομιστές ανάλογα 

με το φορτίο τους. Για την αξιολόγηση του συστήματος, σύγκριναν τον αλγόριθμο 

εξισορρόπησης φορτίου που πρότειναν με τον αλγόριθμο τυχαίας επιλογής και τον 

αλγόριθμο κυκλικής επιλογής (Round Robin). Αν και ο αλγόριθμός τους λαμβάνει 

υπόψιν την κατάσταση των διακομιστών, εντούτοις δεν πραγματοποίησαν κάποια 

μέτρηση χρησιμοποιώντας διαφορετικά επίπεδα φόρτου στους διακομιστές. 

Οι Ghaffarinejad και Syrotiuk [85] υλοποίησαν έναν δυναμικό αλγόριθμο 

εξισορρόπησης φορτίου με σκοπό να τον χρησιμοποιήσουν για την αντικατάσταση μιας 

εμπορικής λύσης. Ο αλγόριθμος, λαμβάνοντας στατιστικά δεδομένα για τις θύρες στις 

οποίες συνδέονται οι διακομιστές, παίρνει αποφάσεις που βασίζονται στην δικτυακή 

κίνηση, επιλέγει δηλαδή αυτόν που έχει λάβει τα λιγότερα δεδομένα. Για την 

πειραματική δοκιμή του αλγορίθμου, χρησιμοποιήθηκε ο ελεγκτής OpenDaylight και οι 

στατικοί αλγόριθμοι τυχαίας και κυκλικής επιλογής. 

Οι Wang και Lu [86] υλοποιήσαν έναν δυναμικό αλγόριθμο, τον Dynamic sub-

topology Load Balancing (DCLB). Ο αλγόριθμός τους, βελτιώνει τις προτάσεις των Li 

και Pan [87] (Dynamic Load Balancing - DLB) και των Wu και Zhang [88] (Global Load 

Balancing - GLB), χρησιμοποιώντας λιγότερο αποθηκευτικό χώρο για την αποθήκευση 

των δεδομένων των συνδέσεων και επιλέγει την διαδρομή με το μικρότερο κόστος. 

Χρησιμοποίησαν τον ελεγκτή POX και την τοπολογία Fat-Tree για την πραγματοποίηση 

των πειραμάτων τους. 

Οι Fizi και Askar [89] πρότειναν έναν αλγόριθμο εξισορρόπησης φορτίου για 

κέντρα δεδομένων. Ο αλγόριθμος, παρακολουθεί την κίνηση του δικτύου και αν το 

φόρτο κάποιας σύνδεσης υπερβεί το όριο ή/και τα χαμένα πακέτα φτάσουν σε κάποια 

τιμή, αναλαμβάνει δράση, ανακατευθύνοντας ένα ποσοστό της κίνησης σε κάποια άλλη 

διαδρομή με χαμηλότερο φόρτο. Για τις δοκιμές, χρησιμοποιήθηκε η τοπολογία Fat-Tree 

και ο ελεγκτής POX. 

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τις σημαντικότερες από τις δημοσιεύσεις 

που εντοπίσαμε. 
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Πίνακας 3 - Σχετικές δημοσιεύσεις 

Έτος Ελεγκτής Τύπος Τίτλος 

2011 NOX Στατική 
Flow Based Load Balancing Optimizing Web Servers 

Resource Utilization [79] 

2011 NOX Στατική 
OpenFlow-Based Server Load Balancing Gone Wild 

[80] 

2013 NOX Δυναμική 
LABERIO: Dynamic load-balanced routing in 

OpenFlow-enabled networks [81] 

2013 Beacon Δυναμική 
OpenFlow based Load Balancing for Fat-Tree 

Networks with Multipath Support [87] 

2014 FloodLight Δυναμική 
SDN-based load balancing strategy for server 

cluster [76] 

2014 Beacon Δυναμική 

A simulation and emulation study of SDN-based 

multipath routing for Fat-Tree data center networks 

[82] 

2014 FloodLight Δυναμική 

Design and implementation of server cluster 

dynamic load balancing in virtualization 

environment based on OpenFlow [83] 

2014 POX Δυναμική 
OpenFlow-Based Global Load Balancing in Fat-

Tree Networks [88] 

2014 POX Δυναμική 
An Effective Path Load Balancing Mechanism Based 

on SDN [90] 

2015 FloodLight Δυναμική 
OpenFlow-Based Dynamic Server Cluster Load 

Balancing with Measurement Support [84] 

2015 OpenDaylight Δυναμική 
OpenFlow versus Commercial Load Balancers in a 

Campus Network [85] 

2016 POX Δυναμική 
The Dynamic Sub-Topology Load Balancing 

Algorithm for Data Center Networks [86] 

2016 POX Δυναμική 
A Novel Load Balancing Algorithm for Software 

Defined Network Based Datacenters [89] 

2017 FloodLight Δυναμική 
LBBSRT An efficient SDN load balancing scheme 

based on server response time [91] 
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2017 ONOS Δυναμική 
SDN enabled packet based load-balancing (PLB) 

technique in data center networks [92] 

 

Μετά την μελέτη των δημοσιεύσεων, επικοινωνήσαμε μέσω e-mail με τους 

συγγραφείς από τις δεκαοκτώ από αυτές που θεωρήσαμε πιο ενδιαφέρουσες ώστε να 

αποκτήσουμε τον κώδικα που χρησιμοποιήθηκε, άλλα χωρίς επιτυχία. 

Με την γνώση που αποκτήσαμε από αυτή τη μελέτη, αντιληφθήκαμε πως 

υπήρχαν πολύ λίγες προτάσεις που λάμβαναν υπόψιν το φόρτο των διακομιστών (δηλ. οι 

[83][84]) και όσες το χρησιμοποιούσαν δεν υπήρχαν επαρκή πειράματα για να δούμε την 

απόκριση του συστήματος. Επιπλέον, δεν υπήρχε ποικιλία στους διακομιστές και στην 

υπολογιστική τους ισχύ ώστε να φανούν τυχόν διαφορές ανάμεσά τους. 

Σε συνδυασμό με την μελέτη που κάναμε για τους ελεγκτές, παρατηρήσαμε πως 

μόνο οι ONOS, OpenDaylight και FloodLight διέθεταν κάποιες μεθόδους 

εξισορρόπησης φορτίου. Δυστυχώς, οι ONOS και OpenDaylight διαθέτουν μια 

πολύπλοκη αρχιτεκτονική κάτι που δυσκολεύει σημαντικά την παραμετροποίησή τους. 

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα, καταλήξαμε σε συγκεκριμένες επιλογές 

για την εκπόνηση της διπλωματικής. Το βασικότερο συστατικό της αρχιτεκτονικής SDN 

είναι ο ελεγκτής, από τους ελεγκτές που εξετάσαμε, επιλέξαμε τον FloodLight γιατί 

διαθέτει ήδη τρεις μεθόδους εξισορρόπησης φορτίου, δυο στατικές, και μια δυναμική. 

Για τις στατικές μεθόδους, χρησιμοποιούνται οι αλγόριθμοι κυκλικής επιλογής (Round 

Robin) και κυκλικής επιλογής με βάρη (Weighted Round Robin) και για τη δυναμική 

μέθοδο μια υλοποίηση που βασίζεται σε στατιστικά του δικτύου. Μελετήσαμε 

πειραματικά τις παραπάνω μεθόδους επειδή είναι από τις βασικότερες για την 

εξισορρόπηση φορτίου και λόγω έλλειψης χρόνου και περισσοτέρων έτοιμων 

υλοποιήσεων. Ακόμη, τον επιλέξαμε και λόγω της απλότητας που παρέχει στην 

παραμετροποίησή του, της ευκολίας επέκτασης των μεθόδων με σκοπό την υλοποίηση 

μιας δικής μας μεθόδου εξισορρόπησης και της υποστήριξης που παρέχεται.  

Επιπροσθέτως, εντοπίσαμε ένα κενό στην βιβλιογραφία, καθώς δεν υπήρχαν 

αρκετές μελέτες εξισορρόπησης φορτίου για κέντρα δεδομένων που να λαμβάνουν 

υπόψιν τους το φόρτο των διακομιστών, κάτι που θεωρούμε σημαντικό και θα 

προσπαθήσουμε να το καλύψουμε.  
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 5 Πειραματική προσέγγιση 

Σε αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάζουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε για την 

εκτέλεση των πειραμάτων μας, αναλύουμε το περιβάλλον και αναπτύσσουμε την 

μεθοδολογία των δοκιμών μας.  

Για την περάτωση των δοκιμών μας, χρησιμοποιούμε μια εικονική μηχανή 

(virtual machine) επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε ένα πραγματικό 

κέντρο δεδομένων αλλά και γιατί δεν διαθέτουμε πραγματικό εξοπλισμό, που να 

υποστηρίζει τα πρωτόκολλα του SDN. Στη συνέχεια του κεφαλαίου, αναφερόμαστε στην 

εικονική μηχανή που χρησιμοποιούμε καθώς και στις απαιτούμενες ρυθμίσεις και τις 

διάφορες τεχνικές επιλογές που λάβαμε κατά τη διάρκεια του πειραματισμού.  

Πραγματοποιήσαμε τρείς διαφορετικές ομάδες πειραμάτων με σκοπό την 

εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη συνέχεια των πειραματικών μετρήσεων, την 

κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των αλγορίθμων εξισορρόπησης φορτίου και για τη 

πραγματοποίηση συγκριτικής ανάλυσης. Εδώ αναλύουμε το πειραματικό περιβάλλον και 

στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πειραματικά σενάρια και τα αποτελέσματα 

μας.  

 5.1  Πειραματικά εργαλεία / λογισμικό 
Για την εκτέλεση των δοκιμών μας, επιλέξαμε τις ακόλουθες εφαρμογές για τη 

δημιουργία του δικτύου, τη λήψη μετρήσεων και την προσομοίωση/εξομοίωση 

διαφορετικών δικτυακών υπηρεσιών που χρησιμοποιούν οι χρήστες. 

 5.1.1 Mininet 
Το Mininet [5] [93] είναι ένας εξομοιωτής δικτύου που δημιουργεί δίκτυα 

αποτελούμενα από εικονικούς κόμβους, μεταγωγείς, ελεγκτές και συνδέσμους. Οι 

εικονικοί μεταγωγείς που δημιουργούνται υποστηρίζουν το πρωτόκολλο OpenFlow, κάτι 

που επιτρέπει την εξομοίωση δικτύων SDN, και οι κόμβοι υποστηρίζουν όλες τις 

βασικές λειτουργίες ενός μηχανήματος με λειτουργικό Linux. Η λειτουργία του 

βασίζεται στα network namespaces του Linux, μια λειτουργία εικονικοποίησης 

(virtualization) που παρέχει μεμονωμένες διεργασίες με ξεχωριστές δικτυακές διεπαφές 

(interfaces), πίνακες ARP και δρομολόγησης. Αυτό σημαίνει πως ο κώδικας και οι 

εφαρμογές που τρέχουν επιτυχώς στο Mininet μπορούν να εκτελεστούν με ελάχιστες 

αλλαγές σε πραγματικά μηχανήματα. Η εφαρμογή διαθέτει κάποιες έτοιμες τοπολογίες 
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(single, linear, tree, torus) και παρέχει την δυνατότητα να δημιουργήσουμε τις δικές μας 

χρησιμοποιώντας το Python API που παρέχεται. Στον σύνδεσμο [94] απεικονίζονται οι 

παραπάνω τοπολογίες με την χρήση των ελεγκτών OpenDaylight, ONOS και HP VAN.  

Η δυνατότητα που παρέχει το Mininet να εκτελεί πραγματικό κώδικα σε ένα 

εικονικό δίκτυο που τρέχει σε έναν απλό υπολογιστή το καθιστά ιδανικό για 

ερευνητικούς και πειραματικούς σκοπούς. Με την εφαρμογή μπορούμε να 

εξομοιώσουμε ένα πραγματικό δίκτυο και να δούμε την συμπεριφορά του συστήματος 

αλλά χωρίς να υπάρχουν εγγυήσεις για την απόδοση, κάτι που εξαρτάται από τις 

δυνατότητες του υπολογιστή στον οποίον εκτελείται. Παρ’ όλα αυτά, χρησιμοποιείται 

κυρίως γιατί είναι δωρεάν και δεν απαιτείται να αποκτηθεί πολύ ακριβός εξοπλισμός, 

ακόμα και για μικρές δοκιμές, και είναι σχετικά εύκολο στην χρήση του.  

 5.1.2 Iperf 
Το Iperf [95] είναι ένα εργαλείο για τη μέτρηση του εύρους ζώνης μεταξύ των 

κόμβων σε ένα δίκτυο. Για τη μέτρηση, χρησιμοποιείται ένας διακομιστής (server) και 

ένας πελάτης (client), αυτοί δημιουργούν μια σύνδεση μεταξύ τους και ο ένας στέλνει 

στον άλλον δεδομένα, ώστε να πραγματοποιηθεί η μέτρηση. Και τα δυο μέρη της 

εφαρμογής βρίσκονται στο ίδιο πακέτο και η επιλογή γίνεται κατά την εκκίνηση. Το 

πρόγραμμα διαθέτει μια πληθώρα παραμέτρων σχετικά με τον χρονισμό των συνδέσεων 

και υποστηρίζει τα πρωτόκολλα TCP, UDP, SCTP with IPv4 και IPv6. Η τελευταία 

έκδοση (Ιperf3) δεν είναι συμβατή με την προηγούμενη έκδοση. Χρησιμοποιήσαμε το 

Iperf για τη μέτρηση του διαθέσιμου εύρους ζώνης στο δίκτυο μας και για τη δημιουργία 

μιας υπηρεσίας σε μια ομάδα διακομιστών. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως το Mininet 

διαθέτει την έκδοση 2.0.5. 

 5.1.3 SimpleHTTPServer 
Ο SimpleHTTPServer [96] είναι υλοποιημένος στη γλώσσα προγραμματισμού 

Python. Παρέχει έναν πολύ απλό διακομιστή HTTP, είτε δημιουργώντας μια νέα μέθοδο 

που βασίζεται σε αυτόν, είτε καλώντας τον απευθείας με την παράμετρο -m.  

Ο κώδικας αυτός χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση υπηρεσιών HTTP για 

ομάδες διακομιστών. 
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 5.1.4 Open vSwitch 
Το Open vSwitch [24] [97] είναι ένας εικονικός μεταγωγέας ανοιχτού λογισμικού 

που έχει γραφτεί σε καθαρή C. Η εφαρμογή υλοποιεί μια πλήρη πλατφόρμα ενός 

εικονικού μεταγωγέα υποστηρίζοντας πληθώρα πρωτοκόλλων, όπως τα NetFlow, sFlow, 

OpenFlow, IPFIX, RSPAN, CLI, LACP, 802.1ag με σκοπό την προγραμματιστική του 

διαχείριση και επέκταση. Η βασική του χρήση είναι η λειτουργία του ως εικονικός 

μεταγωγέας σε περιβάλλοντα με εικονικούς κόμβους και για αυτό υποστηρίζει πολλές 

εικονικές τεχνολογίες και υλοποιήσεις, όπως τα Xen/XenServer, KVM και το VirtualBox. 

Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μεταγωγέας για τη διαχείριση φυσικών 

διακομιστών, όπως το vSphere Distributed Switch της VMware. Η εφαρμογή αυτή 

χρησιμοποιήθηκε μέσω του Mininet για τη δημιουργία του δικτύου στο οποίο θα 

πραγματοποιηθούν οι δοκιμές μας. 

 5.1.5 Wireshark 
Το Wireshark [98] είναι ένα δωρεάν ανοικτού κώδικα λογισμικό σχεδιασμένο για 

την ανάλυση και παρακολούθηση του δικτύου. Ακόμη, χρησιμοποιείται στον εντοπισμό 

και την αντιμετώπιση προβλημάτων στα δίκτυα. Η εφαρμογή συνδέεται στις κάρτες 

δικτύου του συστήματος, καταγράφει τα πακέτα που διακινούνται και τα παρουσιάζει 

στον χρήστη για ανάλυση. Υπάρχει η δυνατότητα φιλτραρίσματος κατά την καταγραφή 

ή μετά το τέλος της καθώς και η αποθήκευση της καταγραφής για να αναλυθεί αργότερα. 

