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Περίληψη  

Τα Ευφυή Προγραμματιζόμενα Δίκτυα (SDN) είναι μια τεχνολογία που εξελίσσει τα 

παραδοσιακά δίκτυα επιτρέποντας τον προγραμματισμό τους. Διευκολύνει την 

διαχείριση τους, βελτιστοποιεί την κατανομή των διαθέσιμων πόρων και επιτρέπει την 

αλλαγή της διαμόρφωσης του δικτύου κατά την λειτουργία του. Τα SDN βασίζονται 

στην ιδέα της αφαιρετικότητας αφού διαχωρίζουν τον έλεγχο από την προώθηση. Παρά 

τα σημαντικά πλεονεκτήματα, ο διαχωρισμός αυτός αποτελεί επίσης σημαντική αιτία 

περιορισμού της δυνατότητας κλιμάκωσης τους. Η μελέτη επικεντρώνεται στο επίπεδο 

ελέγχου και κατηγοριοποιεί μία σειρά από δημοφιλείς ελεγκτές με βάση τα 

χαρακτηριστικά, τους μηχανισμούς, τις παραμέτρους και τις επιδόσεις τους. Με τη 

χρήση του εργαλείου της βιβλιογραφική ανάλυσης, γίνεται εμβάθυνση στην 

δυνατότητα κλιμάκωσης του επιπέδου ελέγχου των κατανεμημένων SDN και 

αξιολογούνται οι αιτίες που την περιορίζουν. Επίσης ταξινομούνται τόσο αντίστοιχες 

συγκριτικές έρευνες, όσο και μελέτες, σχετικές με την δυνατότητα κλιμάκωσης των 

SDN. Βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι η σημασία που έχει η επικοινωνία 

ανάμεσα στις μονάδες ελέγχου, για την ενίσχυση της δυνατότητας κλιμάκωσης του 

επιπέδου ελέγχου και ειδικότερα ο περιορισμός του επιπλέον φόρτου εργασίας μεταξύ 

τους (inter-controller overhead). Διερευνάται επίσης η ελάττωση του φόρτου εργασίας 

(overhead) μεταξύ των επιπέδων, καθώς επίσης και η σημασία της καθολικής 

κατάστασης δικτύου για της εφαρμογές και ο βαθμός συνέπειας (consistency) που 

απαιτείται, για να λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους. Παρατίθενται 

προτάσεις επιλογής συγκεκριμένων λύσεων ελέγχου (controllers) μεταξύ αυτών που 

αξιολογούνται στη μελέτη, ανάλογα με τις δικτυακές απαιτήσεις που μπορεί να 

υπάρχουν σε διάφορες περιπτώσεις χρήσης και τέλος αναπτύσσεται η θεωρητική ιδέα 

ενός ιδανικού ελεγκτή βελτιστοποιημένου ως προς την δυνατότητα κλιμάκωσης.             

Λέξεις κλειδιά: Δυνατότητα κλιμάκωσης, κατανεμημένα SDN, συνέπεια, καθολική 

κατάσταση δικτύου, επίπεδο ελέγχου, βιβλιογραφική έρευνα 
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Abstract  

Software Defined Networks (SDN) is a relative new technology. It has many 

advantages when compared to traditional networks and the most important is that it 

enhances them with the powerful feature of programmability. Other advantages are 

sophisticated network management, better resource provisioning and on-the-fly network 

configuration capability. SDN technology makes use of the concept of abstraction as it 

separates control functions from forwarding functions. Despite the above mentioned 

advantages, the layer separation design, introduces performance and scalability 

limitations. This study focusses on SDN control plane and categorizes a broad range of 

controller frameworks based on their mechanisms, features, parameters, and 

performance. Using the methodology of literature review, distributed SDN control plane 

scalability is analyzed, and scalability limitations are also evaluated. In this study is also 

presented a categorization of various equivalent comparative surveys. Furthermore, 

various studies, which focus on SDN scalability concepts, are also evaluated. One of the 

conclusions of this study is about the relation of the inter-controller communication and 

the SDN scalability. In particular, the reduction of the inter-controller overhead favors 

scalability. The overhead between control plane and forwarding plane is also 

investigated and the important role of the global network state is analyzed. Especially 

the connection between global network state synchronization and the application 

consistency level requirements is investigated. Lastly, controller framework proposals 

for a variety of example cases with different network requirements are made and a 

theoretical concept of an ideally optimized controller framework in terms of scalability 

is presented.  

Key words: Control plane scalability, distributed SDN, global network state, 

overhead, consistency, literature review  
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I. Εισαγωγή 

Οι ολοένα και μεγαλύτερες απαιτήσεις για χρήση λογισμικού μέσω διαδικτύου (SaaS), 

διαδικτυακών υπηρεσιών, εικονικών πλατφορμών (PaaS) ή υποδομών (IaaS) μέσω του  

νέφους (cloud),  η αποθήκευση και ο διαμοιρασμός ψηφιακών δεδομένων ή big data 

στο cloud μέσω των Data Centers Networkς (DCN), οι υπηρεσίες μετάδοσης video 

(streaming) σταθερά υψηλής ποιότητας, είτε ζωντανά (live) είτε κατ’ απαίτηση (οn 

demand), αποτελούν μερικές από τις καθημερινές δραστηριότητες που 

διεκπεραιώνονται μαζικά μέσω των σύγχρονων smartphones, των tabletς και των 

φορητών υπολογιστών.  

Έχει ήδη ξεκινήσει να εδραιώνεται η νέα ψηφιακή πραγματικότητα η οποία συνεχώς 

εξελισσόμενη, δίνει πλέον το στίγμα του σύγχρονου ανθρώπου, αφού είναι απόλυτα 

συνυφασμένη με την ύπαρξη του και τις ανάγκες του. Τέτοιες ανάγκες απαιτούν άμεση 

πρόσβαση σε δίκτυα κάθε είδους, μέσω ασύρματων και ενσύρματων συνδέσεων με 

αστραπιαίες ταχύτητες, αλλά και δυνατότητες αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής 

δεδομένων μεγάλου όγκου που θα φάνταζαν αδιανόητες πριν από μερικά χρόνια. 

Σήμερα όμως αποτελούν πραγματικότητα και είναι αποτέλεσμα της συνεχούς έρευνας, 

της καινοτομίας και της συνεχούς εξέλιξης.  

