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Περίληψη

• Σύγκριση δύο αλγορίθμων εξισορρόπησης φορτίου

1. Στατικός αλγόριθμος, ECMP

2. Δυναμικός αλγόριθμος, Hedera

• Στόχος : σύγκριση και εύρεση του καλύτερου αλγορίθμου για εξισορρόπηση 

φορτίου σε δίκτυα
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Περιεχόμενα

1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

2. Υλοποίηση πειράματος

3. Σύγκριση αποτελεσματων

4. Συμπεράσματα

5. Προτάσεις
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
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Κέντρα Δεδομένων

• Δίκτυο των Κέντρων Δεδομένων

▪ Layer 2 vs Layer 3 παραδοσιακά δίκτυα

▪ Αρχιτεκτονικές ειδικά σχεδιασμένες για κέντρα δεδομένων όπως η Portland (PMAC)

• Τοπολογίες κέντρων Δεδομένων

▪ Server-only-topologies

▪ Hybrid-topologies

▪ Switch-only-topologies
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Fat Tree Τοπολογία 3ων επιπέδων

• Switch-only Τοπολογία

• Απλή τοπολογία

• Χαμηλό κόστος

• Χρησιμοποιεί ίδια 
switches

• Παρέχει εναλλακτικές 
διαδρομές μεταξύ 
οποιονδήποτε δύο 
διακομιστών
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Κατηγορίες Αλγορίθμων εξισορρόπησης φορτίου

• Εξισορρόπηση φορτίου συνδέσμων (link load balancing) και Εξισορρόπηση 

φορτίου διακομιστών

• Στατικοί και Δυναμικοί Αλγόριθμοι

• Κεντρικοποιημένοι (Centralized) και Κατανεμημένοι (Distributed)
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

8 /27



Πειραματικά εργαλεία

• Mininet

▪ Δημιουργία τοπολογίας

▪ Προσομοίωση δικτύου

• Floodlight

▪ Εξωτερικός ελεγκτής του προσομοιωμένου δικτύου

▪ Φιλοξενεί αλγορίθμους εξισορρόπησης και την διεργασία παρακολούθησης μετρικών

• D-ITG

▪ Πρόγραμμα δημιουργίας δικτυακής κίνησης
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Mininet

• Δημιουργία παραλλαγής τοπολογίας Fat Tree μέσω Python script

• Χρησιμοποιήθηκε το Python API του Mininet

▪ build(): δημιουργεί την τοπολογία

▪ addSwitch(): δημιουργεί το switch

▪ addHost(): δημιουργεί τον διακομιστή

▪ addLink(): προσθέτει στο δίκτυο αμφίδρομο σύνδεσμο

▪ Mininet: η κύρια κλάση της τοπολογίας

• Σημαντικοί παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν

▪ autoSetMacs: κάνει τις διευθύνσεις MAC εύκολα αναγνώσιμες 

▪ autoStaticArp: εγκαθιστά σε όλους τους διακομιστές όλες τις καταχωρίσεις ARP
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Τοπολογία πειράματος

• Fat Tree με κ=4

• Switches έχουν 4 θύρες

• Υπάρχουν 4 pods

• Κάθε pod έχει 2 aggregate και 2 

edge switches

• Κάθε edge switch έχει 10 

διακομιστές

• Σύνδεσμοι είναι 10 Mbit/s, με 

εξαίρεση των συνδέσμων 

μεταξύ edge switch και 

διακομιστή που είναι 1Mbit/s
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Ελεγκτής Floodlight

• Ελεγκτής για δίκτυα SDN, ο οποίος έρχεται πακεταρισμένος με εφαρμογές

▪ Forwarding, η οποία απενεργοποιήθηκε

▪ Routing Service, χρησιμοποιείται για εύρεση μονοπατιών μεταξύ δύο διακομιστών

▪ Device Manager, για εύρεση διακομιστών δικτύου

▪ Static Entry Pusher, εφαρμογή για αποστολή flow entries στα switches

• Κλάση Statistics

▪ Υλοποίηση του ECMP

▪ Υλοποίηση του Hedera (Worst-Fit)