Το πρόγραμμα υποστηρίζει πάρα πολλά πρωτόκολλα, ανάμεσα τους και το OpenFlow, 

αλλά κάποια από αυτά μέσω προσθέτων. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για όλες τις 

πλατφόρμες, Windows, Linux, MacOS και είναι γραμμένη σε C και C++. 

Το Wireshark βοήθησε με την καταγραφή των πακέτων στο δίκτυό μας 

προκειμένου να δούμε τα αποτελέσματα της εξισορρόπησης φορτίου. 

 5.1.6 pyftpdlib 
Η pyftpdlib [99] είναι μια βιβλιοθήκη που υλοποιεί υπηρεσίες διακομιστή FTP 

για τη γλώσσα Python. Είναι η πιο πλήρης βιβλιοθήκη που κυκλοφορεί, 

συμπεριλαμβάνεται στα αποθετήρια των Debian, Fedora, FreeBSD και χρησιμοποιείται 

σε εφαρμογές όπως το Google Chromium και το Bazaar. Η βιβλιοθήκη, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και ως αυτόνομη εφαρμογή, χρησιμοποιώντας τον διακόπτη -m.  

Δημιουργήσαμε υπηρεσίες FTP σε μια ομάδα διακομιστών με τη βιβλιοθήκη 

pyftpdlib, χρησιμοποιώντας την ως αυτόνομη εφαρμογή Python. 
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 5.1.7 Siege 
Το Siege [100] πραγματοποιεί μετρήσεις της απόδοσης διακομιστών HTTP. 

Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση διακομιστών υπό φορτίο, ώστε 

να δοκιμάσουν οι προγραμματιστές τον κώδικά τους πριν τον χρησιμοποιήσουν σε 

κάποια πραγματική εγκατάσταση. Η εφαρμογή υποστηρίζει τα πρωτόκολλα HTTP, 

HTTPS και FTP καθώς και την αυθεντικοποίηση (authentication) και τα cookies. 

Γράφτηκε σε Linux και έχει μεταφερθεί με επιτυχία σε συστήματα που τρέχουν AIX, 

BSD, Solaris και HP-UX. Επειδή το Siege βασίζεται σε λειτουργίες του POSIX.1b που 

δεν υποστηρίζονται από την Microsoft, δεν τρέχει σε Windows. Το πρόγραμμα παρέχει 

τη δυνατότητα παραμετροποίησης χρησιμοποιώντας διάφορους διακόπτες όπως: α) ο -c 

που χρησιμοποιείται για να ορίσουμε τον αριθμό των πελατών, β) ο -d που ορίζει την 

καθυστέρηση μεταξύ των αιτημάτων, και γ) ο -r με τον οποίο ορίζουμε τον αριθμό 

επαναλήψεων. 

Χρησιμοποιήσαμε το Siege για να μετρήσουμε και να συγκρίνουμε την απόδοση 

των διακομιστών μας, καθώς και να δημιουργήσουμε συγκεκριμένο αριθμό αιτημάτων 

για τις ανάγκες των δοκιμών μας. 

 

 5.1.8 Stress-ng 
Το stress-ng [101] είναι ένα πρόγραμμα που "στρεσάρει" ένα υπολογιστικό 

σύστημα χρησιμοποιώντας μια πληθώρα μεθόδων. Σχεδιάστηκε με σκοπό την δοκιμή 

διάφορων υποσυστημάτων του υπολογιστή (hardware) αλλά και του λογισμικού 

(software), επιδιώκοντας / επιθυμώντας να λειτουργεί ο υπολογιστής σε περιβάλλον 

υψηλού φόρτου με αποτέλεσμα να εμφανίζονται τυχόν προβλήματα στο υλικό (όπως η 

υπερθέρμανση) ή στο λειτουργικό (πχ ατέρμονες βρόγχοι). Η εφαρμογή διαθέτει πάνω 

από 195 τεστ, τα 70 από αυτά είναι μόνο για τον επεξεργαστή, ενώ υπάρχουν 20 που 

είναι σχεδιασμένα για την εικονική μνήμη. Η εφαρμογή παρέχει πολλούς διακόπτες, 

όπως: α) ο -c που χρησιμοποιείται για να ορίσουμε των αριθμό των λογικών 

επεξεργαστών που θα χρησιμοποιήσουμε (με 0, τους επιλέγουμε όλους), και β) ο -l με 

τον οποίο μπορούμε να ορίσουμε το επίπεδο του φόρτου που επιθυμούμε. 

Η εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε για να "ζορίσουμε" τον επεξεργαστή με σκοπό την 

δοκιμή του αλγορίθμου μας σε περιβάλλον με αυξημένο φόρτο εργασίας. 
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 5.1.9 Curl 
To Curl [102] είναι μια βιβλιοθήκη και ένα εργαλείο που εκτελείται μέσω της 

γραμμής εντολών για την μεταφορά δεδομένων από ή προς έναν διακομιστή μέσω 

συνδέσμων (URL). Η εφαρμογή υποστηρίζει έναν πολύ μεγάλο αριθμό πρωτοκόλλων 

(DICT, FILE, FTP, FTPS, GOPHER, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, 

POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMB, SMBS, SMTP, SMTPS, TELNET, 

TFTP) και λειτουργίες όπως σύνδεση μέσω SSL, αυθεντικοποίηση των χρηστών και 

cookies. Ένας από τους διακόπτες που χρησιμοποιήσαμε είναι ο -X. Ακολουθείται από 

ένα από τα POST (δημιούργησε δεδομένα), GET (διάβασε τα δεδομένα), PUT 

(ενημέρωσε τα δεδομένα), DELETE (διέγραψε τα δεδομένα). Ακόμα ένας χρήσιμος 

διακόπτης είναι ο -d, που χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να στείλουμε δεδομένα. 

Χρησιμοποιήσαμε το Curl για την αλληλεπίδρασή μας με το REST API του 

ελεγκτή FloodLight.  

 5.2  Περιβάλλον δοκιμών 
Για να δοκιμάσουμε τον ελεγκτή Floodlight χρησιμοποιήσαμε την εικονική 

μηχανή (virtual machine) που παρέχει το «project FloodLight» [103]. Η εικονική μηχανή 

είναι μεγέθους μόλις τεσσάρων Gigabyte (4GB) οπότε μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα 

ακόμα και σε φορητή μονάδα αποθήκευσης (USB stick). Εκτελέσαμε την εικονική 

μηχανή μέσω του προγράμματος VirtualBox [104], έναν δωρεάν και ανοικτού 

λογισμικού επόπτη (hypervisor) γενικής χρήσης. Στην εικονική μηχανή παρέχονται 8GB 

μνήμης και πρόσβαση και στους τέσσερις πυρήνες του επεξεργαστή του συστήματος στο 

οποίο τρέχουμε τις δοκιμές μας. Τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 4 - Τεχνικά χαρακτηριστικά Η/Υ 

Επεξεργαστής Intel Core i5-4670K CPU @ 4.20GHz 

Μητρική MSI Z87-GD65 GAMING (MS-7845) 

Μνήμη 24GB - 2x8GB (CML16GX3M2A1600C9)                                

2x4GB (F3-12800CL8-8GBXM) 

Κάρτα γραφικών AMD Radeon HD 7700 

Δίσκος Samsung SSD 850 EVO 120GB 

Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 10 (15063) 64-bit 
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Μετά την εγκατάσταση της εικονικής μηχανής και την εκκίνηση της, 

παρατηρούμε πως είναι σχεδόν έτοιμη ώστε να πραγματοποιήσουμε τις δοκιμές μας. Το 

λειτουργικό σύστημα είναι το Ubuntu 14.04 x64 και όπως βλέπουμε στην Εικόνα 5-1 

έχει έναν πρωτότυπο φόντο. Στην επιφάνεια εργασίας υπάρχει ένα αρχείο readme που 

μας ενημερώνει για τις εκδόσεις των εγκατεστημένων προγραμμάτων, τα μονοπάτια για 

τους βασικούς φακέλους που μας ενδιαφέρουν καθώς και κάποιες εντολές για να 

ξεκινήσουμε. Εγκατεστημένα είναι το Mininet v2.2.1 [5], ο ελεγκτής Floodlight στην 

έκδοση v1.0, το Open vSwitch v2.3.90 [24] καθώς και το Eclipse [105] με φορτωμένο το 

project του Floodlight και το Wireshark [98] με την δυνατότητα αναγνώρισης του 

OpenFlow. 

Χρησιμοποιούμε τις τελευταίες εκδόσεις των FloodLight, Mininet και Open 

vSwitch ακολουθώντας τις οδηγίες του εκάστοτε προγράμματος. 

 
Εικόνα 5-1 - Περιβάλλον εικονικής μηχανής 

Ξεκινάμε με την αναβάθμιση του ελεγκτή στην τελευταία έκδοση. Στις οδηγίες 

[106], αναφέρεται πως η τελευταία έκδοση, η 1.2, χρησιμοποιεί την Java 8, οπότε θα 

πρέπει να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε πρώτα αυτήν ακολουθώντας τις 

αντίστοιχες οδηγίες [107]. Ανοίγουμε ένα τερματικό και εκτελούμε με την σειρά τις 

παρακάτω εντολές: 
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sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install oracle-java8-installer 

Για να ελέγξουμε αν η νέα έκδοση εγκαταστάθηκε με επιτυχία, εκτελούμε την 

εντολή java -version , για την έκδοση 8, το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι της μορφής 

Java version "1.8.xxxx". Έπειτα, μπορούμε να ενημερώσουμε τον ελεγκτή εκτελώντας 

τις παρακάτω εντολές: 

cd floodlight 

git pull origin master 

git submodule init 

git submodule update 

 

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, εκτελούμε την εντολή ant για να 

κάνουμε build την νέα έκδοση. Για να εκκινήσουμε τον ελεγκτή, δίνουμε την εντολή: 

java -jar target/floodlight.jar 

 

Επόμενο βήμα, η ενημέρωση του Mininet. Ακολουθώντας τις οδηγίες που μας 

παρέχονται [93], εκτελούμε με την σειρά τις παρακάτω εντολές: 

git clone git://github.com/mininet/mininet 

cd mininet 

sudo make install 

 

Για να βεβαιωθούμε πως η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, εκτελούμε 

την εντολή mn –version που μας επιστρέφει 2.3.0d1, δηλαδή είναι πλέον εγκατεστημένη 

η τελευταία διαθέσιμη έκδοση του Mininet. 

Για το τέλος έχουμε αφήσει το Open vSwitch. Η τελευταία διαθέσιμη έκδοση 

είναι η 2.8.1. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή. Σύμφωνα με 

τις πληροφορίες που υπάρχουν στις «συχνές ερωτήσεις» [108] του Open vSwitch, δεν 

είναι συμβατές όλες οι εκδόσεις με όλους τους πυρήνες (kernels) του Linux και πρέπει 

να εγκαταστήσουμε μια, ανάλογα με την έκδοση του πυρήνα που υπάρχει στο 

λειτουργικό μας σύστημα. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζουμε ποια είναι αυτή, εκτελούμε 

την εντολή uname -r. Αντίστοιχα, για να δούμε την εγκατεστημένη έκδοση του Open 
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vSwitch εκτελούμε την εντολή ovs-vsctl -V. Όπως αναφέραμε νωρίτερα, η έκδοση μας 

είναι η 2.3.90 και η έκδοση του πυρήνα είναι η 3.13.0-32-generic. Σύμφωνα με τις 

πληροφορίες των εκδόσεων, έχουμε ήδη την τελευταία διαθέσιμη έκδοση και δεν 

χρειάζεται να κάνουμε κάποια αναβάθμιση. 

Τέλος, για πρακτικούς κυρίως λόγους, όπως η αποθήκευση μεγάλων αρχείων 

καταγραφής μέσω του Wireshark, μεγαλώσαμε το μέγεθος του εικονικού δίσκου από 

οκτώ (8), σε είκοσι τέσσερα Gigabytes (24GB). Για την αντιγραφή και την μεγέθυνση 

του δίσκου χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο CloneVDI [109] και για την μεγέθυνση του 

partition το εργαλείο GParted [110]. 

Όλα τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που χρησιμοποιούμε για τις δοκιμές 

μας παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 5 - Τεχνικά χαρακτηριστικά και απαιτούμενα λογισμικά 

Hypervisor VirtualBox v5.1.28 

Διαθέσιμη μνήμη 8GB 

Διαθέσιμοι πυρήνες 4 

Διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος 24GB 

Λειτουργικό σύστημα Ubuntu 14.04 x64 

Ελεγκτής Floodlight 1.2 

Έκδοση Java 1.8.0_151 

Έκδοση Mininet 2.3.0d1 

Έκδοση Open vSwitch 2.3.90 

 

Ολοκληρώνοντας αυτό το κεφάλαιο, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τις 

εφαρμογές και το περιβάλλον που χρησιμοποιούμε. Πλέον είμαστε έτοιμοι για τις 

δοκιμές μας. 
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 6 Πειραματική ανάλυση 

Σε αυτό το κεφάλαιο, αναφερόμαστε στους στόχους της πειραματικής ανάλυσης 

παρουσιάζοντας τα πειραματικά σενάρια, τις τεχνικές λεπτομέρειες της υλοποίησης των 

τελευταίων, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτά.  

 6.1  Στόχοι πειραματικής ανάλυσης / σενάρια 
Η πειραματική ανάλυση της διατριβής στοχεύει σε μια καλύτερη κατανόηση του 

προβλήματος εξισορρόπησης φορτίου στα κέντρα δεδομένων. Προκειμένου να 

αναδείξουμε διαφορετικές πλευρές του προβλήματος, ορίσαμε τρία διαφορετικά σενάρια 

που αποτελούνται από 8 πειράματα, τα οποία παρουσιάζουμε στη συνέχεια: 

Σενάριο 1: Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας του Mininet για πειραματισμό σε 

περιβάλλον κέντρου δεδομένων.  

 Στόχος του πρώτου σεναρίου είναι η απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα που 

ακολουθεί. Είναι το Mininet κατάλληλο εργαλείο για την αξιολόγηση της απόδοσης 

του δικτύου σε ένα απαιτητικό περιβάλλον κέντρου δεδομένων; Από τη βιβλιογραφική 

έρευνά μας, μάθαμε ότι το Mininet είναι ένας εξομοιωτής πραγματικού χρόνου και η 

απόδοση του εξαρτάται από το σύστημα στο οποίο εκτελείται [82]. Έτσι, οι 

προκαθορισμένες ρυθμίσεις δεν έχουν την ίδια απόδοση σε όλους τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές. Για αυτό το λόγο, η πλειοψηφία των ερευνητών χρησιμοποιεί κάποια όρια 

στους διαθέσιμους πόρους, όπως είναι το εύρος ζώνης των συνδέσεων και η 

υπολογιστική ισχύς των κόμβων, ώστε τα αποτελέσματα των μετρήσεων να είναι 

παρόμοια στην πλειοψηφία των μηχανημάτων ούτως ώστε να μπορούν να επαληθευθούν 

τα ευρήματα των ερευνών από τρίτους. Για να επιβεβαιώσουμε εάν οι περιορισμοί του 

υπολογιστικού μας συστήματος, οδηγούν σε περιορισμό της απόδοσης του δικτύου που 

θα εξομοιώσουμε και αν τα αποτελέσματά μας είναι ρεαλιστικά, εκτελέσαμε δυο 

διαφορετικά πειράματα στα πλαίσια του σεναρίου:  

• Πείραμα 1: Μέγεθος Τοπολογίας και Εύρους ζώνης. Σκοπός του πειράματος 

είναι να αναδείξει το αντίκτυπο μιας "μεγαλύτερης" τοπολογίας κέντρου 

δεδομένων στην απόδοση του δικτύου και αν το Mininet είναι κατάλληλο για 

εξομοίωση τέτοιων τοπολογιών. Ταυτόχρονα, να ελέγξει ενδεχόμενους 

περιορισμούς στην "εξομοιωμένη" απόδοση του δικτύου με όρους εύρους ζώνης, 

λόγω της υπολογιστικής ισχύος του υπολογιστή που φιλοξενεί το πείραμα.  
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• Πείραμα 2: Υπολογιστική Ισχύς Εικονικών Κόμβων. Στο δεύτερο πείραμα, 

ελέγξαμε πως το Mininet μπορεί να αξιολογήσει το αντίκτυπο στην απόδοση του 

δικτύου της διαθέσιμης υπολογιστικής ισχύς των εικονικών κόμβων. Δηλαδή, εάν 

είναι σημαντικός ο φόρτος των διακομιστών στην εξισορρόπηση φορτίου. 