 Συνεπώς, οι προδιαγραφές των δικτύων που μεταφέρουν τις παραπάνω πληροφορίες 

και συγκεκριμένα οι παράμετροι που καθορίζουν την ταχύτητα τους, την 

προσαρμοστικότητα τους σε περιπτώσεις σφαλμάτων, την ανθεκτικότητα τους σε 

συνθήκες υψηλού φόρτου δεδομένων στο δίκτυο, την αποκρισιμότητα τους, την 

διαθεσιμότητα τους και γενικότερα την απόδοση τους, να χρειάζονται συνεχώς 

βελτιστοποίηση (optimization) καθώς αυξάνονται οι χρήστες και το μέγεθος του 

δικτύου, όπως ορίζεται πάντα από τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής.  

Κάτι τέτοιο όμως αρχικά ήταν εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί λόγω της 

παραδοσιακής στατικής υποδομής των δικτύων η οποία σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί 

ροές πληροφοριών συγκεκριμένων τύπων λιγότερο απαιτητικών. Οι απαιτήσεις αυτές 

είναι εντελώς διαφορετικές σε σύγκριση με τις σύγχρονες απαιτήσεις σε δυναμικές ροές 

υψηλής απόδοσης, όπως οι πολυμεσικές ροές (multimedia streams). Οι τελευταίες 

ανταλλάσσονται αδιάλειπτα μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου στα πλαίσια των 

μοντέρνων εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης ή των εφαρμογών τηλεδιάσκεψης όπως 

μας επισημαίνουν στην μελέτη τους οι Bannour, Souihi, Mellouk (2018). Ιδιαίτερα με 
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την εξέλιξη τεχνολογιών σε πολλαπλά επίπεδα, υποδομές όπως το Internet of Things 

(IoT), το Internet of Vehicles (IoV),  το Intelligent Transportation System (ITS) ή τα 

Unmanned Area Vehicles (UAVs) αρχίζουν και χρησιμοποιούνται ευρύτατα, 

διαμορφώνοντας εξελιγμένες καινοτόμες υπηρεσίες με αυστηρότερες απαιτήσεις στην 

ποιότητα της επικοινωνίας. Η νέα γενιά ασύρματων δικτύων (5G) μπορεί να 

διαχειριστεί ένα ευρύ φάσμα ετερογενών ασύρματων συσκευών, συστήματα 

λογισμικού και άλλες τεχνολογίες που απαιτούν ασύρματη προσπέλαση, σύμφωνα με 

την μελέτη των Mazied, ElNainay, Abdel-Rahman, Midkiff, Rizk, Rakha, MacKenzie 

(2019).  

Τα σημερινά κέντρα δεδομένων (Data Centers) στο cloud, οι πάροχοι διαδικτύου 

(Internet Carriers) και τα ακαδημαϊκά περιβάλλοντα (Campuses) επωφελούνται από 

περισσότερο δυναμικές αρχιτεκτονικές αναφέρουν στην μελέτη τους οι Karakus, 

Durresi (2017) και τονίζουν ότι οι κλειστού τύπου (proprietary) προδιαγραφές των 

κατασκευαστών του παραδοσιακού εξοπλισμού δικτύωσης δεν ανανεώνονται συχνά και 

χρειάζονται συνεχείς δοκιμές για την διασφάλιση της λειτουργίας τους εντός αυτών, 

δηλαδή των προδιαγραφών. 

Μεγάλες εταιρίες δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες νέφους (cloud services), 

χρησιμοποιώντας κατανεμημένες υποδομές νέφους DCI (Distributed Cloud 

Infrastructures). Όπως για παράδειγμα η πλατφόρμα Google Cloud (GCP), τα Amazon 

Web Services (AWS) και το Microsoft Azure. Οι εταιρίες αυτές δεν μπορούν να 

διαθέσουν καθολικά τους συνολικούς πόρους του δικτύου τους στους χρήστες τους και 

η διαχείριση γίνεται ανά περιοχή (region), με ανεξάρτητους εικονικούς διαχειριστές 

υποδομής VIMs (Virtual Infrastructure Managers) όπως σημειώνουν οι Sarmiento, 

Lebre, Nussbaum, Chari (2021). Οι συγγραφείς στην μελέτη τους προσπαθούν να 

εξηγήσουν το πρόβλημα της κεντρικής διαχείρισης του δικτύου και παρουσιάζουν την 

αποκεντρωμένη (decentralized) φιλοσοφία των SDN ως μία λύση για την διαχείριση 

της διασυνδεσιμότητας μεταξύ των περιοχών του ευρύτερου δικτύου.   

Τα SDN (Software Defined Networks) ή Ευφυή Προγραμματιζόμενα Δίκτυα είναι μια 

νεότερη αρχιτεκτονική δικτύων η οποία αναπτύχθηκε για να ξεπεράσει τους 

περιορισμούς των παραδοσιακών δικτύων. Η βασική ιδέα στην οποία στηρίζονται τα 

SDN είναι η αφαιρετικότητα (abstraction). Συγκεκριμένα είναι ο διαχωρισμός του 

επιπέδου ελέγχου (Control Plane) από το επίπεδο δεδομένων (Data Plane)  ή 

προώθησης (Forwarding Plane).  
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Το επίπεδο δεδομένων ή προώθησης το αποτελούν οι φυσικές συσκευές του δικτύου 

όπως οι μεταγωγείς (switches) ή οι δρομολογητές (routers), και σε αυτό γίνεται η 

προώθηση των πακέτων, δηλαδή διεκπεραιώνεται η δικτυακή κίνηση μέσω της 

εφαρμογής των πολιτικών (policies) και της εγκατάστασης των κανόνων ροής (flow 

rules) που επιβάλλονται από το επίπεδο ελέγχου, κατόπιν αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

δύο επιπέδων μέσω της διεπαφής Southbound (Southbound API), με πιο 

χαρακτηριστικό εκπρόσωπο της το πρωτόκολλο Openflow που θα αναλυθεί στα 

επόμενα.  

Συνεπώς ο έλεγχος (Control), η διαχείριση των πόρων (Resource Management) και η 

δρομολόγηση (Routing) διεκπεραιώνονται από το επίπεδο ελέγχου ενώ υπάρχουν και 

ορισμένες παραλλαγές στις αρχιτεκτονικές των SDN δικτύων όπου γίνεται ανάθεση 

μέρους λειτουργιών ελέγχου, στο επίπεδο προώθησης, αφού γίνουν τροποποιήσεις 

λογισμικού ή υλικού στις φυσικές συσκευές, που είναι συνήθως τα switches.  