▪ Υλοποίηση ενός νήματος για καταγραφή μετρικών απόδοσης των αλγορίθμων
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ECMP

• Στατικός αλγόριθμος εξισορρόπησης φορτίου

• Για κάθε ζεύγος διακομιστών επιλέγει το πιο σύντομο μονοπάτι που να τους 

συνδέει 

• Εγκαθιστά αυτό το μονοπάτι ως flow entries στα σχετικά switches
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HEDERA

• Δυναμικός αλγόριθμος εξισορρόπησης φορτίου

• Λειτουργεί μαζί με ECMP

• Δρομολογεί μία ροή όταν αυτή βρεθεί να καταναλώνει παραπάνω από 10% της 
χωρητικότητας του συνδέσμου διακομιστή με edge switch (1Mbit/sec)

• Επιλέγει από τα διαθέσιμα μονοπάτια αυτό με το περισσότερο διαθέσιμο Bandwidth
(Worst-Fit)

• Εγκαθιστά το μονοπάτι ως flow entries με μεγαλύτερη προτεραιότητα από αυτά του ECMP
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D-ITG
• Γεννήτρια δικτυακής κίνησης

• ITGRecv: λειτουργία που περιμένει για εισερχόμενες συνδέσεις

• ITGSend: λειτουργία αποστολής πακέτων

▪ Παράμετροι ITGSend

• -a : διεύθυνση IP προορισμού

• -rp : πόρτα UDP προορισμού 

• -U : εναλλάσσει το packet rate μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης τιμής που δίνονται

• -c : μέγεθος πακέτων

• -T : πρωτόκολλο πακέτων

• -t : διάρκεια αποστολής πακέτων
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Μετρικές Πειράματος

• Core Link Load Balancing Level (CLLBL) : καθαρός αριθμός που δείχνει το 

πόσο καλά εξισορροπείται ο φόρτος του δικτύου. Τιμή 1 είναι για την 

άριστη εξισορρόπηση φορτίου

Υπολογισμός : μέγιστος φόρτος / μέσος φόρτος των συνδέσμων των core 

switches

• Bisection Bandwidth (BB) : καθαρός αριθμός που δείχνει την διάδοση του 

φόρτου μεταξύ των συνδέσμων. Όσο μεγαλύτερος αριθμός τόσο καλύτερη 

η εξισορρόπηση φορτίου

Υπολογισμός : μέσος όρος χρησιμοποίησης των core switches συνδέσμων 
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Παρουσίαση πειραματικών σεναρίων

Σενάρια

ECMP 
Random

ECMP 
Stride(30)

Hedera 
Random

Hedera 
Stride(30)

• Μοτίβα επικοινωνίας πειράματος
▪ Τυχαία επιλογή
▪ Stride(i), επιλογή αποδέκτη σύμφωνα με την εξής φόρμουλα:

𝑥 + 𝑖 𝑚𝑜𝑑 συνολικοί_διακομηστές_στο_δίκτυο
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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Σύγκριση αλγορίθμων με Random μοτίβο κίνησης
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Σύγκριση αλγορίθμων με Random μοτίβο κίνησης
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Σύγκριση αλγορίθμων με Stride(30) μοτίβο κίνησης
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Σύγκριση αλγορίθμων με Stride(30) μοτίβο κίνησης
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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Συμπεράσματα 

• Hedera παράγει καλύτερα αποτελέσματα από ECMP

▪ Μεγαλύτερο Bisection Bandwidth

▪ Μικρότερο Core Link Load Balancing Level

• ECMP δεν χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους συνδέσμους

• Hedera απλώνει την κίνηση σε περισσότερα μονοπάτια, άρα χρησιμοποιεί 

περισσότερους συνδέσμους του δικτύου

• Δυναμικοί αλγόριθμοι έχουν καλύτερη απόδοση από στατικούς
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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Προτάσεις

• Υλοποίηση κατανεμημένων αλγορίθμων

• Πείραμα με αυξημένο φόρτο

• Υλοποίηση περισσότερων αλγορίθμων

• Υλοποίηση πειράματος σε πραγματικές συσκευές
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ΤΕΛΟΣ

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!
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