Σενάριο 2: Αξιολόγηση των μεθόδων εξισορρόπησης φορτίου και των 

διαφορετικών εφαρμογών των χρηστών. 

 Το δεύτερο σενάριο έχει ως στόχο την παρουσίαση και κατανόηση υπαρκτών 

μεθόδων εξισορρόπησης φορτίου, αλλά και το αντίκτυπο των διαφορετικών εφαρμογών 

των χρηστών. Τελικά, καταλήγουμε στην ανάπτυξη μιας δικής μας μεθόδου. 

Θέλοντας να εξομοιώσουμε ένα πραγματικό κέντρο δεδομένων, επιλέξαμε την 

τοπολογία Fat Tree. Η τοπολογία, χρησιμοποιείται κατά κόρον στα κέντρα δεδομένων 

λόγω του χαμηλού κόστους υλοποίησης και της απλότητας που παρέχει. Επιπροσθέτως, 

χρησιμοποιούμε διακομιστές με διαφορετική υπολογιστή ισχύ και παρεχόμενες 

υπηρεσίες ώστε να μοιάζει αρκετά με ένα πραγματικό κέντρο δεδομένων. 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον ελεγκτή 

FloodLight καθώς διαθέτει ήδη τρείς μεθόδους εξισορρόπησης φορτίου. Αρχικά, 

παρουσιάζουμε αναλυτικά τους τρεις αλγορίθμους που υπάρχουν υλοποιημένοι και 

έπειτα τον δικό μας που βασίζεται στην αναλογική εξισορρόπηση φορτίου (Ratio-based). 

Η μέθοδός μας, την οποία μελετήσαμε πειραματικά μέσω κατάλληλων σεναρίων, 

αναδεικνύει την αναγκαιότητα δυναμικής προσαρμογής της εξισορρόπησης φορτίου 

στους υπολογιστικούς πόρους των διακομιστών. 

Αμέσως μετά, συγκρίνουμε τον αλγόριθμο κυκλικής επιλογής με βάρη με εκείνον 

που βασίζεται σε ποσοστά και τέλος, παρουσιάζουμε τι συμβαίνει στις περιπτώσεις που 

υπάρχει φορτίο στους διακομιστές. 

• Πείραμα 3: Εξισορρόπηση φορτίου χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο 

κυκλικής επιλογής Στόχος του πειράματος είναι η αξιολόγηση της 

συγκεκριμένης μεθόδου και ο εντοπισμός των πλεονεκτημάτων και των 

μειονεκτημάτων της. Χρησιμοποιήσαμε το Ping και το πρωτόκολλο ICMP. 

• Πείραμα 4: Εξισορρόπηση φορτίου χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο 

κυκλικής επιλογής με βάρη Στο δεύτερο πείραμα του σεναρίου, κάνουμε 

μια εκτίμηση του αλγορίθμου και της λειτουργίας της μεθόδου 

χρησιμοποιώντας HTTP διακομιστές. Ακόμη, μελετάμε το δίκτυο μας ώστε 

να ορίσουμε τα σωστά βάρη. 
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• Πείραμα 5: Εξισορρόπηση φορτίου χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο που 

βασίζεται σε στατιστικά Πραγματοποιούμε αυτό το πείραμα ώστε να δούμε 

την απόκριση του συστήματος σε έναν δυναμικό αλγόριθμο. 

Χρησιμοποιήσαμε την εφαρμογή Iperf για την πραγματοποίηση των 

μετρήσεων. 

• Πείραμα 6: Εξισορρόπηση φορτίου χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο 

ποσοστιαίας επιλογής Σκοπός του πειράματος είναι η παρουσίαση της 

υλοποίησής μας με την βοήθεια του πρωτοκόλλου FTP και η αξιολόγησή της. 

Αξιοποιήσαμε την γνώση του δικτύου για τον ορισμό των ποσοστών στις 

ρυθμίσεις του αλγορίθμου. 

 

Σενάριο 3: Συγκριτική ανάλυση αλγορίθμων και εξισορρόπηση φορτίου σε 

διακομιστές με φόρτο. 

Με την πραγματοποίηση των πειραμάτων της συγκεκριμένης ομάδας, θέλουμε να 

δείξουμε τις διαφορές που έχουν οι αλγόριθμοι που βασίζονται σε βάρη και ποσοστά. 

Ακόμη, παρουσιάζουμε τι θα συμβεί σε ένα κέντρο δεδομένων σε περίπτωση που 

υπάρξει υπερφόρτωση ενός διακομιστή. 

• Πείραμα 7: Σύγκριση αλγορίθμων Σε αυτό το πείραμα, συγκρίνονται οι 

αλγόριθμοι κυκλικής επιλογής με βάρη (Weighted Round Robin) και ο 

αλγόριθμός μας που βασίζεται σε ποσοστά (Ratio-based).  

• Πείραμα 8: Εξισορρόπηση σε διακομιστές με φόρτο Στο τελευταίο 

πείραμα, χρησιμοποιούμε διάφορα επίπεδα φόρτου με σκοπό να δείξουμε την 

επίπτωση που έχει η μειωμένη απόδοση ενός διακομιστή στο σύστημα. 

Αρχικά μελετάμε έναν αυτόνομο διακομιστή σε διαφορετικά επίπεδα φόρτου 

και στην συνέχεια τον συγκρίνουμε με την περίπτωση που ο συγκεκριμένος 

διακομιστής ανήκει σε μια ομάδα εξισορρόπησης φορτίου και στρεσάρεται 

στον ίδιο βαθμό. 

 

Ακολουθούν οι εκτελέσεις και τα αποτελέσματα των σεναρίων που έχουμε 

αναφέρει. 
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 6.2  Σενάριο 1 – Αξιολόγηση απόδοσης του Mininet 
Για να βρούμε τα όρια του δικού μας συστήματος, περιορίσαμε στο πρώτο 

πείραμα το εύρος ζώνης με τον διακόπτη --link και στο δεύτερο την υπολογιστική ισχύ 

με τον διακόπτη --cpu.  

 6.2.1 Πείραμα 1 – Αντίκτυπο τοπολογίας και εύρους ζώνης 
Στην πρώτη δοκιμή μας αξιολογούμε την απόδοση δύο διαφορετικών τοπολογιών, 

της απλής (simple topo) (αποτελείται από έναν μεταγωγέα και όλους τους άμεσα 

συνδεδεμένους με αυτόν κόμβους) και της τοπολογίας Fat-Tree (3.1), η οποία είναι 

κατάλληλη για κέντρα δεδομένων. Για την δημιουργία της, χρησιμοποιούμε τον κώδικα 

του χρήστη asvcer από το GitHub [111]. 

Εκκινούμε τον ελεγκτή και την αντίστοιχη από τις παρακάτω εντολές για την 

κάθε τοπολογία. Οι ρυθμίσεις για τα δύο σενάρια είναι ακριβώς οι ίδιες, επιλέγουμε το 

Open vSwitch και την έκδοση 1.3 του πρωτοκόλλου OpenFlow. 

mn --topo=single,2 --controller=remote,ip=127.0.0.1,port=6653 --switch 

ovsk,protocols=OpenFlow13 

 

mn --custom ~/mininet/custom/fattree-topo.py --topo ftree --

controller=remote,ip=127.0.0.1,port=6653 --switch ovsk,protocols=OpenFlow13 

Η διαδικασία των δοκιμών μας είναι η εξής: εκκινούμε έναν Iperf server με την 

εντολή iperf -s σε έναν κόμβο (h2, h16) και συνδεόμαστε σε αυτόν από τον πρώτο κόμβο 

(h1). Επαναλαμβάνουμε τις μετρήσεις πέντε (5) φορές και βγάζουμε τον μέσο όρο. Τα 

αποτελέσματα, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 6 - Μετρήσεις απλής με Fat-Tree τοπολογία 

 Single (h1-h2)  Fat-Tree (h1-h2)  Fat-Tree (h1-h16) 

Min (Gbits/sec) 46,9 29,4 14,7 

Max (Gbits/sec) 55,8 39,6 28,3 

Average (Gbits/sec) 49,78 33,02 22,1 
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Εικόνα 6-1 - Αντίκτυπο του μεγέθους της τοπολογίας στην απόδοση του δικτύου 

Τα αποτελέσματά μας συνάδουν απόλυτα με τα ευρήματα της μελέτης [112]. 

Παρατηρούμε ότι η απόδοση του δικτύου μειώνεται όταν αλλάζουμε την τοπολογία στο 

δίκτυο μας. Η χρήση περισσότερων του ενός μεταγωγέων, αυξάνει το μέγεθος του 

δικτύου κάτι που συνεπάγεται αύξηση των διαθέσιμων διαδρομών μεταξύ των κόμβων 

και της υπολογιστικής ισχύος που απαιτείται για την αναγνώρισή τους.  

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρούμε μια μείωση του διαθέσιμου εύρους 

ζώνης της τάξης του 33,66% από την απλή τοπολογία στην τοπολογία  Fat-Tree 

ανάμεσα σε κόμβους που είναι συνδεδεμένοι στον ίδιο μεταγωγέα και μια μείωση της 

τάξης του 55.60% σε κόμβους που έχουν τουλάχιστον πέντε (5) μεταγωγείς ανάμεσά 

τους. Για να ομαλοποιήσουμε τις μετρήσεις μας, εισάγουμε περιορισμούς στο εύρος 

ζώνης των συνδέσεων στο δίκτυό μας. 

Οι πιο γνωστοί τύποι διεπαφής ethernet που χρησιμοποιούμε είναι οι 10BASE-T, 

100BASE-TX, and 1000BASE-T οι οποίοι υποστηρίζουν ταχύτητες των 10, 100 και 

1000 Mbit/s (ή αλλιώς ένα Gbit/s), αντίστοιχα. Βάζουμε τα κατάλληλα όρια στο Mininet 

με σκοπό να εξομοιώσουμε την χρήση τέτοιων συνδέσεων. 

Στις μέρες μας, το Gigabit δίκτυο κυριαρχεί ακόμη και σε οικιακή χρήση, οπότε 

θα ξεκινήσουμε από αυτήν την ταχύτητα και κατεβαίνουμε σταδιακά μέχρι τα 10 Mbit/s. 

Από την στιγμή που έχουμε επιλέξει να χρησιμοποιήσουμε την τοπολογία Fat-Tree, οι 

μετρήσεις μας περιορίζονται μόνο σε αυτήν, συνεχίζουμε όμως να συγκρίνουμε την 

απόδοση μεταξύ κόμβων που είναι συνδεδεμένοι στον ίδιο μεταγωγέα (h1-h2) και 



 

60 

μεταξύ κόμβων που έχουν τουλάχιστον πέντε (5) μεταγωγείς ανάμεσά τους (h1-h16). Για 

να ορίσουμε το όριο των συνδέσεων στο δίκτυό μας, προσθέτουμε την παράμετρο  --

link=tc,bw=1000 στην εντολή δημιουργίας του Mininet. Η πλήρης εντολή που 

χρησιμοποιουμε για να δημιουργήσουμε το δίκτυο στο οποίο κάνουμε τις μετρήσεις μας, 

αποτυπώνεται ως εξής: 

mn --custom ~/mininet/custom/fattree-topo.py --topo ftree --

controller=remote,ip=127.0.0.1,port=6653 --switch ovsk,protocols=OpenFlow13 --

link=tc,bw=1000 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών μας, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα και 

στην Εικόνα 6-2. 

Πίνακας 7 - Αποτελέσματα μετρήσεων με 1000Mbits/sec 

  Fat-Tree (h1-h2)  Fat-Tree (h1-h16) 

Min (Mbits/sec) 200 177 

Max (Mbits/sec) 433 363 

Average (Mbits/sec) 306,6 257,8 

 

 
Εικόνα 6-2 - 1000Mbits/sec 

Τα αποτελέσματα, μας δείχνουν ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη απόσταση από το 

θεωρητικό μέγιστο εύρος ζώνης των 1000 Mbit/s. Ο μέσος όρος του εύρους ζώνης της 

πρώτης μέτρησης ανάμεσα στους κόμβους h1-h2 είναι 67,40% μικρότερος από το 

θεωρητικό και αντίστοιχα ο δεύτερο είναι μικρότερος κατά 74,20%. 
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Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και για τις μετρήσεις μας στα 100 Mbit/s. 

Τροποποιούμε την εντολή που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως και αλλάζουμε το 1000 

σε 100. 

 
Εικόνα 6-3 - 100Mbits/sec 

Πίνακας 8 - Αποτελέσματα μετρήσεων με 100Mbits/sec 

  Fat-Tree (h1-h2)  Fat-Tree (h1-h16) 

Min (Mbits/sec) 47,1 38,5 

Max (Mbits/sec) 63,4 54,7 

Average (Mbits/sec) 56,56 43,04 

 

Παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματά μας είναι πλέον πιο κοντά στο θεωρητικό 

εύρος ζώνης. Οι μετρήσεις μας, είναι κατά 43,40% και 57,00% μικρότερες από το 

θεωρητικό μέγιστο.  

Συνεχίζουμε ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία για τις μετρήσεις με όριο τα 10 

Mbit/s. Η εντολή μας πλέον έχει αλλάξει σε --link=tc,bw=10. 

 

Πίνακας 9 - Αποτελέσματα μετρήσεων με 10Mbits/sec 

  Fat-Tree (h1-h2)  Fat-Tree (h1-h16) 

Min (Mbits/sec) 8,69 8,8 

Max (Mbits/sec) 9,23 9,11 

Average (Mbits/sec) 8,954 8,974 
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Εικόνα 6-4 - 10Mbits/sec 

Τα αποτελέσματα μας πλέον είναι πάρα πολύ κοντά στο θεωρητικό εύρος ζώνης. 

Η διαφορά είναι μόλις 10,50% από την αντίστοιχη θεωρητική στην πρώτη μέτρηση και 

10,30% στην δεύτερη. 

Με βάση τις παραπάνω μετρήσεις, θεωρούμε ότι η χρήση ενός ορίου στα 1000 

Mbit/s δεν θα ήταν μια αποδεκτή λύση καθώς η απόδοση του στο Mininet απέχει κατά 

πολύ από την θεωρητική, άρα και από αυτή που αναμένεται να συναντήσουμε σε ένα 

πραγματικό δίκτυο. 

Η απόδοση του Mininet με όριο των συνδέσεων τα 100 Mbit/s χαρακτηρίζεται 

αποδεκτή. Λαμβάνοντας υπόψιν τον υψηλό αριθμό των μεταδιδόμενων πακέτων, τις 

επανεκπομπές του πρωτοκόλλου TCP καθώς και την επιβάρυνση από την ενθυλάκωση 

του Ethernet και του TCP/IP τα αποτελέσματά μας θα μπορούσαν να αντικατοπτρίζουν 

ένα πραγματικό δίκτυο. 