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι στα SDN, η λογική (logic) διαχωρίζεται 

από το μέσο μετάδοσης (medium) ενώ στα παραδοσιακά δίκτυα (Traditional Networks) 

η λειτουργίες όπως η δρομολόγηση και η μεταγωγή των πακέτων πραγματοποιούνται 

εξ’ ολοκλήρου στο επίπεδο προώθησης του δικτύου, όπως για παράδειγμα στους 

μεταγωγείς (switches) όπου εκεί συνυπάρχουν τα δύο επίπεδα ελέγχου και δεδομένων.  

Με τον διαχωρισμό αυτό διευκολύνεται η ανάπτυξη εφαρμογών για το δίκτυο μέσω 

των οποίων γίνεται η διαχείριση του, ο συντονισμός του, η αυτοματοποίηση 

διαδικασιών καθώς επίσης και η υλοποίηση υπηρεσιών όπως η δρομολόγηση, η 

εξισορρόπηση φορτίου και η επιβολή πολιτικών δικτύου όπως επισημαίνουν οι Blial, 

Mamoun, Benaini (2016). Το επίπεδο εφαρμογών, αποτελεί το τρίτο επίπεδο 

(Application Plane) της αρχιτεκτονικής SDN και επικοινωνεί με το επίπεδο ελέγχου το 

οποίο διεκπεραιώνει τις απαιτήσεις των εφαρμογών. Επομένως όταν αναφερόμαστε σε 

ένα SDN δίκτυο δεχόμαστε την ύπαρξη των τριών αυτών επιπέδων. Εφαρμογών 

(Application Plane), ελέγχου (Control Plane) και δεδομένων (Data Plane). 

Η ανάπτυξη εφαρμογών για το επίπεδο εφαρμογών γίνεται ακόμη ευκολότερη με την 

χρήση APIs (REST APIs). Η σύνδεση και η επικοινωνία του επιπέδου εφαρμογών με το 

επίπεδο ελέγχου γίνεται μέσω ενός interface που λέγεται Northbound API. Μέσω του 

Northbound API  γίνεται δυνατή η επίβλεψη του δικτύου και η αποδοτική διαχείριση 

των πόρων του, η οποία μπορεί να βελτιστοποιείται κατά βούληση από τις εφαρμογές, 
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ανάλογα με τις ανάγκες που 

υπάρχουν στο δίκτυο. Επίσης 

στα κατανεμημένα SDN η 

ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ 

των ελεγκτών γίνεται μέσω του 

Westbound API ενώ η σύνδεση 

και η επικοινωνία με δίκτυα 

άλλου τύπου, όπως τα 

παραδοσιακά δίκτυα (traditional 

networks) γίνεται από το 

Eastbound API. Στην εικόνα 

(Εικόνα 1) φαίνεται η βασική 

αρχιτεκτονική των SDN. 

NOS  

Η δομή αυτή, μίας πλήρως 

προγραμματιζόμενης κεντρικής 

λογικής που θα αναλαμβάνει να παρατηρεί και να ελέγχει το δίκτυο, μπορεί να 

παρομοιαστεί με την δομή ενός λειτουργικού συστήματος (Operating System) που δίνει 

πρόσβαση, είτε για εγγραφή, είτε για ανάγνωση, σε διάφορους πόρους ενός 

υπολογιστικού συστήματος σημειώνουν οι Koponen, Gude, Pettit, Pfaff, Casado, 

McKeown, Scott Shenker (2008). Σύμφωνα με την μελέτη τους,  μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ένα λειτουργικό σύστημα δικτύων (Network Operating System) το 

οποίο χρησιμοποιώντας ένα κεντρικό προγραμματιστικό μοντέλο αναπαριστά 

ολόκληρο το δίκτυο σαν μία οντότητα που έχει την δυνατότητα να αποθηκεύεται και να 

είναι προσπελάσιμη από έναν υπολογιστή.  

Σύμφωνα με την αφαιρετική αυτή αρχιτεκτονική δικτύου, ο σχεδιασμός και η 

παραμετροποίηση του επιπέδου ελέγχου γίνονται ευκολότερα μέσα από εφαρμογές 

(applications). Το δίκτυο στις εφαρμογές αυτές ιδανικά θα πρέπει να αναπαρίσταται ως 

μια οντότητα με μία ενιαία καθολική κατάσταση  (global network state) η οποία θα 

ανανεώνεται κάθε φορά που συμβαίνει κάποιο γεγονός που αλλάζει την κατάσταση 

αυτή. Επίσης θα πρέπει να είναι ελαστικό και να έχει την δυνατότητα επέκτασης χωρίς 

να χάνει την απόδοση του, δηλαδή να έχει δυνατότητα κλιμάκωσης (scalability).  

Στην μελέτης τους οι Heller, Sherwood, McKeown (2012) αναφέρουν ότι η αφαιρετική 

αυτή αρχιτεκτονική είχε επικριθεί αρχικά από ένα μέρος μελετητών, οι οποίοι 

Εικόνα 1. Βασική Αρχιτεκτονική των SDN, Πηγή  : Blial, Mamoun, 

Benaini (2016) 
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εμφανίστηκαν σκεπτικοί ως προς τα οφέλη της και επισήμαιναν ότι υπάρχουν θέματα 

που αφορούν τον χρόνο αδράνειας κατά τη λήψη αποφάσεων (decision latency), την 

δυνατότητα κλιμάκωσης (scalability) και την διαθεσιμότητα (availability).  

