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Nga Δίκτυα 1x.000 Cab’s (dslam’s- Gpon Olt’s) 

Ip backbone : Bng – Ip core- access switches  

Εκατοντάδες χιλιάδες interface προς διαχείριση. 
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1990 

• Active Networks: 
Programming the 
network 
infrastructure as 
support of customised 
communication 
services 

 

2003 

• ForCES (Forwarding 
and Control Element 
Separation) : Open 
interface between the 
control and data 
planes 

2008 

• OpenFlow and SDN 
Architecture 
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Δικτυακή αρχιτεκτονική η οποία έχει ως στόχο, τον διαχωρισμό του επιπέδου 

ελέγχου από το επίπεδο δεδομένων, ως προυπόθεση της δημιουργίας ενός 

«οικοσυστήματος» για την εισαγωγή προγραμματισμού και αυτοματισμού 

στο δίκτυο. 
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Επίπεδο 
Ελέγχου 

Επίπεδο 
Δεδομένων  
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• Apps: Topology visualization, 

Management and Alarm Ticketing  

• Virtual Load Balancing 

• Virtual intrusion detection system (IDS) 

• Virtual Firewalls 

Application 

Plane 

• Ιmplementation: Topology statistics, 

Flow Programming , ACL, QoS, /L2-L3 

Vpn, vXlan … 

Control 

Plane 

• Switches/Routers Hardware Data PLane   
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Brain of Network 

• Συγκεντρωτική εικόνα του δικτύου 

• Εφαρμογή κανόνων και πολιτικών δικτύωσης  

• Δυναμικές και έξυπνες ACLs 

• Διαχείριση ροών / Φιλτράρισμα κίνησης L2-L3/ 

• Enterprise Class Authentication and Authorization 

• (i2rs) Interface to the Routing System (Διαλειτουργικότητα 
με όλα τα γνωστά πρωτόκολλα οπως  OSPF, BGP, …)  
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 H πιο διαδεδομένη southbound διεπαφή 
επικοινωνίας ανάμεσα στον controller και 
στις δικτυακές συσκευές. 

 

 Ανοιχτή Αρχιτεκτονική και Προτυποποίηση 

 

 Μεταφορά δεδομένων-κριτηρίων  στον 
controller για την λήψη αποφάσεων και 
αξιολόγηση γεγονότων που συμβαίνουν στο 
δίκτυο μέσω φιλτραρίσματος των ροών 

 

 Διάδοση και εφαρμογή των  αλλαγών που 
αποφασίζει ο controller ταυτόχρονα σε όλες 
τις δικτυακές συσκευές. 

 

 Εξελιγμένο πλαίσιο ανταλλαγής μηνυμάτων 
ανάμεσα στις δικτυακές συσκευές. 

 

 Υποστήριξη αλληλεπίδρασης με τα πιο 
δημοφιλη πρωτόκολλα  και μηχανισμούς  
όπως MPLS/Qos/Vlan κτλ. 
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Single 

• Controller :1 

• Switches: 1 

• Hosts:16 

 

Linear 

• Controller :1 

• Switches: 16 

• Hosts:16 

Tree 

• Controller :1 

• Switches: 5 

• Hosts:16 
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 Απαιτεί εξοικείωση στη χρήση γραμμής εντολών του Linux 

Εξαιρετικές δυνατότητες με τη χρηση Python Networking Programming 

Aνοιχτό λογισμικό κατάλληλο για την ακαδημαϊκή κοινότητα 

 

   Limitations: 

Απουσία ενδεδειγμένου GUI 

Αστάθειες και προβλήματα τα οποια ξεπερνά σε κάθε νέα έκδοση. 
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 Μετά από έρευνα και αξιολόγηση  PoC το σύνολο (78%) των Network Operators θα 
έχουν εισάγει το SDN στο δίκτυο τους έως το τέλος του 2019.(HIS: SDN Strategies 
Service Provider Survey  2018) 

 Κύριος λόγος που οδηγεί στην υοθέτηση της SDN αρχιτεκτονικής από τους παρόχους 
είναι  οι προοπτικές μείωσης του capex  στην επέκταση του δικτύου. 

 Έως 40% μείωση του Capex σε σχεση με ένα παραδοσιακό δίκτυο (Karakus and 
Durresi, 2017) 

 25-40% μείωση του capex στα SDN Enabled RAN’s. (Mamushiane, Lysko and Dlamini, 
2018) 

 13% Μείωση του capex για κάθε microsite SDN-LTE στη περίπτωση των Lte δικτυων 
της Φιλανδίας. (Zhang and Hämmäinen, 2015) 
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 Δύο οι κύριοι λόγοι που οι πάροχοι μεταβαίνουν στο SDN με στόχο την 
μείωση του opex : Απλοποίηση  και αυτοματισμός με αποτέλεσμα τη 
μείωση του δείκτη εξόδων .(HIS: SDN Strategies Service Provider Survey  
2018) 

 

 Έως και 50% μείωση δείκτη opex (Karakus & Durresi, 2017).  