Τέλος, οι μετρήσεις με όριο τα 10Mbits χαρακτηρίζονται ως άριστες. Η πολύ 

μικρή διαφορά της τάξης του 10% με το θεωρητικό εύρος ζώνης είναι ένα πολύ θετικό 

στοιχείο, αλλά το πολύ μικρό εύρος ζώνης έχει ξεπεραστεί και δεν χρησιμοποιείται 

σχεδόν πουθενά τα τελευταία χρόνια. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποτελέσματα και τις μετρήσεις 

χρησιμοποιώντας το UDP από την ομάδα της Capstone [113] επιλέξαμε το εύρος ζώνης 

των 100 Mbit/s για τις συνδέσεις του δικτύου μας. Βάση των μετρήσεων, δεν αγγίζει την 

θεωρητική μέγιστη απόδοση στο περιβάλλον του Mininet αλλά οι αρκετά καλές 

ταχύτητες που παρέχει μπορούν να μας βοηθήσουν να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα. 
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 6.2.2 Πείραμα 2 – Περιορισμός υπολογιστικής ισχύος εικονικών κόμβων 
Κάθε ηλεκτρονικός υπολογιστής έχει διαθέσιμους κάποιους συγκεκριμένους 

πόρους, ανάλογα με τα μέρη από τα οποία αποτελείται (μνήμη, δίσκος, επεξεργαστής 

κ.α.). Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε απλά ένα λειτουργικό σύστημα, όλοι οι 

διαθέσιμοι πόροι διαχειρίζονται από αυτό και είναι στην διάθεσή του να τους κατανέμει 

σύμφωνα με τις ανάγκες τόσο του ίδιου, όσο και των εφαρμογών που εκτελούνται. Στην 

περίπτωση του εικονικού περιβάλλοντος του Mininet, οι πόροι του συστήματος πρέπει 

να διατεθούν σε όλες τις συσκευές που θα δημιουργήσουμε, δηλαδή στους κόμβους και 

στους μεταγωγείς. Σε αυτό το σημείο ξεκινούν τα προβλήματα, καθώς οι ανάγκες μας 

για πόρους αυξάνονται αλλά οι πόροι παραμένουν οι ίδιοι κάνοντας τον διαμοιρασμό 

τους πάρα πολύ δύσκολο. 

Το Mininet δίνει την λύση σε αυτό το πρόβλημα δίνοντάς μας την δυνατότητα να 

επιλέξουμε ανάμεσα σε τρεις αλγορίθμους χρονοπρογραμματισμού (scheduling 

algorithms) ώστε να κατανέμονται σωστά οι πόροι στα υποσυστήματα που 

δημιουργούμε, τον Linux real time (RT) [114], τον Linux Completely Fair Scheduler 

(CFS) [115] και τον PROC. Χρησιμοποιώντας έναν από τους παραπάνω αλγορίθμους, 

μπορούμε να περιορίσουμε τους υπολογιστικούς πόρους που κατανέμονται σε κάθε 

εικονικό κόμβο μέσα στο Mininet. Μια τέτοια λειτουργία, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη γιατί 

έτσι εξαλείφουμε τα προβλήματα ανταγωνισμού για τους διαθέσιμους πόρους (race 

conditions) και επιπλέον έχουμε την δυνατότητα να ρυθμίσουμε εμείς την απόδοση ενός 

κόμβου, κάτι που θα δοκιμάσουμε να κάνουμε χρησιμοποιώντας τον Completely Fair 

Scheduler η οποία είναι και η προκαθορισμένη επιλογή στο Mininet. 

Σύμφωνα με την μελέτη των Basheer Al-Somaidai και Bassam Yahya [112], η 

απόδοση των κόμβων είναι αισθητά μειωμένη σε περιπτώσεις που παραχωρείται 

υπολογιστική ισχύς κάτω του 10% και υπάρχει περίπτωση να είναι ελάχιστα μειωμένη 

σε ορισμένες περιπτώσεις που παραχωρούμε 20% της συνολικής υπολογιστικής ισχύος. 

Θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν, πως αυτές οι μετρήσεις έγιναν χωρίς να χρησιμοποιηθεί 

κάποιο όριο στο εύρος ζώνης όπως θα κάνουμε εμείς, οπότε υποθέτουμε πως τα όρια μας 

πρέπει να τεθούν πολύ χαμηλότερα. 

Για αρχή, θα δοκιμάσουμε τα παραπάνω όρια για να δούμε εάν ισχύουν στην 

περίπτωσή μας. Η εντολή για την δημιουργία του δικτύου μας μέσω του Mininet θα 

αλλάξει ελαφρώς, προσθέτουμε την παράμετρο --host cfs,cpu=0.20 για να δοκιμάσουμε 

με ποσοστό 20%. Η πλήρης εντολή που θα δώσουμε είναι η εξής: 
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mn --custom ~/mininet/custom/fattree-topo.py --topo ftree --

controller=remote,ip=127.0.0.1,port=6653 --switch ovsk,protocols=OpenFlow13 --

link=tc,bw=100 --host cfs,cpu=0.20 

Μετά την εκτέλεση των δοκιμών μας, παρατηρούμε πως η απόδοση του δικτύου 

είναι ανεπηρέαστη. Δοκιμάζουμε και με περιορισμό 10%, δηλαδή cpu=0.10. 

Παρατηρούμε πως η απόδοση κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα, οπότε αποφασίζουμε να 

μειώσουμε και άλλο το ποσοστό. Τα αποτελέσματα και των δύο δοκιμών, βρίσκονται 

στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 10 - Περιορισμός επεξεργαστικής ισχύος 10% - 20% 

  CPU 10% CPU 20% 

Min (Mbits/sec) 47,5 49,3 

Max (Mbits/sec) 67,8 65,3 

Average (Mbits/sec) 57,84 58,12 

 

Οι δοκιμές μας συνεχίστηκαν χρησιμοποιώντας περιορισμό στο 0,05%. 

Παρατηρούμε πάλι πως η απόδοση δεν έχει επηρεαστεί, οπότε θα χρειαστεί να ρίξουμε 

και άλλο το ποσοστό, δοκιμάζουμε με 0,01%. 

 

Πίνακας 11 - Περιορισμός επεξεργαστή 0,01% - 0,05% 

  CPU 0,01% CPU 0,05% 

Min (Mbits/sec) 53,9 53,5 

Max (Mbits/sec) 65,7 63,2 

Average (Mbits/sec) 58,52 58,72 

Τα ευρήματά μας συνεχίζουν να παραμένουν στα ίδια επίπεδα, οπότε θα 

χρειαστεί να ψάξουμε πιο χαμηλά. Ξεκινάμε δοκιμές, ορίζοντας 0,001%. Παρατηρούμε 

πως η απόδοση έχει μειωθεί αισθητά, οπότε δοκιμάζουμε και μερικές κοντινές τιμές. 

 

Πίνακας 12 - Περιορισμός επεξεργαστή 0,001% - 0,003% - 0,005% 

  CPU 0,001% CPU 0,003% CPU 0,005% 

Min (Mbits/sec) 6,59 18,1 48,4 

Max (Mbits/sec) 21,4 47,5 52,7 

Average (Mbits/sec) 17,098 35,14 50,62 
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Πλέον γνωρίζουμε σε ποια σημεία μειώνεται αισθητά η απόδοση. Οι πολύ 

χαμηλές τιμές που απαιτήθηκε να χρησιμοποιήσουμε, μάλλον οφείλονται στο γεγονός 

πως περιορίζουμε και το εύρος ζώνης των συνδέσεων. Στην παρακάτω εικόνα, βλέπουμε 

συγκεντρωτικά την απόδοση του Mininet στις διαφορετικές τιμές που ορίσαμε. 

 
Εικόνα 6-5 - Συγκεντρωτική απόδοση με μεταβαλλόμενα όρια 

 

Ολοκληρώνοντας τα πειράματα του συγκεκριμένου σεναρίου, καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα πως το Mininet είναι όντως κατάλληλο για την εξομοίωση δικτύων 

κέντρων δεδομένων. Παρ ’όλα αυτά, υπάρχουν περιορισμοί στην απόδοση του δικτύου 

σε περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε υψηλό εύρος ζώνης που σχετίζονται με το υλικό του 

υπολογιστικού συστήματος που χρησιμοποιούμε. Επιπροσθέτως, είναι σε θέση να 

ελέγξει την απόδοση των κόμβων που δημιουργεί. 
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 6.3  Σενάριο 2 – Μέθοδοι εξισορρόπησης φορτίου και 

εφαρμογές χρηστών 
Στα παρακάτω σενάρια υποθέτουμε πως διαθέτουμε ένα νέο, ιδιωτικό κέντρο 

δεδομένων (data center) μιας εταιρείας που θέλει να χρησιμοποιήσει κάποια μέθοδο 

εξισορρόπησης φορτίου για την πρόσβαση στους διακομιστές της. Στο κέντρο 

δεδομένων, έχει χρησιμοποιηθεί η τοπολογία Fat-Tree αποτελούμενη από 4-pods, που το 

καθένα έχει τέσσερις (4) συνδεδεμένους κόμβους όπως φαίνεται στην Εικόνα 6-6. Θα 

χρησιμοποιήσουμε τους κόμβους του Pod 0 (h1-h4) για τις δοκιμές μας ως χρήστες και 

τους κόμβους των υπολοίπων Pods, ως διακομιστές (servers).  

Για την αξιολόγηση των μεθόδων εξισορρόπησης φορτίου, χρησιμοποιούμε τον 

ελεγκτή Floodlight που διαθέτει τρεις μεθόδους εξισορρόπησης φορτίου (παρουσιάζουμε 

τη λειτουργία τους και τις συγκρίνουμε μεταξύ τους), αλλά και προβαίνουμε στην 

υλοποίηση δικής μας μεθόδου εξισορρόπησης φορτίου. Για την εξομοίωση του δικτύου 

χρησιμοποιούμε το Mininet, στο οποίο περιορίζουμε το εύρος ζώνης στα 100Mbits/s για 

όλες τις συνδέσεις ενώ η υπολογιστική ισχύς των κόμβων περιορίζεται κατά περίπτωση. 

Στα περισσότερα κέντρα δεδομένων, δεν διαθέτουν όλοι οι διακομιστές το ίδιο 

υλικό (hardware) ούτε έχουν την ίδια υπολογιστική ισχύ. Για να συμβεί το ίδιο και στο 

δικό μας, περιορίζουμε την υπολογιστική ισχύ μέσω του Mininet, με τους διακομιστές 

του Pod 0 να είναι οι πιο αδύναμοι (cpu=0,001), τους διακομιστές του Pod 1 να 

διαθέτουν μια μέση υπολογιστική ισχύ (cpu=0,003) και τους διακομιστές του Pod 2 να 

είναι οι ισχυρότεροι (cpu=0,40). Οι κόμβοι του Pod 0 μέσω των οποίων λαμβάνουμε τις 

μετρήσεις μας, είναι το ίδιο δυνατοί με τους διακομιστές του Pod 3. 

 
Εικόνα 6-6 - Fat-Tree κέντρου δεδομένων 
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Κάθε Pod, διαθέτει έναν από τους τέσσερις διαφορετικούς διαθέσιμους τύπους 

διακομιστών που έχει η εταιρεία. Κάθε τύπος διακομιστή ανήκει σε ένα ξεχωριστό pool 

και το καθένα από αυτά αντιστοιχίζεται σε μια διαφορετική εικονική διεύθυνση IP. Στην 

συνέχεια, βλέπουμε αναλυτικά τις ρυθμίσεις των τεσσάρων διαφορετικών μεθόδων 

εξισορρόπησης φορτίου. 

Σενάριο 1. Εφαρμογή Ping και Round Robin: Ο πρώτος κόμβος κάθε Pod (h5, h9, 

h13) θα εξυπηρετεί τα ICMP Requests (ping). Οι παραπάνω κόμβοι δηλώνονται ως 

μέλη στο pool με όνομα «PING» το οποίο θα ανατεθεί στην εικονική IP διεύθυνση 

10.0.0.100. Για αυτούς τους διακομιστές, χρησιμοποιούμε την μέθοδο 

εξισορρόπησης φορτίου Round Robin.  

Σενάριο 2. Εφαρμογή HTTP και Weighted Round Robin: Ο δεύτερος κόμβος 

κάθε Pod (h6, h10, h14) διαθέτει HTTP Servers. Με την χρήση του 

SimpleHTTPServer, δημιουργούμε μια υπηρεσία στην θύρα 80 στον καθένα από 

αυτούς και τους ορίζουμε σαν μέλη στο δεύτερο pool με όνομα «HTTP Server». 

Αυτό το pool συσχετίζεται με την εικονική διεύθυνση 10.0.0.150. Για τους 

διακομιστές αυτού του τύπου, χρησιμοποιούμε την μέθοδο εξισορρόπησης φορτίου 

Weighted Round Robin. 

Σενάριο 3. Εφαρμογή Iperf και Στατιστική Εξισορρόπηση φορτίου: Ο τρίτος 

κόμβος κάθε Pod (h7, h11, h15) διαθέτει έναν Iperf Server που χρησιμοποιεί το 

πρωτόκολλο UDP. Το pool «Iperf» έχει τους παραπάνω κόμβους ως μέλη και 

ανατίθεται στην εικονική διεύθυνση IP 10.0.0.200. Χρησιμοποιείται η μέθοδος 

εξισορρόπησης φορτίου με στατιστικά.  

Σενάριο 4. Εφαρμογή FTP και Aναλογική Eξισορρόπηση Φορτίου: ο τελευταίος 

κόμβος κάθε Pod (h8, h12, h16) λειτουργεί ως ένας FTP διακομιστής με την χρήση 

του pyftpdlib. Αυτοί, καταχωρούνται ως μέλη στο pool «FTP», το οποίο 

αντιστοιχίζουμε στην VIP 10.0.0.200. Για αυτή την ομάδα διακομιστών, 

χρησιμοποιούμε την δική μας μέθοδο εξισορρόπησης φορτίου βασισμένη σε 

αναλογίες. 

Στον παρακάτω πίνακα, υπάρχουν συγκεντρωμένες όλες οι πειραματικές 

ρυθμίσεις για τα παραπάνω σενάρια. 
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Πίνακας 13 - Συγκεντρωτικός πίνακας 

Ξεκινώντας, το πρώτο βήμα που κάνουμε είναι η εκκίνηση του ελεγκτή 

FloodLight (java -jar target/floodlight.jar). Πρέπει να μην ξεχάσουμε να 

ενεργοποιήσουμε το πρόσθετο για τα στατιστικά, είναι απαραίτητο για την μέθοδο 

εξισορρόπησης φορτίου με στατιστικά. Για να το ενεργοποιήσουμε, βρίσκουμε το αρχείο 

floodlightdefault.properties στον φάκελο src/main/resources/ και αλλάζουμε την τιμή 

StatisticsCollector.enable=TRUE. Για μεγαλύτερη ευκολία στην καταγραφή των 

συμβάντων, αλλάξαμε και το χρονικό περιθώριο συλλογής των στατιστικών από 10 σε 

30 δευτερόλεπτα τροποποιώντας την παράμετρο 

StatisticsCollector.collectionIntervalPortStatsSeconds=30.  

Επόμενο βήμα είναι η εκκίνηση του Mininet και η χρήση της τοπολογίας Fat-

Tree με τους περιορισμούς που έχουμε αναφέρει. Ο περιορισμός των συνδέσεων στα 

100Mbits/s γίνεται εύκολα προσθέτοντας την παράμετρο --link=tc,bw=100 στην εντολή 

εκκίνησης του προγράμματος. Για τον περιορισμό των υπολογιστικών πόρων ανά Pod, 

έπρεπε να παρέμβουμε στον κώδικα της δημιουργίας της τοπολογίας μας και να 

τροποποιήσουμε την δημιουργία των κόμβων ώστε να προσθέσουμε τους περιορισμούς 

που θέλουμε. Μετά τις αλλαγές μας, ο κώδικας δημιουργίας των κόμβων είναι αυτός: 

def addHosts(self): 

    for i in range(0, self.nhost): 

        for i in range(0, 4):  #pod 0 

            self.hnodes.append( self.addHost('h%s' % (i + 1), cpu=.40 )) 

        for i in range(4, 8):  #pod 1 

            self.hnodes.append( self.addHost('h%s' % (i + 1), cpu=.001 )) 

        for i in range(8, 12): #pod 2 

            self.hnodes.append( self.addHost('h%s' % (i + 1), cpu=.003 )) 

        for i in range(12, self.nhost): #pod 3 

            self.hnodes.append( self.addHost('h%s' % (i + 1), cpu=.40 )) 

 VIP Τύπος Μέθοδος εξισορρόπησης Διακομιστές 

1 10.0.0.100 PING (ICMP) Round Robin h5 h9 h13 

2 10.0.0.150 HTTP (TCP) Weighted Round Robin h6 h10 h14 

3 10.0.0.200 IPERF (UDP) Statistics-based h7 h11 h15 

4 10.0.0.250 FTP (TCP) Ratio-based h8 h12 h16 
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Δεν πρέπει να παραλείψουμε την προσθήκη της παραμέτρου --host cfs στον 

κώδικα εκκίνησης, ώστε να ληφθούν υπόψιν οι ρυθμίσεις μας. Η εντολή που 

χρησιμοποιήσαμε για την εκκίνηση του Mininet είναι η εξής: 

mn --custom ~/mininet/custom/fattree-topo.py --topo ftree --

controller=remote,ip=127.0.0.1,port=6653 --switch ovsk,protocols=OpenFlow13 --

link=tc,bw=100 --host cfs 

 

Στην παρακάτω εικόνα, παρουσιάζεται το δίκτυό μας χρησιμοποιώντας το 

γραφικό περιβάλλον του ελεγκτή FloodLight. 