Το πρόβλημα του πλήθους και του τρόπου τοποθέτησης των controller instances στα 

κατανεμημένα SDN 

Στη μελέτη τούς οι Heller, Sherwood, McKeown (2012), ερευνούν τα κατανεμημένα 

SDN και επικεντρώνονται σε δύο ζητήματα. Δηλαδή πόσες μονάδες ελέγχου (controller 

instances) χρειάζονται και που πρέπει να τοποθετηθούν αυτές στην τοπολογία του 

δικτύου για να έχουμε την βέλτιστη απόδοση. Θα μπορούσαμε εδώ συμπληρώνοντας 

τον Heller να επισημάνουμε ένα ακόμη ζήτημα. Αν δηλαδή είναι εφικτό μία μονάδα 

ελέγχου μιας κατανεμημένης αρχιτεκτονικής SDN να αναθέσει ένα μέρος των 

λειτουργιών ελέγχου, στο επίπεδο δεδομένων ή προώθησης, χρησιμοποιώντας 

αλγόριθμους που αναγνωρίζουν τον τύπο της δικτυακής ροής, και έτσι να 

αποσυμφορήσει τον ίδιο και κατά συνέπεια να επιτύχει μείωση της δικτυακής μεταξύ 

αυτού (του ελεγκτή) και των συσκευών δικτύου του επιπέδου προώθησης.  

Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να ενισχυθεί η δυνατότητα κλιμάκωσης (scalability) 

του συστήματος αφού θα μειωθούν οι χρόνοι μετάδοσης (propagation delays) και 

καθυστερήσεων στις μονάδες ελέγχου (controller instances) λόγω επιπλέον 

υπολογισμών (overhead). 

Αποδεικνύεται και από την παραπάνω μελέτη, ότι η στρατηγική της επιλογής της θέσης 

και του πλήθους των ελεγκτών επηρεάζει την μετάδοση της καθολικής κατάστασης 

(global state propagation), την διαθεσιμότητα (availability) του αλλά την δυνατότητα 

κλιμάκωσης (scalability) του. 

Reactive, Proactive, Hybrid controllers  

Στην μελέτη του ο Fernandez  (2013) αφού επισημάνει ότι ο τρόπος λειτουργίας ενός  

ελεγκτή SDN μπορεί να είναι είτε reactive, είτε proactive, μας παρουσιάζει την δική 

του λύση  η οποία είναι υβριδική και συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των πρώτων δύο. 

Στην πρώτη περίπτωση ο ελεγκτής μπορεί να ξεκινήσει μία σειρά ενεργειών «on 

demand» κατά την εμφάνιση ενός γεγονότος, δηλαδή μίας ροής ενώ στην δεύτερη 

περίπτωση αξιολογείται η κατάσταση του δικτύου και η συμπεριφορά της κίνησης 

δικτύου για να επιλεγεί ο τρόπος και η σειρά των ενεργειών που θα εκτελεστούν. Στην 

υβριδική λειτουργία έχουμε άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού (reactive) αλλά 
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παράλληλα υπάρχει ένα είδος νοημοσύνης που μπορεί να αποφασίζει ποια θα είναι η 

καλύτερη επιλογή προκαταβολικά (proactively).  

Consistency 

Για να διατηρηθούν σε επιθυμητά επίπεδα τα ποιοτικά μεγέθη του συστήματος που 

καθορίζουν την ποιότητα εξυπηρέτησης, την αποκρισιμότητα και την αξιοπιστία του 

έχει μεγάλη σημασία ο σχεδιασμός του. Όπως θα αναλυθεί με περισσότερη 

λεπτομέρεια σε επόμενη ενότητα, η συνέπεια (consistency) στην διατήρηση μιας 

καθολικής κατάστασης δικτύου (global network state), μεταξύ των επιμέρους ελεγκτών, 

στις κατανεμημένες υλοποιήσεις μπορεί σχεδιαστικά να παραμετροποιηθεί, δηλαδή να 

χρησιμοποιηθούν κατάλληλες δομές δεδομένων, ανάλογα με τις απαιτήσεις των 

εφαρμογών. Επιδίωξη είναι είτε ισχυρή συνέπεια (strong consistency) κάνοντας 

παραχωρήσεις στην αποκρισιμότητα και την διαθεσιμότητα του δικτύου είτε χαλαρή 

συνέπεια (eventual consistency)  με καλύτερη αποκρισιμότητα και διαθεσιμότητα.  

OpenFlow Protocol 

H επικοινωνία (communication) και η αλληλεπίδραση (interaction) μεταξύ των 

ελεγκτών και των συσκευών προώθησης (switches) στα SDN έχει επικρατήσει να 

γίνεται μέσω του πρωτοκόλλου OpenFlow, το οποίο αποτελεί ένα API (Application 

Programmable Interface), δηλαδή μια 

προγραμματιζόμενη διεπαφή μεταξύ 

του επιπέδου ελέγχου (Control Plane) 

και του επιπέδου δεδομένων (Data 

Plane). Το πρωτόκολλο OpenFlow 

αποτελεί το Southbound API που 

ενώνει τα δύο επίπεδα, ελέγχου και 

προώθησης, μέσω του οποίου 

διεκπεραιώνεται η επικοινωνία μεταξύ 

τους. Το Openflow έχει επικρατήσει 

από άλλα πρωτόκολλα όπως το 

NetConf  ή το forCES. Στο επίπεδο 

προώθησης ή δεδομένων ενός Openflow SDN οι μεταγωγείς (switches) λέγονται 

OpenFlow Switches (Εικόνα 2) σύμφωνα με το έγγραφο του ONF (Open Networking 

Foundation (2015)).  

Οι ροές (Flows) αποτελούν σειρές πακέτων οι οποίες έχουν κοινά χαρακτηριστικά. 

Μέσω του πρωτοκόλλου OpenFlow η μονάδα ελέγχου (controller instance) μπορεί να 

Εικόνα 2.Openflow Switch πηγή :  Open Networking 

Foundation (2015) 
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διαχειρίζεται της ροές, να εγκαθιστά (install) στα switches τους κανόνες (Flow Rules) 

που αυτές ενσωματώνουν (encapsulate) αλλά και να εκτελεί ενέργειες (actions) πάνω 

σε αυτές χρησιμοποιώντας τους πίνακες ροής (Flow Tables, Εικόνα 2) που υπάρχουν 

στους OpenFlow μεταγωγείς, είτε κατά την εμφάνιση τους (reactively) είτε με 

προκαθορισμένη διαχείριση τους (proactively) όπως ήδη αναφέρθηκε. Η λειτουργία 

αυτή και οι προτεραιότητες επιλογής ροών διεκπεραιώνονται από αλγόριθμους. Ο 

τρόπος ταξινόμησης (flow classification) τους, σε σημαντικές ροές (elephant flows) που 

είναι μεγαλύτερες αλλά αριθμητικά λιγότερες και σε στοιχειώδεις ροές (mice flows) 

που είναι αριθμητικά περισσότερες και η ανάλογη διαχείριση τους, επηρεάζουν την 

απόδοση και την δυνατότητα κλιμάκωση του επιπέδου ελέγχου των SDN (control plane 

scalability). 