 

 Δραματική μείωση ανθρώπινων λαθών καθως οι υπηρεσίες στο δίκτυο για 
κάθε νέο πελάτη δημιουργούνται και ολοκληρώνονται με 
αυτοματοποιημένο τρόπο με χρηση προφίλς  από επαναλαμβανομενες 
διαδικασίες ελεγχόμενες από λογισμικό. 

 

 Ο χρόνος ασχολίας με την καινοτομία και τον αυτοματισμό του δικτύου 
μπορεί να αυξηθεί κατά 36% με την εισαγωγή SDN αρχιτεκτονικής σε ένα 
δίκτυο.(Forrester  Enterprise It Survey 2017 ) 
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 Πηγή δεδομένων γραφήματος: Economic Viability of Software Defined 
Networking (SDN) (Karakus and Durresi, 2018)  TCO :(CAPEX + OPEX) 
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 Πηγή δεδομένων γραφήματος: Economic Viability of Software Defined Networking 

(SDN) (Karakus and Durresi, 2018)  
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 Πηγή δεδομένων γραφήματος: Economic Viability of Software Defined Networking (SDN) 
(Karakus and Durresi, 2018) USC: CAPEX, OPEX, and workload of a network in a 
certain time period. 
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 Η κατανάλωση ρεύματος του δικτύου δεν είναι ανάλογη προς τον όγκο 
κίνησης (Heller et al 2010)   

 

 SDN TE: Αναδιανομή/Μεταγωγή της κίνησης έτσι ώστε είτε ολόκληρα  
Switch, μεμονωμένες θύρες ή ακόμα και κάρτες (line cards) που φέρουν 
πολλούς κεντρικούς επεξεργαστές να τεθούν σε λειτουργιά ύπνου χαμηλής 
κατανάλωσης (deep sleep mode-soft standby :75-80%  μειωμένη κατανάλωση  
ανάλογα τον vendor). (Wang et al,. 2014) 

 

 Ενοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων εικονικών  Controller σε λιγότερους 
φυσικούς πόρους . (Heller., et al 2013). 

 

 Μέθοδοι συμπίεσης της πληροφορίας προς μείωση της απαιτούμενης μνήμης 
T.C.A.M. (28Watt/Mbyte) στις δικτυακές συσκεύες και  ώστε να επιτευχθεί 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (Huawei et al., 2016) 
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 Υποστηρίζεται από τους παρόχους των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών παγκοσμίως που 
κατέχουν το 70% των χρηστών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και internet. 

 

 Δεκάδες PoC σε συνεργασία με του κορυφαίους προμηθευτές τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού δικτύου κορμού  όπως Cisco, Huawei, Juniper, Nec, Nokia κτλ. 

 

 Θέτει τις βάσεις για την δυνατότητα διαχείρισης των 5G δικτυων καθώς και των 
εκατομμύριων IOT αισθητήρων και υπηρεσιών που θα αποτελέσουν στο  σύντομο 
μέλλον μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας των τηλεπικοινωνιακών παρόχων 
(Tse and Choudhury, 2018) 

 

 Tο O.N.A.P. θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρότυπο ανάλογο του Open Stack 
αναλογιζόμενοι το τι έχει καταφέρει σε 1 μόνο χρόνο ανάπτυξης (Wilson., 2017) 

 

 Πλήρη υποστήριξη και χρηση τεχνολογιών όπως NetConf :Network Configuration 
Protocol , YANG Structure Modeling, OpenConfig Automation, Out of box and On Box  
Python . 
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 Δικτυακή αρχιτεκτονική που εισάγει νέες εξελιγμένες δυνατότητες 

αυτοματισμού με πολλά  PoC  και ακαδημαική έρευνα την τελευταία 5ετία 

 

 Λύση σε ορισμένα από τα προβλήματα της αύξησης του μεγέθους των 

δικτύων όπως η διαχείριση, το ΤΕ, καθως και η ενεργειακή απόδοση. 

 

 Αύξηση και εξέλιξη των λύσεων ανοιχτού λογισμικού και προτυποποίησης 

με αποτέλεσμα λύσεις, οι οποίες θα μπορούν να συνυπάρξουν με τα ήδη 

υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές προς όφελος της 

διαλειτουργικότητας των δικτύων. 
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 Η αρχιτεκτονική SDN δεν είναι τόσο ώριμη όσο τα παραδοσιακά δίκτυα 

καθώς βρίσκεται υπό συνεχή εξέλιξη και προτυποποίηση με τις αλλαγές που 

συντελούνται στα δίκτυα και οι τεχνολογίες που ενσωματώνονται  είναι πιο 

μαζικές από ποτέ. 

 

 Το ζήτημα της ασφάλειας καθως όλος ο έλεγχος του δικτύου επιτελείται από 

ένα και μοναδικό σημείο αποτελεί μείζον ζήτημα προς διερεύνηση. 

 

 Δεν διαφαίνεται σύντομα να απαλλαγούν οι πάροχοι από το Lock in σε 

κάποιον vendor καθως παρά την υιοθέτηση ανοικτών standards η κάθε εταιρία 

στηρίζεται στην δική της κλειστή πλατφόρμα  Πάραυτα λύσεις όπως το Onap  

αποτελούν προσπάθειες για ελαχιστοποίηση του Lock in προς όφελος της 

διαλειτουργικότητας. 
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