 
Εικόνα 6-7 - Απεικόνιση δικτύου Fat-Tree μέσω του FloodLight 



 

70 

 6.3.1 Πείραμα 3 – Αλγόριθμος κυκλικής επιλογής (Round Robin) 
Στο πρώτο σενάριο της δεύτερης ομάδας, κάνουμε εξισορρόπηση φορτίου 

ανάμεσα σε τρείς διακομιστές (h5, h9, h13) που εξυπηρετούν μόνο ICMP Requests 

(ping). Ορίζουμε με την βοήθεια του REST API και το Curl, το VIP1 με IP 10.0.0.100 

και το pool «PING», στο οποίο αναθέτουμε τα παραπάνω μέλη χρησιμοποιώντας τις IP 

τους. Οι εντολές που χρησιμοποιήσαμε είναι οι παρακάτω: 

curl -X POST -d 

'{"id":"1","name":"vip1","protocol":"icmp","address":"10.0.0.100","port":"8"}' 

http://localhost:8080/quantum/v1.0/vips/ 

curl -X POST -d '{"id":"1","name":"PING","protocol":"icmp","vip_id":"1"}' 

http://localhost:8080/quantum/v1.0/pools/ 

curl -X POST -d '{"id":"11","address":"10.0.0.5","port":"8","pool_id":"1"}' 

http://localhost:8080/quantum/v1.0/members/ 

curl -X POST -d '{"id":"12","address":"10.0.0.9","port":"8","pool_id":"1"}' 

http://localhost:8080/quantum/v1.0/members/ 

curl -X POST -d '{"id":"13","address":"10.0.0.13","port":"8","pool_id":"1"}' 

http://localhost:8080/quantum/v1.0/members/ 

 

Αναλυτικότερα, στην πρώτη εντολή, με τον διακόπτη -X POST δηλώνουμε πως 

θα δημιουργήσουμε νέα δεδομένα τα οποία ακολουθούν μετά τον επόμενο διακόπτη, τον 

-d. Στα δεδομένα, το id του VIP και pool είναι ο αριθμός της σειράς που χρησιμοποιούμε 

(1 για το Round Robin, 2 για το Weighted Round Robin κλπ.). Στα μέλη, το id 

αποτελείται από τον αριθμό του VIP και τον αριθμό της σειράς του μέλους, δηλαδή τα 

πρώτα μέλη των τεσσάρων VIP είναι της μορφής x1, όπου x o αριθμός του VIP. Στο 

πεδίο του ονόματος δηλώνουμε το όνομα του VIP ή την υπηρεσία που θα υποστηρίξουμε, 

στο πεδίο του πρωτοκόλλου δηλώνουμε το πρωτόκολλο, στο πεδίο της διεύθυνσης IP 

δηλώνουμε την επιθυμητή VIP ή την πραγματική στην περίπτωση των μελών και στα 

vip_id και pool_id δηλώνουμε τα αντίστοιχα ids. Τέλος, προσθέτουμε τον σύνδεσμο από 

αντίστοιχο URL σύμφωνα με το REST API του ελεγκτή FloodLight. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω εντολές για να επιβεβαιώσουμε 

την ορθή καταχώρηση της VIP, του pool και των μελών, αντίστοιχα. 

 



 

71 

curl http://localhost:8080/quantum/v1.0/vips/ | python -mjson.tool 

curl http://localhost:8080/quantum/v1.0/pools/ | python -mjson.tool 

curl http://localhost:8080/quantum/v1.0/members/ | python -mjson.tool 

 

Η ορθότερη χρήση της εντολής περιλαμβάνει και τον διακόπτη -X GET αλλά 

εννοείται στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται κανένας. Επιπλέον, περνάμε τα 

αποτελέσματα των εντολών μέσα από το εργαλείο mjson.tool της python για καλύτερη 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

Όπως έχουμε αναφέρει, ο αλγόριθμος Round Robin, είναι ένας από τους πιο 

απλούς αλγορίθμους εξισορρόπησης φορτίου. Στην υλοποίηση που υπάρχει στον 

ελεγκτή FloodLight, ο αλγόριθμος κρατάει την τιμή του προηγούμενου μέλους και όταν 

του ζητηθεί να επιστρέψει τον επόμενο διαθέσιμο διακομιστή, αυξάνει την τιμή κατά ένα 

και έτσι επιστρέφει το επόμενο μέλος από τα διαθέσιμα. Ο πλήρης κώδικας του 

αλγορίθμου βρίσκεται στο Παράρτημα A - Κώδικας. 

Σε αυτό το σενάριο δεν θα χρειαστεί να ρυθμίσουμε κάποια υπηρεσία, οπότε 

ξεκινάμε κατευθείαν τις δοκιμές μας. Εκτελούμε την εντολή ping 10.0.0.100 -c2 από 

τους κόμβους h1, h2, h3, h4 και πάλι πίσω στον h1 για να δούμε την κατανομή που κάνει 

ο αλγόριθμος.  

Χρησιμοποιώντας το log του ελεγκτή, βλέπουμε πως τα ερωτήματα 

κατανέμονται στους διαθέσιμους διακομιστές του pool με την σειρά εκτός από το 

τελευταίο ερώτημα του h1, κάτι που συμβαίνει γιατί πλέον υπάρχει κάποιο flow που να 

δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει με τον 10.0.0.100. Για 

επαλήθευση των ευρημάτων, χρησιμοποιούμε το Wireshark στο οποίο καταγράφουμε 

μόνο την κίνηση των ICMP πακέτων παρακολουθώντας τις θύρες που είναι 

συνδεδεμένοι οι διακομιστές. 

Παρατηρούμε πως, επιβεβαιώνονται τα ευρήματα από τον ελεγκτή, το πρώτο 

ερώτημα από τον h1 (10.0.0.1) καταλήγει στον πρώτο διαθέσιμο διακομιστή του pool, 

τον h5 (10.0.0.5), το δεύτερο από τον h2 (10.0.0.2) στον h9 (10.0.0.9), το τρίτο από τον 

h3 (10.0.0.3) στον h13 (10.0.0.13), το τέταρτο από τον h4 (10.0.0.4) καταλήγει πάλι στον 

πρώτο, δηλαδή τον h1 (10.0.0.1) και το τελευταίο, από τον h1 (10.0.0.1) στον h5 h5 

(10.0.0.5). Ακολουθούν τα αποτελέσματα από το Wireshark. 
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Εικόνα 6-8 - Αποτελέσματα Wireshark 

 

Όπως είπαμε, αυτό συμβαίνει γιατί πλέον υπάρχει εγκατεστημένο ένα flow για 

αυτές τις διευθύνσεις και έτσι ο μεταγωγέας δεν ρωτάει τον ελεγκτή τι να κάνει με τα 

πακέτα. Για να το επιβεβαιώσουμε, αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στα dump flows των 

μεταγωγέων που είναι συνδεδεμένοι οι κόμβοι h1, h2 (e20) και h3,h4 (e21). 

root@floodlight:~# ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows e20 

OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2): 

cookie=0xa000000f2edc5a, duration=301.357s, table=0, n_packets=3, 

n_bytes=294, send_flow_rem icmp,in_port=3,nw_src=10.0.0.1 

actions=set_field:02:f7:36:fd:2c:f6->eth_dst,set_field:10.0.0.5->ip_dst,output:1 

cookie=0xa000001812c6ed, duration=291.543s, table=0, n_packets=1, 

n_bytes=98, send_flow_rem icmp,in_port=4,nw_src=10.0.0.2 

actions=set_field:2e:de:37:e4:5e:d0->eth_dst,set_field:10.0.0.9->ip_dst,output:1 

cookie=0xa00000220e47df, duration=301.357s, table=0, n_packets=3, 

n_bytes=294, send_flow_rem icmp,in_port=1,nw_dst=10.0.0.1 

actions=set_field:12:34:56:78:90:12->eth_src,set_field:10.0.0.100->ip_src,output:3 

cookie=0xa0000017aa6ac8, duration=291.540s, table=0, n_packets=1, 

n_bytes=98, send_flow_rem icmp,in_port=1,nw_dst=10.0.0.2 

actions=set_field:12:34:56:78:90:12->eth_src,set_field:10.0.0.100->ip_src,output:4 

cookie=0x0, duration=1097.114s, table=0, n_packets=117007, 

n_bytes=23474127, priority=0 actions=CONTROLLER:65535 

 



 

73 

root@floodlight:~# ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows e21 

OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2): 

 cookie=0xafffff9752cdac, duration=289.714s, table=0, n_packets=1, 

n_bytes=98, send_flow_rem icmp,in_port=3,nw_src=10.0.0.3 

actions=set_field:fa:a4:ad:74:18:60->eth_dst,set_field:10.0.0.13->ip_dst,output:1 

 cookie=0xafffffa036b83f, duration=271.772s, table=0, n_packets=1, 

n_bytes=98, send_flow_rem icmp,in_port=4,nw_src=10.0.0.4 

actions=set_field:02:f7:36:fd:2c:f6->eth_dst,set_field:10.0.0.5->ip_dst,output:1 

 cookie=0xa00000154ed83f, duration=289.714s, table=0, n_packets=1, 

n_bytes=98, send_flow_rem icmp,in_port=1,nw_dst=10.0.0.3 

actions=set_field:12:34:56:78:90:12->eth_src,set_field:10.0.0.100->ip_src,output:3 

 cookie=0xa000003cba0799, duration=271.772s, table=0, n_packets=1, 

n_bytes=98, send_flow_rem icmp,in_port=2,nw_dst=10.0.0.4 

actions=set_field:12:34:56:78:90:12->eth_src,set_field:10.0.0.100->ip_src,output:4 

 cookie=0x0, duration=1113.997s, table=0, n_packets=117907, 

n_bytes=23647805, priority=0 actions=CONTROLLER:65535 

 

Παρατηρώντας τα παραπάνω flows του μεταγωγέα e21, βλέπουμε πέντε 

καταχωρήσεις. Οι δυο πρώτες καταχωρήσεις αφορούν τις πραγματικές IP διευθύνσεις, οι 

επόμενες δυο την εικονική διεύθυνση 10.0.0.100 και η τελευταία χρησιμοποιείται για να 

κατευθύνει τα άγνωστα πακέτα στον ελεγκτή. 

Τα αποτελέσματα της χρήσης του αλγορίθμου ήταν τα αναμενόμενα, περιμέναμε 

μια κυκλική κατανομή των αιτημάτων και αυτό έγινε. Ένας τέτοιος αλγόριθμος θα είχε 

πολύ καλύτερη απόδοση σε ένα δίκτυο στο οποίο οι διακομιστές έχουν ολόιδια 

χαρακτηριστικά, κάτι που δεν ισχύει στο δικό μας. 

 6.3.2 Πείραμα 4 – Αλγόριθμος κυκλικής επιλογής με βάρη (Weighted Round 

Robin) 
Στο δεύτερο σενάριο, κάνουμε εξισορρόπηση φορτίου χρησιμοποιώντας τον 

αλγόριθμο Weighted Round Robin. Δημιουργούμε την δεύτερη VIP, 10.0.0.150, 

αναθέτουμε σε αυτή το pool «HTTP» και ορίζουμε ως μέλη τους διακομιστές h6 

(10.0.0.6), h10 (10.0.0.10) και h14 (10.0.0.14) με βάρη 1, 2 και 7 αντίστοιχα. 

Ακολουθούν οι εντολές που χρησιμοποιήσαμε: 
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curl -X POST -d 

'{"id":"2","name":"vip2","protocol":"TCP","address":"10.0.0.150","port":"80"}' 

http://localhost:8080/quantum/v1.0/vips/ 

curl -X POST -d 

'{"id":"2","name":"HTTP","protocol":"TCP","lb_method":"WRR","vip_id":"2"}' 

http://localhost:8080/quantum/v1.0/pools/ 

curl -X POST -d 

'{"id":"21","address":"10.0.0.6","port":"80","pool_id":"2","weight":"1"}' 

http://localhost:8080/quantum/v1.0/members/ 

curl -X POST -d 

'{"id":"22","address":"10.0.0.10","port":"80","pool_id":"2","weight":"2"}' 

http://localhost:8080/quantum/v1.0/members/ 

curl -X POST -d 

'{"id":"23","address":"10.0.0.14","port":"80","pool_id":"2","weight":"7"}' 

http://localhost:8080/quantum/v1.0/members/ 

 

 

Ο αλγόριθμος του Weighted Round Robin που υπάρχει υλοποιημένος στον 

ελεγκτή FloodLight διαφέρει από την κλασσική υλοποίηση. Ο συγκεκριμένος, προσθέτει 

τα βάρη από όλα τα μέλη και έπειτα χρησιμοποιεί μια γεννήτρια παραγωγής ενός 

τυχαίου αριθμού από το μηδέν μέχρι το σύνολο των βαρών που υπολογίσθηκε νωρίτερα. 

Στο επόμενο βήμα, δημιουργεί μια μεταβλητή (val) στην οποία προσθέτει το βάρος ενός 

μέλους ξεκινώντας από το δεύτερο. Έπειτα, συγκρίνει την μεταβλητή val με αυτόν τον 

τυχαίο αριθμό, αν είναι μεγαλύτερη, τότε επιλέγει το μέλος με το συγκεκριμένο βάρος, 

αλλιώς προσθέτει το βάρος και του επόμενου μέλους και συνεχίζει τις συγκρίσεις. Ο 

πλήρης κώδικας του αλγορίθμου βρίσκεται στο Παράρτημα A - Κώδικας. 

Για την πραγματοποίηση των δοκιμών μας, εκκινούμε μια υπηρεσία Web server 

στην προκαθορισμένη θύρα 80, στους διακομιστές h6, h10 και h14 δίνοντας την εντολή 

python -m SimpleHTTPServer 80. Για να ζητήσουμε μια σελίδα από τον εκάστοτε 

διακομιστή, χρησιμοποιούμε την εντολή wget 10.0.0.150. Πραγματοποιούμε δέκα (10) 

αιτήματα στους διαθέσιμους διακομιστές χρησιμοποιώντας τους κόμβους h1, h2, h3, h4 

με την σειρά ώστε να δούμε την κατανομή των αιτημάτων από τον αλγόριθμο. 
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Χρησιμοποιώντας την καταγραφική λειτουργία (log) του ελεγκτή και το 

Wireshark, καταγράφουμε τα αιτήματα (run), τον τυχαίο αριθμό που παρήγαγε ο 

αλγόριθμος (random), τις τιμές που παίρνει η μεταβλητή val στην σύγκριση, καθώς και 

τον διακομιστή που επέλεξε (selection). 

Πίνακας 14 - Κατανομή αιτημάτων από WRR 

Run 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Random 9 3 6 4 3 3 5 2 1 9 

Val 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Val 9 9 9 9 9 9 9 9  9 

Val 10         10 

selection 21 23 23 23 23 23 23 23 22 21 

Μελετώντας την πρώτη εκτέλεση (στήλη 1), βλέπουμε πως ο τυχαίος αριθμός 

που παράχθηκε ήταν το 9. Η μεταβλητή val είναι μηδενική και στην πρώτη εκτέλεση, 

προστίθεται το βάρος του δεύτερου μέλους, δηλαδή το 2. Έπειτα, συγκρίνουμε την 

μεταβλητή με τον τυχαίο αριθμό, το 2 είναι μικρότερο του 9, άρα συνεχίζουμε την 

αναζήτηση. Προσθέτουμε το βάρος του τρίτου, και πλέον η μεταβλητή έχει την τιμή 9. 

Την συγκρίνουμε με τον τυχαίο αριθμό και επειδή δεν είναι μεγαλύτερη, συνεχίζουμε με 

το επόμενο μέλος. Προσθέτουμε και το βάρος του πρώτου φτάνοντας στο 10, τώρα στην 

σύγκριση η τιμή της val είναι μεγαλύτερη από τον τυχαίο αριθμό και έτσι επιλέγεται το 

πρώτο μέλος. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις υπόλοιπες εκτελέσεις. 