Σύνοψη και μέθοδος μελέτης 

Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στο επίπεδο ελέγχου (Control Plane) των 

κατανεμημένων SDN και συγκεκριμένα έχει στόχο την λεπτομερή διερεύνηση της 

δυνατότητας κλιμάκωσης του (Control Plane Scalability), δηλαδή της επέκτασης του 

επιπέδου ελέγχου με παράλληλη αναλογική αύξηση στην απόδοση του έτσι ώστε τα 

μεγέθη που καθορίζουν το επίπεδο απόδοσης του και την λειτουργία του να 

παραμένουν σταθερά. Γίνεται διερεύνηση και κατηγοριοποίηση μία ευρείας σειράς 

δημοφιλών υλοποιήσεων ελέγχου ή απλούστερα ελεγκτών (controllers) έτσι ώστε να 

παρουσιαστεί και να αναλυθεί η κάθε δυνατή περίπτωση όσο είναι δυνατό αυτό, αφού η 

προγραμματιζόμενη λειτουργία των SDN, η αφαιρετικού τύπου αρχιτεκτονική τους και 

οι συνεχείς βελτιώσεις του πρωτοκόλλου OpenFlow προσφέρουν ευελιξία και πλήθος 

νέων δυνατοτήτων που αναδεικνύονται και συνεχώς βελτιώνονται.  

Για να πραγματοποιηθεί η μελέτη έγινε βιβλιογραφική έρευνα ώστε να συγκεντρωθούν 

μελέτες που αφορούν κατηγοριοποιήσεις ελεγκτών με βάση τα ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά τους, τους εσωτερικούς μηχανισμούς τους, τις μετρήσεις απόδοσης, τα 

πρωτόκολλα και τα APIs, τις αρχιτεκτονικές και τις τοπολογίες. Έγινε επιλογή των 

χαρακτηριστικότερων από αυτές, ειδικότερα αναζητήθηκαν οι πιο πλούσιες σε υλικό 

που αφορά την δυνατότητα κλιμάκωσης στο επίπεδο ελέγχου των SDN. Επίσης 

διερευνήθηκε η βιβλιογραφία για άρθρα που αφορούν την κλιμάκωση στα SDN και την 

σύνδεση αυτής με τεχνολογίες όπως το υπολογιστικό νέφος (Cloud Computing), τα 

Software Define Data Centers (SDDC), την εικονικοποίηση (virtualization) και την 

δρομολόγηση (routing) στα SDN. Αναζητήθηκε επίσης και γενικότερη βιβλιογραφία 
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σχετική με τα SDN. Ο σκοπός μας είναι να αξιολογηθεί ένα ευρύ δείγμα ελεγκτών 

διαφόρων τύπων και να καλυφθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερο εύρος περιπτώσεων.  

Διαφοροποίηση της μελέτης και μεθοδολογία 

Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στο επίπεδο ελέγχου (control plane) των SDN. 

Βασίζεται στην συνδυαστική συμπερίληψη πληροφοριών και τη συγκέντρωση 

στοιχείων από την βιβλιογραφία για κάθε τύπο ελεγκτή SDN, τη συγκριτική 

αξιολόγηση των παραμέτρων τους με την καταγραφή και ανάλυση τους σε πίνακες 

εστιάζοντας στη δυνατότητα κλιμάκωσης τους αλλά και σε άλλα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που έμμεσα την προσδιορίζουν. 

H συλλογή και ο τρόπος σύνθεση και παρουσίασης των επιμέρους πληροφοριών και 

στοιχείων σε σχέση με παρόμοιες μελέτες κατηγοριοποίησης είναι και το σημείο που 

την διαφοροποιεί συγκριτικά με την αντίστοιχη βιβλιογραφία Στην παρούσα μελέτη 

επιχειρείται μία πολυεπίπεδη εμπεριστατωμένη διεξοδική συστηματική ταξινόμηση, μία 

λεπτομερής ανάλυση με πολλούς εκτεταμένους πίνακες και μία ενδελεχής καταγραφή 

και αξιολόγηση παραμέτρων που σχετίζονται με:     

1. Την αρχιτεκτονική, τις σχεδιαστικές ιδιαιτερότητες και τον προσανατολισμό κάθε 

υλοποίησης όπως: 

•  Την δυνατότητα υποστήριξης και συνεργασίας με τα παραδοσιακά δίκτυα 

(Traditional Networks).  

• Την υποστήριξη υποδομών νέφους (Cloud Infrastructures)   

• Την χρήση εικονικοποίησης (Virtualization) 

• Την εξειδίκευση σε τοπολογίες κέντρων δεδομένων (Data Center Topologies)  

• Την δυνατότητα αποκέντρωσης (decentralization) ή ανάθεσης (devolution) ενός 

μέρους των λειτουργιών ελέγχου, στο επίπεδο δεδομένων.  

2. Τους εσωτερικούς μηχανισμούς, τις δομές και τις λειτουργίες των υλοποιήσεων 

όπως 

• Τα πρωτόκολλα και οι πλατφόρμες επικοινωνίας και ανταλλαγής μηνυμάτων 

μεταξύ των επιμέρους μονάδων ελέγχου (controller instances).  

• Οι κατανεμημένες δομές δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση 

και μετάδοσης της κατάστασης δικτύου (Network State Propagation). 

• Τα APIs που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία με τα επίπεδα εφαρμογών και 

δεδομένων. 

• Οι αλγόριθμοι για βελτιστοποίηση της δρομολόγησης (routing) 
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• Οι μηχανισμοί αποτελεσματικής διαχείρισης των ροών 

3. Τα αποτελέσματα μετρήσεων από είτε από προσομοιώσεις είτε από συνθήκες 

πραγματικής λειτουργίας του δικτύου. 

4. Την αξιολόγηση ποιοτικών παραμέτρων που συνδέονται με την κλιμάκωση όπως η 

αξιοπιστία, η συνέπεια ή δυνατότητα επέκτασης ή υποστήριξη αρθρωτής μορφής 

(modularity).  

5. Το πεδίο εφαρμογής τους όπως WANs, Επιχειρήσεις (Enterprises), Πανεπιστήμια 

(Campus), Δίκτυα κέντρων δεδομένων (DCNs), Αυτόνομα συστήματα 

(Autonomous Systems, AS), Interdomain networks, Υποδομές Cloud . 

Επιχειρείται να μελετηθεί συστηματικά και να καλυφθεί ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων, 

για αυτό το λόγο γίνεται κατηγοριοποίηση και μελέτη 25 διαφορετικών λύσεων στο 

επίπεδο ελέγχου των κατανεμημένων SDN. Συμπεριλαμβάνονται επίσης και 

αρχιτεκτονικές εξειδικευμένες στην διαχείριση ροών (Flow Scheduling and 

Management Systems) σε τοπολογίες DCNs (Data Center Networks).  

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το αντικείμενο των Software Defined Data Center Networks 

(SDDCNs) και για αυτό το λόγο προκρίθηκε η παρουσίαση περιπτώσεων που 

ανταποκρίνονται και καλύπτουν τις ανάγκες τέτοιων τοπολογιών. Επίσης γίνονται 

αναφορές στην υποστήριξη υποδομών νέφους (Cloud) από δίκτυα SDN και στη χρήση 

εικονικοποίησης (Virtualization).  

Επισημαίνεται επίσης ότι σύμφωνα με τις νεότερες μελέτες τις βιβλιογραφίας, 

κατηγοριοποιούνται ως υβριδικές (hybrid), οι αρχιτεκτονικές που συμπεριλαμβάνουν 

ένα συνδυασμό τόσο από SDN όσο και από παραδοσιακά δίκτυα (Traditional 

Networks). Σε παλαιότερες μελέτες κατηγοριοποιούνται ως υβριδικές οι περιπτώσεις 

συμμετοχής του επιπέδου δεδομένων (Data Plane) στον έλεγχο των ροών, με 

αποκέντρωση (devolution) του επιπέδου ελέγχου (Control Plane). Όπως για παράδειγμα 

οι προτάσεις DIFANE και DevoFlow. Επίσης οι υλοποιήσεις με αρχιτεκτονική 

παράλληλα επίπεδη και ιεραρχική όπως ο Orion αναφέρονται στις περισσότερες 

μελέτες ως υβριδικοί ιεραρχικοί (hybrid hierarchical) 

Στόχος της Μελέτης : Συνεισφορά και ερευνητικά ερωτήματα 

Από την συστηματική μελέτη της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με την αρχιτεκτονική 

του επιπέδου ελέγχου των SDN και την δυνατότητα κλιμάκωσης του, 

αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν βασικοί λόγοι που περιορίζουν αυτή την δυνατότητα 

κλιμάκωσης και έχουν επισημανθεί και αναλυθεί διεξοδικά. Επίσης διαπιστώνουμε ότι 
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στις κατανεμημένες αρχιτεκτονικές γίνεται χρήση τεχνολογιών για αποθήκευση 

δεδομένων, διαμοιρασμό τους και συγχρονισμό τους αλλά και μηχανισμών που 

εξασφαλίζουν την συνέπεια και την ανθεκτικότητα σε αστοχίες.    

Η μελέτη αυτή: 

• Επιθυμεί να αναλύσει, να αξιολογήσει, να καταγράψει και να συνδυάσει τις 

πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν περισσότερο τις τεχνολογίες τους 

μηχανισμούς και τις λειτουργίες στις κατανεμημένες αρχιτεκτονικές του 

επιπέδου ελέγχου των SDN. Έπειτα να πλαισιώσει αυτές τις πληροφορίες με 

επιπλέον στοιχεία και ιδιαίτερα με τεχνικές πληροφορίες για τις τεχνολογίες και 

τους μηχανισμούς και να σχολιάσει τον τρόπο λειτουργίας τους και τον λόγο της 

εφαρμογής τους και έτσι να αποτελέσει ένα σκαλοπάτι που θα οδηγήσει σε 

καινούριες παρατηρήσεις και νέες ιδέες.    

• Προσπαθεί να κατηγοριοποιήσει τις βιβλιογραφικές μελέτες με θέμα σχετικό με 

την δυνατότητα κλιμάκωσης στα SDN, ως προς τα βασικά σημεία τους, έτσι 

ώστε να μπορεί κάποιος που αναζητεί σχετική με την δυνατότητα κλιμάκωσης 

βιβλιογραφία, να μπορεί γρήγορα να σχηματίσει μία γενική εικόνα για το 

περιεχόμενο αυτών των μελετών.  

• Επιδιώκει μέσα από ανάλυση διάφορων υλοποιήσεων ελέγχου (ελεγκτών), να 

εστιάσει σε κάθε μία από αυτές αλλά και να της εξετάσει παράλληλα και 

εμπεριστατωμένα, έτσι ώστε να μπορεί να σχηματιστεί μια καλύτερη συνολική 

εικόνα για τις αιτίες περιορισμού της δυνατότητας κλιμάκωσης αυτών.  

• Στοχεύει διαμέσου της καταγραφής και ανάλυσης των πλεονεκτημάτων τους, 

των μειονεκτημάτων τους, των λειτουργιών τους, των μηχανισμών τους και των 

ιδιαιτεροτήτων τους, να συνδράμει όσο είναι δυνατόν στην αποσαφήνιση των 

εννοιών και των επιμέρους παραμέτρων της δυνατότητας κλιμάκωσης, να 

καταγράψει τα βασικά συμπεράσματα. αλλά και να κάνει μία πρόταση για την 

βελτίωση της. 

• Φιλοδοξεί μέσα από την κατηγοριοποίηση των υλοποιήσεων ελέγχου αλλά και 

μέσα από την συγκριτική ανάλυση επιλεγμένων μελετών επάνω στην 

δυνατότητα κλιμάκωσης, να πραγματοποιήσει μία σύνδεση, μεταξύ διάφορων 

περιπτώσεων χρήσης (ΠΧ) και υλοποιήσεων ελέγχου, έτσι ώστε για τις 

προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της κάθε ΠΧ να αντιστοιχίσει και μία  

υλοποίηση ικανή να τις καλύψει.  
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•  Επιχειρεί να κάνει μια πρόταση, μία υλοποίηση ελεγκτή δηλαδή σε θεωρητικό 

επίπεδο, η οποία θα μπορούσε να υπερβεί τους παραπάνω περιορισμούς. 