 
Εικόνα 6-9 - Μετρήσεις μέσω Wireshark 
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Μετά το τέλος των δοκιμών μας, ο πίνακας ροής του μεταγωγέα στον οποίο είναι 

συνδεδεμένοι οι κόμβοι h1, h2 έχει αυτή τη μορφή: 

root@floodlight:~# ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows e20 

OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2): 

 cookie=0xafffffbf429dd3, duration=231.593s, table=0, n_packets=14, 

n_bytes=1040, send_flow_rem tcp,in_port=3,nw_src=10.0.0.1,tp_src=41412 

actions=set_field:7a:11:d1:55:2a:c0->eth_dst,set_field:10.0.0.6->ip_dst,output:1 

 cookie=0xaffffffac21c52, duration=206.161s, table=0, n_packets=13, 

n_bytes=974, send_flow_rem tcp,in_port=4,nw_src=10.0.0.2,tp_src=50603 

actions=set_field:3a:95:32:65:44:b7->eth_dst,set_field:10.0.0.14->ip_dst,output:1 

 cookie=0xafffff8601e94e, duration=150.950s, table=0, n_packets=13, 

n_bytes=974, send_flow_rem tcp,in_port=3,nw_src=10.0.0.1,tp_src=39614 

actions=set_field:3a:95:32:65:44:b7->eth_dst,set_field:10.0.0.14->ip_dst,output:1 

 cookie=0xa0000006bce15a, duration=132.139s, table=0, n_packets=13, 

n_bytes=974, send_flow_rem tcp,in_port=4,nw_src=10.0.0.2,tp_src=40505 

actions=set_field:3a:95:32:65:44:b7->eth_dst,set_field:10.0.0.14->ip_dst,output:1 

 cookie=0xa000004f6869e8, duration=82.760s, table=0, n_packets=13, 

n_bytes=974, send_flow_rem tcp,in_port=3,nw_src=10.0.0.1,tp_src=49127 

actions=set_field:3a:cb:af:43:74:a3->eth_dst,set_field:10.0.0.10->ip_dst,output:2 

 cookie=0xafffff885b734c, duration=69.252s, table=0, n_packets=14, 

n_bytes=1040, send_flow_rem tcp,in_port=4,nw_src=10.0.0.2,tp_src=43818 

actions=set_field:7a:11:d1:55:2a:c0->eth_dst,set_field:10.0.0.6->ip_dst,output:1 

 cookie=0xafffffdd3f47b6, duration=231.593s, table=0, n_packets=12, 

n_bytes=4681, send_flow_rem tcp,in_port=1,nw_dst=10.0.0.1,tp_dst=41412 

actions=set_field:12:34:56:78:90:12->eth_src,set_field:10.0.0.150->ip_src,output:3 

 cookie=0xaffffffa37816e, duration=206.161s, table=0, n_packets=13, 

n_bytes=4747, send_flow_rem tcp,in_port=1,nw_dst=10.0.0.2,tp_dst=50603 

actions=set_field:12:34:56:78:90:12->eth_src,set_field:10.0.0.150->ip_src,output:4 

 cookie=0xafffff85774e6a, duration=150.949s, table=0, n_packets=13, 

n_bytes=4747, send_flow_rem tcp,in_port=1,nw_dst=10.0.0.1,tp_dst=39614 

actions=set_field:12:34:56:78:90:12->eth_src,set_field:10.0.0.150->ip_src,output:3 
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 cookie=0xa0000006324676, duration=132.139s, table=0, n_packets=13, 

n_bytes=4747, send_flow_rem tcp,in_port=1,nw_dst=10.0.0.2,tp_dst=40505 

actions=set_field:12:34:56:78:90:12->eth_src,set_field:10.0.0.150->ip_src,output:4 

 cookie=0xa000005a1d4c21, duration=82.755s, table=0, n_packets=13, 

n_bytes=4747, send_flow_rem tcp,in_port=1,nw_dst=10.0.0.1,tp_dst=49127 

actions=set_field:12:34:56:78:90:12->eth_src,set_field:10.0.0.150->ip_src,output:3 

 cookie=0xafffffa6581d2f, duration=69.252s, table=0, n_packets=12, 

n_bytes=4681, send_flow_rem tcp,in_port=1,nw_dst=10.0.0.2,tp_dst=43818 

actions=set_field:12:34:56:78:90:12->eth_src,set_field:10.0.0.150->ip_src,output:4 

 cookie=0x0, duration=504.038s, table=0, n_packets=39505, n_bytes=5089624, 

priority=0 actions=CONTROLLER:65535 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψιν του τα 

βάρη, αλλά η μεταβλητή παραγωγής ενός τυχαίου αριθμού στον κώδικα, επηρεάζει το 

αποτέλεσμα του αλγορίθμου κάνοντας τον πιο απρόβλεπτο. Στην δοκιμή μας, η 

γεννήτρια τυχαίων αριθμών επέλεξε τρείς φορές τον αριθμό τρία (3), δύο φορές τον 

αριθμό εννέα (9) και καμία τους αριθμούς επτά (7) και οκτώ (8).  

 6.3.3 Πείραμα 5 – Αλγόριθμος που βασίζεται σε στατιστικά (Statistics) 
Σε αυτό το σενάριο, χρησιμοποιούμε έναν δυναμικό αλγόριθμο εξισορρόπησης 

φορτίου βασισμένο σε στατιστικά. Δηλώνουμε την τρίτη εικονική μας διεύθυνση IP, 

10.0.0.200 και δημιουργούμε το pool το οποίο θα της αναθέσουμε, με όνομα «IPERF». 

Ορίζουμε ως μέλη, τους διακομιστές h7 (10.0.0.7), h11 (10.0.0.11) και h15 (10.0.0.15) 

χρησιμοποιώντας τις παρακάτω εντολές: 

curl -X POST -d 

'{"id":"3","name":"vip3","protocol":"UDP","address":"10.0.0.200","port":"200"}' 

http://localhost:8080/quantum/v1.0/vips/ 

curl -X POST -d 

'{"id":"3","name":"IPERF","protocol":"UDP","lb_method":"STATISTICS","vip_id":"3"

}' http://localhost:8080/quantum/v1.0/pools/ 

curl -X POST -d '{"id":"31","address":"10.0.0.7","port":"200","pool_id":"3"}' 

http://localhost:8080/quantum/v1.0/members/ 

curl -X POST -d '{"id":"32","address":"10.0.0.11","port":"200","pool_id":"3"}' 

http://localhost:8080/quantum/v1.0/members/ 
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curl -X POST -d '{"id":"33","address":"10.0.0.15","port":"200","pool_id":"3"}' 

http://localhost:8080/quantum/v1.0/members/ 

 

Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος που χρησιμοποιούμε, αν και είναι δυναμικός, είναι 

σχετικά απλός Δημιουργεί μια λίστα με όλα τα μέλη του pool και στην συνέχεια την 

ενημερώνει, καταχωρώντας την κίνηση του δικτύου που έχει καταγράψει ο μεταγωγέας 

στην θύρα με την οποία συνδέεται το εκάστοτε μέλος σε ένα προκαθορισμένο χρονικό 

διάστημα. Υπενθυμίζω πως έχουμε ορίσει αυτό το χρονικό διάστημα στα τριάντα (30) 

δευτερόλεπτα. Για την επιλογή, συγκρίνει τις τιμές της κίνησης των κόμβων και επιλέγει 

εκείνον με την μικρότερη. Ο πλήρης κώδικας του αλγορίθμου βρίσκεται στο Παράρτημα 

A - Κώδικας . 

Για τις δοκιμές μας, ενεργοποιούμε έναν Iperf διακομιστή στα μέλη του 

συγκεκριμένου pool, h7, h11, h15, δηλώνοντας του να χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο 

UDP με την παράμετρο -u και να δέχεται συνδέσεις στην θύρα 20 με την παράμετρο -p 

200. Δίνουμε λοιπόν στους παραπάνω, την εντολή iperf -s -u -p 200. 

Χρησιμοποιούμε το REST API του FloodLight για να παίρνουμε στοιχεία για την 

κίνηση του δικτύου στους διακομιστές. Στις παραμέτρους, δηλώνουμε το ID του 

μεταγωγέα και έπειτα την θύρα από την οποία θέλουμε να παίρνουμε μετρήσεις. Για την 

περίπτωσή μας, την λήψη των στατιστικών για τους διακομιστές h7, h11, h15, οι εντολές 

είναι οι εξής: 

curl 127.0.0.1:8080/wm/statistics/bandwidth/00:00:00:00:00:00:00:17/3/json | python -

mjson.tool 

curl 127.0.0.1:8080/wm/statistics/bandwidth/00:00:00:00:00:00:00:19/3/json | python -

mjson.tool 

curl 127.0.0.1:8080/wm/statistics/bandwidth/00:00:00:00:00:00:00:1b/3/json | python -

mjson.tool 

Και τα αποτελέσματα είναι της μορφής: 

    { 

        "bits-per-second-rx": "0", 

        "bits-per-second-tx": "1444", 

        "dpid": "00:00:00:00:00:00:00:17", 

        "link-speed-bits-per-second": "10000000", 

        "port": "3", 
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        "updated": "Thu Feb 01 01:06:27 EST 2018" 

    } 

    { 

        "bits-per-second-rx": "0", 

        "bits-per-second-tx": "1444", 

        "dpid": "00:00:00:00:00:00:00:19", 

        "link-speed-bits-per-second": "10000000", 

        "port": "3", 

        "updated": "Thu Feb 01 01:06:27 EST 2018" 

    } 

    { 

        "bits-per-second-rx": "0", 

        "bits-per-second-tx": "1444", 

        "dpid": "00:00:00:00:00:00:00:1b", 

        "link-speed-bits-per-second": "10000000", 

        "port": "3", 

        "updated": "Thu Feb 01 01:06:27 EST 2018" 

    } 

Ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψιν μόνο τις τιμές των πεδίων «bits-per-second-rx». 

Μας ενδιαφέρει και η ώρα δειγματοληψίας των τιμών, παρατηρούμε ότι οι τιμές 

λήφθηκαν στις 01:06:27 και με δεδομένο πως έχουμε ορίσει την χρονική διαφορά 

ανάμεσα στις καταγραφές στα τριάντα δευτερόλεπτα, η επόμενη ανανέωση των 

στατιστικών θα γίνει στις 01:06:57. 

Πριν ξεκινήσουμε τις δοκιμές μας, πρέπει να θυμίσουμε πως χρησιμοποιούμε τις 

ίδιες παραμέτρους που χρησιμοποιήσαμε στην δημιουργία των διακομιστών του Iperf 

και επιπλέον την παράμετρο -b με τιμή 100M γιατί η εφαρμογή έχει ως προεπιλογή 

εύρους ζώνης το 1Mbit/sec. Η πλήρης εντολή που χρησιμοποιούμε είναι η εξής: iperf -c 

10.0.0.200 -u -p 200 -b 100M. 

Στην πρώτη δοκιμή, οι διακομιστές δεν έχουν καθόλου κίνηση. Περιμένουμε την 

χρονική στιγμή στην οποία γίνεται η καταγραφή των δεδομένων, τα ζητάμε από τον 

ελεγκτή και αφού βεβαιωθούμε πως οι τιμές είναι μηδενικές κάνουμε μια σύνδεση στην 

διεύθυνση 10.0.0.200 από τον h1 και έπειτα καταγράφουμε τις τιμές των μεταγωγέων. 
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Πίνακας 15 - Χωρίς κίνηση 

Διακομιστής/Ώρα 01:06:27 01:06:57 

h7 0 0 

h11 0 0 

h15 0 414 

Από την καταγραφή του ελεγκτή, και από τα στατιστικά στοιχεία, παρατηρούμε 

πως ο αλγόριθμος επέλεξε τον διακομιστή h15. Κανένας από τους διακομιστές δεν είχε 

κίνηση την δεδομένη χρονική στιγμή, οπότε όλες οι επιλογές θα ήταν σωστές. 

Στην δεύτερη δοκιμή, οι διακομιστές πάλι δεν έχουν κίνηση. Αυτή τη φορά, 

χρησιμοποιούμε τους διακομιστές h2, h3, h4 και προσπαθούμε να συνδεθούμε σχεδόν 

ταυτόχρονα με την διεύθυνση 10.0.0.200.  

Πίνακας 16 - Χωρίς κίνηση - ταυτόχρονη σύνδεση 

Διακομιστής/Ώρα 01:13:57 01:14:27 

h7 0 0 

h11 0 0 

h15 0 3259 

 

Ο αλγόριθμος, λαμβάνει δεδομένα για την κίνηση κάθε 30 δευτερόλεπτα. Έτσι, 

δεν μπορεί να ξέρει κάθε χρονική στιγμή τι συμβαίνει και για αυτό τον τρόπο κατευθύνει 

όλα τα ερωτήματα στον διακομιστή h5, κάτι που απεικονίζεται και στο αρχείο 

καταγραφής του: 

[ 82] local 10.0.0.15 port 200 connected with 10.0.0.2 port 38609 

[ 79] local 10.0.0.15 port 200 connected with 10.0.0.3 port 46618 

[ 80] local 10.0.0.15 port 200 connected with 10.0.0.4 port 50419 

[ 82]  0.0-10.5 sec  43.6 MBytes  34.7 Mbits/sec  18.612 ms 24429/55511 (44%) 

[ 82]  0.0-10.5 sec  680 datagrams received out-of-order 

[ 79]  0.0-10.7 sec  28.9 MBytes  22.6 Mbits/sec  12.303 ms 34661/55266 (63%) 

[ 79]  0.0-10.7 sec  952 datagrams received out-of-order 

[ 80]  0.0-10.6 sec  30.2 MBytes  23.9 Mbits/sec   0.611 ms 30193/51759 (58%) 

[ 80]  0.0-10.6 sec  721 datagrams received out-of-order 

Στην επόμενη δοκιμή, δημιουργούμε κίνηση στον διακομιστή h15 για να δούμε 

την επιλογή που κάνει ο αλγόριθμος. 
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Πίνακας 17 - Κίνηση στον h15 

Διακομιστής/Ώρα 01:17:57 01:18:27 

h7 0 1220 

h11 0 0 

h15 425 0 

 

Ο αλγόριθμος λαμβάνει τα στατιστικά από τους μεταγωγείς και αποφασίζει να 

κατευθύνει την κίνηση σε έναν από τους δυο διακομιστές που δεν έχουν την 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή κίνηση, τους h7, h11. Όπως βλέπουμε στην επόμενη 

χρονική στιγμή που γίνεται η δειγματοληψία, ο αλγόριθμος επέλεξε τον διακομιστή h7. 

Στην προτελευταία δοκιμή μας, δημιουργούμε κίνηση στους διακομιστές h11 και 

h15 από τους h3, h4. Έπειτα, προσπαθούμε να συνδεθούμε στην εικονική διεύθυνση 

10.0.0.200 από τον κόμβο h1 για να δούμε την επιλογή του αλγορίθμου. 

Πίνακας 18 - Κίνηση στους h11, h15 

Διακομιστής/Ώρα 01:23:27 01:18:27 

h7 0 1262 

h11 440 0 

h15 857 0 

 

Στην προκειμένη περίπτωση, ο αλγόριθμος ορθά επιλέγει τον διακομιστή h7, 

καθώς είναι αυτός που δεν έχει καθόλου κίνηση. 

Τελευταία δοκιμή χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο εξισορρόπησης φορτίου 

βασισμένο σε στατιστικά, δημιουργουμε κίνηση από τους κόμβους h2, h3, h4 σε όλους 

τους διακομιστές και αφήνουμε τον αλγόριθμο να επιλέξει τον διακομιστή στον οποίο θα 

κατευθύνει την σύνδεση. 