Δηλαδή ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να πληροί σε όλα τα παραπάνω επίπεδα 

ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατότητα κλιμάκωσης 

Επάνω σε αυτή την βάση τίθενται και τα παρακάτω επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα:  

ΕΕ1. Από τις διάφορες μελέτες της βιβλιογραφίας που έχουν θέμα σχετικό με 

την κλιμάκωση των SDN, και μέσα από την συγκριτική τους παρουσίαση και 

ανάλυση, είναι δυνατό να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα, που αφορούν τις 

κατανεμημένες τεχνολογίες και τους μηχανισμούς που ενσωματώνουν 

περισσότερο οι υλοποιήσεις ελέγχου;  

ΕΕ2. Ποιοι είναι οι παράγοντες που αντιτίθενται στην δυνατότητα 

κλιμάκωσης (scalability) του επιπέδου ελέγχου των SDN, από άποψη 

αρχιτεκτονικής, τοπολογίας, πρωτοκόλλων επικοινωνίας, μηχανισμών 

διαχείρισης ροών και αλγορίθμων δρομολόγησης;   

ΕΕ3. Ανάλογα με τις απαιτήσεις ή τις προδιαγραφές περιπτώσεων χρήσης 

δικτύων (SDN), μπορεί γίνουν οι κατάλληλες επιλογές ελεγκτών έτσι ώστε 

αυτοί να ανταποκρίνονται σε αυτές τις προδιαγραφές;  

ΕΕ4. Ποια είναι η σημασία της καθολικής λογικής κεντρικής άποψης του 

δικτύου (global logical centralized network view) και πως μπορεί να 

εξασφαλιστεί στα κατανεμημένα SDN. Ποιες παράμετροι την επηρεάζουν και 

πως μπορεί να διατηρείται στις κατανεμημένες αρχιτεκτονικές SDN καθώς 

αυτές κλιμακώνονται.  

ΕΕ5. Θα μπορούσε να υπάρξει μία πρόταση σε καθαρά θεωρητικό επίπεδο, 

από άποψη αρχιτεκτονικής του επιπέδου ελέγχου των SDN, που θα ήταν η 

ενδεδειγμένη αν βασικός στόχος είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατότητας 

κλιμάκωσης; Με ποιους μηχανισμούς, πρωτόκολλα επικοινωνίας, αλγόριθμους 

δρομολόγησης θα μπορούσε να πλαισιωθεί για να επιτευχθεί αυτό; 

Επισκόπηση Ενοτήτων 

 Στη δεύτερη ενότητα επιχειρείται μία ανασκόπηση σε συγγράμματα και μελέτες  της 

βιβλιογραφίας, πάνω στις οποίες βασίστηκε η παρούσα έρευνα και μέσω αυτών 

αντλήθηκε το υλικό το οποίο αποτέλεσε την βάση της και βοήθησε στην σύνθεση των 

ευρημάτων. Αναλυτικά παρουσιάζονται οι σημαντικότερες από αυτές και παρατίθενται 

λεπτομέρειες στον σχετικό συγκριτικό πίνακα (πίνακας 6) στην έκτη ενότητα.  
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Η τρίτη ενότητα εστιάζει στις προδιαγραφές του πρωτοκόλλου Openflow και του 

Openflow μεταγωγέα (switch), στο ρόλο και την λειτουργία του επιπέδου ελέγχου των 

κατανεμημένων SDN και γίνεται μια συγκεντρωτική αναφορά στους εσωτερικούς 

μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται στις επιμέρους υλοποιήσεις ελεγκτών SDN.   

Στην τέταρτη ενότητα αναλύονται με λεπτομέρεια οι αρχιτεκτονικές του επιπέδου 

ελέγχου, η κεντρική (physically centralized) και οι κατανεμημένες (physically 

distributed) όπως η κατανεμημένη επίπεδη, η κατανεμημένη ιεραρχική, η 

κατανεμημένη παράλληλη ιεραρχική και επίπεδη, η υβριδική και επίσης επισημαίνονται 

οι περιπτώσεις όπου υπάρχει και κατανομή σε λογικό επίπεδο (logically distributed) 

παράλληλα με την κατανομή σε φυσικό επίπεδο (physically distributed). Ερευνώνται 

διεξοδικά υλοποιήσεις ελεγκτών που αντιστοιχούν σε κάθε τύπο αρχιτεκτονικής και 

γίνεται ανάλυση σε βάθος των λειτουργιών και των χαρακτηριστικών τους, των 

μηχανισμών και των πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση. 

Στην πέμπτη ενότητα ορίζεται και διασαφηνίζεται ποιοτικά η έννοια της δυνατότητας 

κλιμάκωσης στο επίπεδο ελέγχου καθώς επίσης και τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται 

για να προσδιοριστεί, αλλά και οι μονάδες μέτρηση της. Έπειτα γίνεται αναφορά 

ποσοτικών στοιχείων και μετρήσεων, για τις υλοποιήσεις που παρουσιάστηκαν και 

αναπτύχθηκαν εκτενώς στην προηγούμενη ενότητα, όπου υπάρχουν διαθέσιμες ή 

αναφέρονται στην βιβλιογραφία.  

Στην έκτη ενότητα γίνεται συγκεντρωτική λεπτομερής παρουσίαση σε πίνακες των 

ευρημάτων. Κατηγοριοποιούνται σε πίνακες όλες οι υλοποιήσεις, βάσει του συνόλου 

των στοιχείων και πληροφοριών της βιβλιογραφίας που έχουν συλλεχθεί. Την 

αρχιτεκτονική τους, τις σχετικές με την ανάπτυξη τους πληροφορίες, το πεδίο 

εφαρμογής τους, τα χαρακτηριστικά τους, τους μηχανισμούς τους, τα πρωτόκολλα που 

χρησιμοποιούν και φυσικά τις μετρήσεις παραμέτρων και μεγεθών. 