Πίνακας 19 - Κίνηση στους h7, h11, h15 

Διακομιστής/Ώρα 01:27:27 01:27:57 

h7 857 0 

h11 442 0 

h15 440 414 

Ο αλγόριθμος λαμβάνει τα στατιστικά για τους διακομιστές, συγκρινει τις τιμές 

και κατευθύνει την κίνηση στον διακομιστή h15 καθώς είναι αυτός με την λιγότερη 

κίνηση σε σύγκριση με τους άλλους 2. 
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 6.3.4 Πείραμα 6 – Αλγόριθμος ποσοστιαίας επιλογής (Ratio-based) 
Στο τελευταίο σενάριο, χρησιμοποιούμε τον δικό μας αλγόριθμο, που βασίζεται 

σε ποσοστά. Δημιουργούμε την εικονική διεύθυνση IP 10.0.0.250, το pool «FTP» και 

ορίζουμε ως μέλη τους διακομιστές h8, h12 και h16 με βάρη 1, 2 και 7 αντίστοιχα, 

χρησιμοποιώντας τις παρακάτω εντολές: 

curl -X POST -d 

'{"id":"4","name":"vip4","protocol":"TCP","address":"10.0.0.250","port":"21"}' 

http://localhost:8080/quantum/v1.0/vips/ 

curl -X POST -d 

'{"id":"4","name":"FTP","protocol":"TCP","lb_method":"RATIO","vip_id":"4"}' 

http://localhost:8080/quantum/v1.0/pools/ 

curl -X POST -d 

'{"id":"41","address":"10.0.0.8","port":"21","pool_id":"4","weight":"1"}' 

http://localhost:8080/quantum/v1.0/members/ 

curl -X POST -d 

'{"id":"42","address":"10.0.0.12","port":"21","pool_id":"4","weight":"2"}' 

http://localhost:8080/quantum/v1.0/members/ 

curl -X POST -d 

'{"id":"43","address":"10.0.0.16","port":"21","pool_id":"4","weight":"7"}' 

http://localhost:8080/quantum/v1.0/members/ 

Ο αλγόριθμός μας, λαμβάνει τα βάρη από όλα τα μέλη και δημιουργεί μια λίστα 

με τα μέλη, στον οποίο αναγράφεται το καθένα από αυτά τόσες φορές, όσες και η τιμή 

του βάρους το οποίο έχει. Στην συνέχεια, αυτή η λίστα ανακατεύεται για να αποφύγουμε 

τις πολλές συνδέσεις σε έναν διακομιστή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αφού 

ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, έχουμε την λίστα που διαθέτει πλέον τις δέκα επόμενες 

αναθέσεις. Στις επόμενες εννέα κλήσεις του αλγορίθμου, δεν υπολογίζεται κάτι εκ νέου, 

απλά επιστρέφει τον επόμενο διαθέσιμο διακομιστή σύμφωνα με την λίστα που υπάρχει. 

Ο πλήρης κώδικας του αλγορίθμου βρίσκεται στο Παράρτημα A - Κώδικας. 

Για τις δοκιμές μας, εκκινούμε μια υπηρεσία FTP στην προκαθορισμένη θύρα 21 

στον καθένα από τους τρεις διαθέσιμους διακομιστές h8, h12 και h16. Χρησιμοποιούμε 

το pyftpdlib με τις παραμέτρους -p21 για να ορίσουμε την θύρα, -d για να ορίσουμε τον 

φάκελο που θα είναι διαθέσιμος (επιλέξαμε τον φάκελο /home/) και τις παραμέτρους -u 
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και -P για να ορίσουμε όνομα χρήστη και κωδικό. Η εντολή που χρησιμοποιήσαμε, ήταν 

εξής: 

python -m pyftpdlib -p 21 -d /home/ -u sakis -P giatsos 

Μεταφερόμαστε στους κόμβους h1, h2, h3, h4 και δοκιμάζουμε να συνδεθούμε 

στην υπηρεσία FTP που υπάρχει στην εικονική διεύθυνση IP 10.0.0.250. Για την 

σύνδεση, δίνουμε την εντολή ftp 10.0.0.250. Χρησιμοποιώντας το καταγραφικό (log) του 

ελεγκτή, το καταγραφικό των εκτελούμενων υπηρεσιών στους διακομιστές και το 

Wireshark, μπορούμε να δούμε την λειτουργία του αλγορίθμου και τις αναθέσεις που 

κάνει. Ενδεικτικά, παρουσιάζουμε στην παρακάτω εικόνα την ανταλλαγή πακέτων στις 

τρείς πρώτες συνδέσεις, χρησιμοποιώντας το Wireshark. 

 

 
Εικόνα 6-10 - Σύνδεση FTP στο Wireshark 

Ακολουθεί το αρχείο καταγραφής του διακομιστή h12, βλέπουμε τις δύο 

συνδέσεις που δημιουργήθηκαν από τους κόμβους h1, h2. 

 

root@floodlight:~# python -m pyftpdlib -p 21 -d /home/ -u sakis -P giatsos 

 

[I 2018-02-11 19:36:57] >>> starting FTP server on 0.0.0.0:21, pid=1643 <<< 

[I 2018-02-11 19:36:57] concurrency model: async 
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[I 2018-02-11 19:36:57] masquerade (NAT) address: None 

[I 2018-02-11 19:36:57] passive ports: None 

[I 2018-02-11 19:45:05] 10.0.0.2:37298-[] FTP session opened (connect) 

[I 2018-02-11 19:45:29] 10.0.0.2:37298-[sakis] USER 'sakis' logged in. 

[I 2018-02-11 19:45:31] 10.0.0.2:37298-[sakis] FTP session closed (disconnect). 

[I 2018-02-11 19:46:25] 10.0.0.1:37576-[] FTP session opened (connect) 

[I 2018-02-11 19:46:30] 10.0.0.1:37576-[sakis] USER 'sakis' logged in. 

[I 2018-02-11 19:46:32] 10.0.0.1:37576-[sakis] FTP session closed (disconnect). 

Με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών μας, ο αλγόριθμος λειτούργησε όπως θα 

έπρεπε, κατένειμε τα ερωτήματα στους διακομιστές χρησιμοποιώντας την 

προκαθορισμένη από εμάς αναλογία.  

 6.4  Συγκριτικές αναλύσεις 

 6.4.1 Πείραμα 7 – Σύγκριση αλγορίθμων 
Τώρα που γνωρίζουμε τις δυνατότητες των διαθέσιμων αλγορίθμων, μπορούμε 

να κάνουμε και μια σύγκριση ανάμεσα στον αλγόριθμο κυκλικής επιλογής με βάρη 

(Weighted Round Robin) και στην υλοποίησή μας, τον αλγόριθμο που βασίζεται σε 

ποσοστά. Οι αλγόριθμοι φαίνεται να μοιάζουν και για αυτό επιλέξαμε αυτούς ώστε να 

φανούν ξεκάθαρα οι διαφορές τους. Χρησιμοποιούμε τους ίδιους διακομιστές και τις 

ίδιες εικονικές διευθύνσεις που χρησιμοποιήσαμε και στην παρουσίαση των αλγορίθμων. 

Αρχικά, κρατάμε τις ίδιες ρυθμίσεις για τα βάρη στους διακομιστές, θυμίζουμε 

πως είχαμε επιλέξει τα ίδια βάρη και για τους δύο αλγορίθμους για τους αντίστοιχους 

διακομιστές, οι επιλογές μας αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 20 - Ρυθμίσεις αλγορίθμων 

Βάρος/αναλογία 1 2 7 

Διακομιστής WWR h6 h10 h14 

Διακομιστής Ratio h8 h12 h16 

 

Στο επόμενο βήμα, αντικαθιστούμε τις υπηρεσίες FTP με υπηρεσίες HTTP στους 

διακομιστές της δεύτερης ομάδας ώστε να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή Siege για 

τις μετρήσεις μας.  
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Έπειτα, προσθέτουμε κάποιους μετρητές στον κώδικα του ελεγκτή ώστε να 

λάβουμε τα αποτελέσματα της κατανομής του κάθε αλγορίθμου και εκτελέσαμε δέκα 

επαναλήψεις του το Siege για την κάθε εικονική διεύθυνση. Ορίσαμε μια καθυστέρηση 

δέκα δευτερολέπτων ανάμεσα στα αιτήματα της εφαρμογής με τον διακόπτη -d, 

χρησιμοποιήσαμε την παράμετρο -c10 για να εκκινήσουμε δέκα οντότητες και ορίσαμε 

δέκα επαναλήψεις με την παράμετρο -r10 ώστε να φτάσουμε τα εκατό αιτήματα. Η 

εντολή που δώσαμε είναι η siege -d5 -c10 -r10 10.0.0.250:21 και τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες και τα αντίστοιχα διαγράμματα. 

 

Πίνακας 21 - Αποτελέσματα αλγορίθμου WWR 
 Επανάληψη 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Δι
ακ

ομ
ισ

τή
ς Πρώτος 11 8 9 12 5 12 10 13 11 8 

Δεύτερος 25 18 15 9 24 21 19 26 23 26 

Τρίτος 64 74 76 79 71 67 71 61 66 66 

 

 

 
Εικόνα 6-11 - Γράφημα αποτελεσμάτων WWR 
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Πίνακας 22 - Αποτελέσματα αλγορίθμου Ratio 
 Επανάληψη 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Δι
ακ

ομ
ισ

τή
ς Πρώτος 10 10 10 9 10 9 10 9 10 10 

Δεύτερος 20 20 20 20 20 19 20 22 20 20 

Τρίτος 70 70 70 71 70 72 70 69 70 70 

 

 
Εικόνα 6-12 - Γράφημα αποτελεσμάτων Ratio 

Όπως ήταν αναμενόμενο, η τυχαία παράμετρος που υπάρχει στον αλγόριθμο 

κυκλικής επιλογής με βάρη (Weighted Round Robin), επηρεάζει αισθητά την κατανομή 

των αιτημάτων με αποτέλεσμα το ποσοστό που λαμβάνει ο κάθε διακομιστής να μην 

είναι σταθερό. Είναι χαρακτηριστικό το αποτέλεσμα της τέταρτης επανάληψης, ο 

πρώτος διακομιστής (h6), που έχει το μισό βάρος του δεύτερου (h10), λαμβάνει 

περισσότερα αιτήματα.  

Αντίθετα, ο αλγόριθμός μας παρουσίασε μια σταθερή κατανομή των αιτημάτων 

στους εκάστοτε διακομιστές. Είναι γεγονός πως παρουσιάστηκαν μικρές διακυμάνσεις, 

αλλά αυτές ενδέχεται να οφείλονται στην απλότητα του κώδικα μας που δεν είναι 

σχεδιασμένος για μέγιστη απόδοση. 
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 6.4.2 Πείραμα 8 – Εξισορρόπηση σε διακομιστές με φόρτο 
Σε αυτή την δοκιμή, θα δούμε τι συμβαίνει στο κέντρο δεδομένων μας σε 

περίπτωση που κάποιος διακομιστής έχει υπερφορτωθεί. Αναλύουμε την απόδοση ενός 

διακομιστή μόνο του σε σύγκριση με την παρουσία του στο σύστημα εξισορρόπησης 

φορτίου του κέντρου δεδομένων. 

Ξεκινώντας, χρησιμοποιούμε τον διακομιστή h16, ανήκει στο Pod 3 που διαθέτει 

τους ισχυρότερους διακομιστές και είναι ο τελευταίος που χρησιμοποιείται στο σύστημα 

εξισορρόπησης φορτίου με αναλογία (Ratio). Όπως και στην προηγούμενη δοκιμή, 

αντικαθιστούμε τις υπηρεσίες FTP με υπηρεσίες HTTP για να χρησιμοποιήσουμε πάλι 

την εφαρμογή Siege. 

Επειδή χρησιμοποιούμε την λειτουργία μετροπρογράμματος (benchmark) του 

Siege, η οποία στέλνει χιλιάδες μηνύματα το λεπτό, τροποποιούμε ελαφρώς τον κώδικά 

μας ώστε να υπολογίζει τα αιτήματα για εξισορρόπηση ανά 100 και όχι ανά 10, όπως 

είναι η αρχική ρύθμιση. Φυσικά, τροποποιούμε και τις ρυθμίσεις για τα μέλη που 

δίνουμε μέσω του curl, κρατάμε την αρχική αναλογία και ορίζουμε τα ποσοστά σε 10, 20 

και 70 αντίστοιχα.  

Για να ορίσουμε το φόρτο εργασίας στον διακομιστή h16 χρησιμοποιήσαμε την 

εφαρμογή stress-ng. Οι τιμές για το φόρτο εργασίας που χρησιμοποιήσαμε ήταν οι εξής: 

20%, 40%, 60%, 80%, 100%. Χρησιμοποιήσαμε την παράμετρο -c0 ώστε το φορτίο να 

διαμοιράζεται και στους τέσσερις πυρήνες. Η πλήρης εντολή που χρησιμοποιήσαμε για 

να παρουσιάσουμε φόρτο 20% είναι η εξής: 

stress-ng -c0 -l20 

Χρησιμοποιούμε τον κόμβο h1 για να πραγματοποιήσουμε τις δοκιμές μας. Σε 

πρώτη φάση δοκιμάζουμε την απόδοση μόνο του διακομιστή h16 και έπειτα όλης της 

ομάδας στην οποία ανήκει (Ratio). Χρησιμοποιούμε την παράμετρο -b για το 

μετροπρόγραμμα, την παράμετρο -c100 για να εκκινήσουμε 100 οντότητες που θα 

πραγματοποιούν τα αιτήματα στον διακομιστή και την παράμετρο -t60s για να ορίσουμε 

την διάρκεια της δοκιμής στα 60 δευτερόλεπτα. Η εντολή που χρησιμοποιούμε ήταν σαν 

την παρακάτω: 

 

siege -b -c100 -t60s 10.0.0.16:21 

Επαναλαμβάνουμε την δοκιμή χρησιμοποιώντας στον διακομιστή h16 φόρτο 

εργασίας 20%, 40%, 60%, 80% και 100%. 
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Ακολουθούμε τα ίδια βήματα και για τις μετρήσεις στις οποίες χρησιμοποιούμε 

την εικονική διεύθυνση 10.0.0.250 της ομάδας εξισορρόπησης φορτίου με αναλογία. Ο 

μέσος όρος των μετρήσεών μας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα και στο γράφημα 

που ακολουθεί. 

Πίνακας 23 - Αποτελέσματα με φόρτο εργασίας 

 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

single 4264 3178 2272 1808 1544 1257 

LB 4930 4907 4920 4846 4253 3917 

 

 
Εικόνα 6-13 - Αποτελέσματα με φόρτο εργασίας 

Από τα παραπάνω ευρήματα, αρχικά παρατηρούμε πως όσο μειώνονται οι 

διαθέσιμοι πόροι του διακομιστή, τόσο πέφτει και η απόδοσή του. Με φορτίο 0%, ο 

διακομιστής απάντησε επιτυχώς σε 4264 αιτήματα του Siege ενώ σε πλήρες φόρτο, 

μόλις 1257. Η πτώση της απόδοσης αυξανόταν κάθε φορά που μειώνονταν οι διαθέσιμοι 

πόροι. 

Εστιάζοντας στο γράφημα του συστήματος εξισορρόπησης φορτίου, 

παρατηρούμε πως η απόδοση αρχικά μένει σταθερή, ενώ αρχίζει να παρουσιάζει πτώση 

όταν το φορτίο του διακομιστή φτάσει στο 80%. Μέχρι εκείνο το σημείο, ο διαμοιρασμός 

των αιτημάτων με την αναλογία που είχαμε επιλέξει είχε επιτυχία, αλλά ο αλγόριθμος 

δεν γνωρίζει για το φόρτο του διακομιστή και έτσι συνεχίζει να τον τροφοδοτεί με 

αιτήματα, που έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της απόδοσης του συστήματος. 
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 7 Επίλογος 

Στην παρούσα διπλωματική, παρουσιάστηκε αναλυτικά η λειτουργία των ευφυών 

προγραμματιζόμενων δίκτυών (SDN) καθώς και τα υποσυστήματα από τα οποία 

αποτελείται. Γίνεται, επίσης, βιβλιογραφική επισκόπηση για το θέμα της εξισορρόπησης 

φορτίου σε αυτά τα δίκτυα. Στην συνέχεια παρουσιάστηκαν οι εφαρμογές που 

χρησιμοποιήσαμε, οι περιορισμοί που ορίσαμε και τα σενάρια των δοκιμών που 

πραγματοποιήθηκαν. Τέλος, παρουσιάστηκαν και σχολιάστηκαν τα αποτελέσματα των 

δοκιμών μας. 

 7.1  Σύνοψη και συμπεράσματα 
Όλες οι δοκιμές μας ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και μας βοήθησαν να εξάγουμε 

χρήσιμα συμπεράσματα. Εξομοιώσαμε με επιτυχία ένα κέντρο δεδομένων και 

χρησιμοποιώντας την τοπολογία Fat-Tree μέσω του Mininet. Και οι τέσσερις μέθοδοι 

εξισορρόπησης φορτίου που παρουσιάσαμε και χρησιμοποιήσαμε κατάφεραν να 

κατανείμουν τα αιτήματα που έλαβαν, ο καθένας σύμφωνα με τις δυνατότητές του. H 

κατανομή του φόρτου σε αρκετούς διακομιστές δεν γίνεται μόνο σε περιπτώσεις που οι 

διακομιστές δεν διαθέτουν την ίδια υπολογιστική ισχύ, αλλά και σε περιπτώσεις που 

κάποιος διακομιστής διαθέτει και κάποια άλλη υπηρεσία που θεωρείται σημαντικότερη 

και δεν θέλουμε να τον υπερφορτώσουμε. 

Ξεκινώντας από τον αλγόριθμο κυκλικής επιλογής (Round Robin) και το πρώτο 

σενάριο, είδαμε πως ο αλγόριθμος κατανέμει με τον αναμενόμενο τρόπο τα αιτήματα. Η 

χρήση του ενδείκνυται για περιπτώσεις όπου οι διακομιστές είναι ιδίων δυνατοτήτων και 

δεν προβλέπεται μεγάλη κίνηση. Η υλοποίηση του αλγορίθμου κυκλικής επιλογής με 

βάρη (Weighted Round Robin) αν και διέφερε σημαντικά από την κλασσική, δούλεψε 

επιτυχώς. Η χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου αντενδείκνυται λόγω της 

πολυπλοκότητας και της αστάθειας που παρέχει. Ο τρίτος αλγόριθμος, χρησιμοποιούσε 

τα στατιστικά από τις θύρες των μεταγωγεών κάνοντας δυναμική κατανομή των 

αιτημάτων ανάλογα με το επίπεδο της κίνησης του εκάστοτε διακομιστή. Αυτή η 

μέθοδος, προτείνεται σε περιπτώσεις που οι υπηρεσίες των διακομιστών μεταφέρουν 

σημαντικό όγκο δεδομένων.  

Η δική μας μέθοδος εξισορρόπησης, βασίστηκε σε ποσοστά. Η υλοποίηση 

δουλεύει με επιτυχία και έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα αν και δεν είναι πλήρης. Μια 
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τέτοια μέθοδος, προϋποθέτει την άρτια γνώση του δικτύου και των δυνατοτήτων των 

διακομιστών ώστε να οριστούν σωστά τα ποσοστά. Είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις που 

θέλουμε να κατευθύνουμε την πλειοψηφία της κίνησης σε κάποιον συγκεκριμένο ή 

συγκεκριμένους διακομιστές, αλλά θέλουμε να υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις. 

Σχετικά με την σύγκριση των αλγορίθμων που βασίζονται σε κυκλική επιλογή με 

βάρη και ποσοστά, τα ευρήματα επιβεβαίωσαν την αστάθεια που χαρακτηρίζει τον 

πρώτο. Θεωρούμε πως η τυχαία παράμετρος που εισάγεται, δεν θα έπρεπε να υπάρχει 

καθώς επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις αναθέσεις των αιτημάτων. 

Στην τελευταία πειραματική δοκιμή μας ανάμεσα σε έναν διακομιστή και μια 

ομάδα εξισορρόπησης όπου χρησιμοποιήσαμε διάφορα ποσοστά φόρτου, φέραμε στην 

επιφάνεια ένα από τα θέματα που χρειαζόντουσαν περεταίρω μελέτη. Παρατηρούμε πως 

στην περίπτωση της ομάδας εξισορρόπησης, η πτώση της απόδοσης δεν είναι άμεση. 

Αυτό συμβαίνει λόγω της επιλογής μας να διαμοιράσουμε τα αιτήματα, δίνοντας έτσι 

χρόνο στον διακομιστή να απαντήσει σε μια σειρά αιτημάτων, έστω και με καθυστέρηση, 

μέχρι να δεχθεί τα επόμενα. Παρόλο που ο ορισμός των βαρών φαίνεται να μας 

αποζημιώνει, στο τέλος, εμφανίζεται η αδυναμία των στατικών αλγορίθμων να 

ανταποκριθούν με επιτυχία στις μεταβολές του δικτύου και των διακομιστών. Ένας 

δυναμικός αλγόριθμος, που λαμβάνει υπόψιν το φόρτο των διακομιστών, θα είχε 

κατευθύνει περισσότερα ή όλα τα αιτήματα στους υπόλοιπους διακομιστές, που αν και 

δεν έχουν την ίδια υπολογιστική ισχύ, είναι αδρανείς την συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

και θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν περισσότερα αιτήματα από τον υπερφορτωμένο 

διακομιστή. 

Όσον αφορά το σύστημα, η χρήση του SSD για την αποθήκευση της εικονικής 

μηχανής και η παραχώρηση 8GB μνήμης RAM βοήθησαν ώστε να αποδώσει επαρκώς. 

Ενδεικτικά, κατά την διάρκεια της εκκίνησης του ελεγκτή και του Mininet με την 

τοπολογία μας, η διεργασία της Java που χρησιμοποιούσε ο ελεγκτής δέσμευε 3,2 GB 

από την διαθέσιμη μνήμη RAM και η διεργασία ovs-vswitchd που είναι υπεύθυνη για 

τους εικονικούς μεταγωγείς, 2,7GB. Θα πρέπει να αναφέρουμε, πως ορισμένες φορές, ο 

παραπάνω δαίμονας του Open vSwitch δεν αποδέσμευε όλους τους πόρους με τον 

τερματισμό του Mininet και έπρεπε να τον τερματίσουμε χειροκίνητα. 
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 7.2  Όρια και περιορισμοί της έρευνας 
Ένας από τους βασικότερους περιορισμούς της έρευνάς μας, είναι η δυσκολία 

πρόσβασης σε ένα πραγματικό κέντρο δεδομένων για την πραγματοποίηση των 

πειραμάτων. Για να τον ξεπεράσουμε, χρησιμοποιήσαμε τον εξομοιωτή δικτύων Mininet 

στον οποίο καταφεύγει η πλειοψηφία των ερευνητών για τις πειραματικές δοκιμές τους 

κυρίως λόγω της πιστής αναπαράστασης των δικτυακών λειτουργιών.  

Για τον ίδιο λόγο, δεν χρησιμοποιήθηκαν πραγματικοί διακομιστές για τις 

ανάγκες των πειραματικών μετρήσεων, αλλά εικονικοί κόμβοι. Επιπροσθέτως, οι 

εφαρμογές για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιήσαμε λειτουργούν σωστά αλλά δεν 

γνωρίζουμε αν διαθέτουν την απαραίτητη σταθερότητα για την υλοποίησή τους σε 

περιβάλλον παραγωγής. 

Ακόμη, ο αριθμός των διαθέσιμων αλγορίθμων ήταν μικρός και δεν υπήρχε 

μεγάλη ποικιλία. Προσπαθήσαμε να αποκτήσουμε περισσότερους για την 

πραγματοποίηση μιας εκτενέστερης μελέτης στο αντικείμενο, αλλά δυστυχώς χωρίς 

αποτέλεσμα. 

 7.3  Μελλοντικές Επεκτάσεις 
Παρουσιάσαμε μια πληθώρα μεθόδων για την εξισορρόπηση φορτίου αλλά από 

αυτές, μόνο τρείς υπήρχαν υλοποιημένες στον ελεγκτή Floodlight και μπορέσαμε να τις 

δοκιμάσουμε εκτενώς. Υλοποιήσαμε μια ακόμη μέθοδο αλλά υπάρχουν και άλλες που 

δεν έχουν υλοποιηθεί. Θεωρούμε πως θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη η υλοποίηση 

δυναμικών μεθόδων δρομολόγησης ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερη 

κατανομή των διαθέσιμων πόρων. 

Μια χρήσιμη υλοποίηση θα μπορούσε να δέχεται δεδομένα από τον διακομιστή 

σχετικά με το επίπεδο φόρτου εργασίας στα διάφορα υποσυστήματά του (π.χ. 

επεξεργαστής, μνήμη, σκληρός δίσκος) και βασιζόμενος σε αυτά, ο αλγόριθμος να 

κατένειμε το φορτίο στον διακομιστή με τους πιο πολλούς διαθέσιμους πόρους. 

Εναλλακτικά, ένας αλγόριθμος θα μπορούσε να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά 

με το φορτίο των μεταγωγέων που ανήκουν στο δίκτυο και να κατευθύνει την κίνηση 

μέσω μεταγωγέων και συνδέσεων που παρουσιάζουν το μικρότερο ποσοστό 

επιβάρυνσης. 
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Επιπλέον, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και συνδυαστικοί αλγόριθμοι, που 

δεν θα βασίζονται μόνο σε ένα κριτήριο για να λάβουν την απόφαση για την κατανομή 

του φορτίου, αλλά σε περισσότερα. 

Ακόμα μία ενδιαφέρουσα πρόταση για επέκταση της παρούσας διπλωματικής, 

είναι η εκτέλεση των πειραμάτων σε πραγματικές συσκευές που υποστηρίζουν το 

OpenFlow. Σε μια τέτοια περίπτωση, μια σύγκριση της απόδοσης του συστήματος, με 

μια εμπορική υλοποίηση εξισορρόπησης φορτίου, θα παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον. 
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Παράρτημα A - Κώδικας 

/** 
 *    Copyright 2013, Big Switch Networks, Inc. 
 * 
 *    Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may 
 *    not use this file except in compliance with the License. You may obtain 
 *    a copy of the License at 
 * 
 *         http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
 * 
 *    Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 
 *    distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT 
 *    WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. 
See the 
 *    License for the specific language governing permissions and limitations 
 *    under the License. 
 **/ 
 
package net.floodlightcontroller.loadbalancer; 
 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Collections; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Random; 
 
import org.projectfloodlight.openflow.types.U64; 
 
import org.slf4j.Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
 
import com.fasterxml.jackson.databind.annotation.JsonSerialize; 
import java.util.List; 
import java.util.ArrayList; 
 
import net.floodlightcontroller.loadbalancer.LoadBalancer.IPClient; 
 
/** 
 * Data structure for Load Balancer based on 
 * Quantum proposal http://wiki.openstack.org/LBaaS/CoreResourceModel/proposal  
 *  
 * @author KC Wang 
 */ 
 
 
@JsonSerialize(using=LBPoolSerializer.class) 
public class LBPool { 
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 protected static Logger log = LoggerFactory.getLogger(LBPool.class); 
 protected String id; 
 protected String name; 
 protected String tenantId; 
 protected String netId; 
 protected short lbMethod; 
 protected byte protocol; 
 protected ArrayList<String> members; 
 protected ArrayList<String> monitors; 
 protected short adminState; 
 protected short status; 
 protected final static short ROUND_ROBIN = 1; 
 protected final static short STATISTICS = 2; 
 protected final static short WEIGHTED_RR = 3; 
//giatsos 
 protected final static short RATIO = 4; 
 protected short counter; 
 protected Boolean computed; 
 protected final List<List<String>> allMembers = new ArrayList<>(); 
 protected final List<String> allValues = new ArrayList<>(); 
 protected int counter1; 
 protected int counter2; 
 protected int counter3; 
//giatsos 
  
 protected String vipId; 
 
 protected int previousMemberIndex; 
 
 public LBPool() { 
  id = String.valueOf((int) (Math.random()*10000)); 
  name = null; 
  tenantId = null; 
  netId = null; 
  lbMethod = 0; 
  protocol = 0; 
  members = new ArrayList<String>(); 
  monitors = new ArrayList<String>(); 
  adminState = 0; 
  status = 0; 
  previousMemberIndex = -1; 
//giatsos 
  counter = -1; 
  computed = false; 
//giatsos 
 } 
 
 public String pickMember(IPClient client, HashMap<String,U64> 
membersBandwidth,HashMap<String,Short> membersWeight) { 
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  // Get the members that belong to this pool and the statistics for them 
  if(members.size() > 0){ 
   
   if (lbMethod == STATISTICS && !membersBandwidth.isEmpty() 
&& membersBandwidth.values() !=null) { 
    ArrayList<String> poolMembersId = new 
ArrayList<String>(); 
    for(String memberId: membersBandwidth.keySet()){ 
     for(int i=0;i<members.size();i++){ 
      if(members.get(i).equals(memberId)){ 
       poolMembersId.add(memberId); 
      } 
     } 
    } 
    // return the member which has the minimum bandwidth 
usage, out of this pool members 
    if(!poolMembersId.isEmpty()){ 
     ArrayList<U64> bandwidthValues = new 
ArrayList<U64>(); 
 
     for(int j=0;j<poolMembersId.size();j++){ 
     
 bandwidthValues.add(membersBandwidth.get(poolMembersId.get(j))); 
     } 
     log.info("Member picked using LB statistics: {}", 
      
 poolMembersId.get(bandwidthValues.indexOf(Collections.min(bandwidthValues
)))); 
     return 
poolMembersId.get(bandwidthValues.indexOf(Collections.min(bandwidthValues))); 
    } 
    return null; 
   } else if(lbMethod == WEIGHTED_RR 
&& !membersWeight.isEmpty()){ 
    Random randomNumb = new Random(); 
    short totalWeight = 0;  
 
    for(Short weight: membersWeight.values()){ 
     totalWeight += weight; 
    } 
    int rand = randomNumb.nextInt(totalWeight); 
    short val = 0; 
    for(String memberId: membersWeight.keySet()){ 
     val += membersWeight.get(memberId); 
     if(val > rand){ 
      log.info("Member picked using WRR: 
{}",memberId); 
      return memberId; 
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     } 
    } 
    return null; 
//giatsos 
   } else if(lbMethod == RATIO && !membersWeight.isEmpty()){ 
    if (computed == false) { 
     short totalWeight = 0;  
     for(Short weight: membersWeight.values()){ 
      totalWeight += weight; 
     } 
     if (totalWeight >10 || totalWeight <10 ) { 
      //normalize 
     } 
     else { 
      //gia olous tous members get id 
      for (String memberId : 
membersWeight.keySet()) { 
       //create list for each member 
       List<String> array = new 
ArrayList<>(); 
       for (int i = 0; i < 
membersWeight.get(memberId); i++) { 
        //gemizoume thn lista tou 
kathena me to id tou 
        array.add(memberId); 
       } 
       //vazoume thn lista tou member sthn 
synolikh lista 
       allMembers.add(array); 
      } 
     } 
     //metatrepw thn list of lists se mia lista 
     for (List<String> strings :allMembers) { 
      allValues.addAll(strings); 
     } 
     //anakatevoume thn lista gia na mhn einai 
omadopoihmenes oi anatheseis 
     Collections.shuffle(allValues); 
     //test code print list 
     log.info("h lista exei ta eksis"); 
     for (String s :allValues) { log.info("-- {}", s); } 
     //change flag computed, now the next 10 
destinations have been decided 
     computed = true; 
    } 
    //epistrefei ton host 
    if (computed == true && counter<9 ){ 
     counter++; 
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     log.info("Member picked using RATIO: {} 
(counter: {})",allValues.get(counter), counter); 
     return allValues.get(counter); 
    } 
    else { 
     computed = false; 
     counter = -1; 
     allValues.clear(); 
     allMembers.clear(); 
    } 
    return null; 
//giatsos 
   }else { 
    // simple round robin 
    previousMemberIndex = (previousMemberIndex + 1) % 
members.size(); 
    log.info("Member picked using simple round robin: 
{}",previousMemberIndex); 
    return members.get(previousMemberIndex); 
   } 
  } 
  return null; 
 } 
} 
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Παράρτημα B - Διαγράμματα ροής 

Αλγόριθμος κυκλικής επιλογής (Round Robin) 
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Αλγόριθμος κυκλικής επιλογής με βάρη (Weighted Round Robin) 
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Αλγόριθμος που βασίζεται σε στατιστικά (Statistics) 

 



 

111 

 



 

112 

Αλγόριθμος ποσοστιαίας επιλογής (Ratio-based) 
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