Στην έβδομη και τελευταία ενότητα γίνεται παράθεση των συμπερασμάτων και 

αξιολόγηση των ευρημάτων μέσα από τις απαντήσεις στα επιμέρους ερευνητικά 

ερωτήματα. Επιχειρείται μία πρόταση για βελτίωση της δυνατότητας κλιμάκωσης και 

μία σύγκριση της μελέτης σε σχέση με την υπόλοιπη βιβλιογραφία. Επίσης 

αναφέρονται πιθανοί τρόποι αξιοποίησης της μελέτης και δυνατότητες επέκτασης της 

στο μέλλον.  
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II. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

A. Έρευνες σύγκρισης αρχιτεκτονικών του επιπέδου ελέγχου των SDN 

Με τα κατανεμημένα SDN μπορούν να αντιμετωπιστούν αδυναμίες των υπαρχόντων 

δικτύων και να βελτιωθεί η απόδοση τους. Όμως, επειδή είναι μια νέα σχετικά 

τεχνολογία με μεγάλα περιθώρια εξέλιξης και επειδή συγχρόνως πρόκειται για 

κατανεμημένο σύστημα, εμπεριέχει προκλήσεις. Μία από αυτές που έχει συγκεντρώσει 

και το ενδιαφέρον των μελετητών, είναι η δυνατότητα κλιμάκωσης τους (scalability), 

δηλαδή η δυνατότητα επέκτασης των κατανεμημένων SDN με παράλληλη διατήρηση 

σταθερής της απόδοσης τους,.  

Στην μελέτη τους οι Tootoonchian, Yeganeh, Ganjali, (2013) υποστηρίζουν ότι η 

απόζευξη (decoupling) των λειτουργιών ελέγχου σε μία ή περισσότερες δομές ελέγχου 

(controller instances) στο επίπεδο ελέγχου (control plane), ενδέχεται να επιφέρει 

καθυστερήσεις μετάδοσης (propagation delays) αλλά και να εισάγει επιπλέον χρόνους 

επεξεργασίας λόγω των επιπρόσθετων σημάτων (signaling overhead)  που χρειάζεται 

να ανταλλάξουν μεταξύ τους οι οντότητες του δικτύου, δηλαδή οι μονάδες ελέγχου 

(controller instances) και οι μεταγωγείς (switches). Ακόμη αναφέρονται στην 

τυποποίηση που είναι απαραίτητη να υπάρχει στην διεπαφή που θα συνδέει τα δύο 

επίπεδα ελέγχου και προώθησης ή δεδομένων, δηλαδή στο Southbound API. Κατά τους 

συγγραφείς το API αυτό θα πρέπει να μπορεί να χειρίζεται τις ανάγκες διάφορων 

αρχιτεκτονικών αλλά και να διευκολύνει την παράλληλη εξέλιξη των δύο επιπέδων, 

ελέγχου και προώθησης. 

Στην μελέτη τους επίσης οι Tootoonchian, Yeganeh, Ganjali (2013) εξετάζουν τους 

τρόπους με τους οποίους μπορεί να κλιμακωθεί ένα δίκτυο SDN,  

• Μέσω μηχανισμών παράλληλης επεξεργασίας (parallelization)   

• Με κατανεμημένες αρχιτεκτονικές, επίπεδες (flat) ή ιεραρχικές (hierarchical).  

Σε αυτές γίνεται χρήση : 

a. Κατανεμημένων συστημάτων αποθήκευσης, όπως η NIB (Network 

Information Base) του Onix των Koponen, Casado, Gude, Stribling, 

Poutievski, Zhu, Ramanathan, Iwata, Inoue, Hama, Shenker (2010), η 

οποία κατατμείται στις επιμέρους μονάδες του ελεγκτή (controller 

instances) και μπορεί να συναθροιστεί.  
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b. Συγχρονισμού όπως στον HyperFlow των Tootoonchian, Ganjali (2010), 

όπου γίνεται συγχρονισμός της καθολικής κατάστασης σε κάθε 

επιμέρους ελεγκτή.  

• Με αποκέντρωση (devolution) μέρους της λειτουργικότητας του επιπέδου 

ελέγχου (control plane). Τόσο μέσω μετατροπών του υλικού (ASIC 

modifications)  όπως στην περίπτωση του DevoFlow των Curtis, Mogul, 

Tourrilhes, Yalagandula, Sharma, Banerjee (2011) όσο και με software 

workarounds στον DIFANE των Yu, Rexford, Freedman, Wang (2010).  

Οι  Al-Saeedi, Mohamad, Al-Roubaiey (2019) στην ιδιαίτερα αναλυτική μελέτη τους 

επικεντρώνονται σε τέσσερα βασικά σημεία που αποτελούν σημαντικές προκλήσεις και 

αφορούν την δυνατότητα κλιμάκωσης (scalability) των SDN. Στη λογική κεντρική 

ορατότητα (local centralized visibility), στον εντοπισμό συνδέσεων και κόμβων της 

τοπολογίας (link state discovery), στην εγκατάσταση των κανόνων ροής (flow rules 

placement)  και στην εξισορρόπηση φορτίου (load balancing) στους επιμέρους ελεγκτές 

(controller instances).  

Στην έρευνα τους σε συστήματα με πολλαπλούς ελεγκτές (multi-controller) οι Hu, Guo, 

Yi, Baker, Lan (2018), εστιάζουν σε τέσσερις παραμέτρους:  

• δυνατότητα κλιμάκωσης (scalability)  

a. συνέπεια (consistency)   

b. αξιοπιστία (reliability)  

c. εξισορρόπηση φορτίου (load balancing) 

 Η δυνατότητα κλιμάκωσης όπως δείχνουν οι συγγραφείς εξαρτάται από τις υπόλοιπες 

τρεις παραμέτρους του συστήματος. Επιλέγοντας πολλαπλούς κατανεμημένους 

ελεγκτές για να κλιμακωθεί ένα σύστημα SDN, το πρόβλημα πλέον αποκτά τρείς νέες 

προκλήσεις, την διατήρηση της συνέπειας, της αξιοπιστίας και της εξισορρόπησης του 

φορτίου. Στην συνέχεια οι συγγραφείς κατηγοριοποιούν σε δύο επίπεδα τις υπάρχουσες 

επιλογές για βελτιστοποίηση της κλιμάκωσης στο επίπεδο ελέγχου. Στο πρώτο επίπεδο  

όσες σχετίζονται με την στρατηγική τοποθέτηση των ελεγκτών  (controller instances) 

στο δίκτυο ενώ στο δεύτερο όσες χωρίζουν (partitions) το δίκτυο σε επιμέρους τομείς 

SDN (SDN domains). 

Μία κατηγοριοποίηση των υλοποιήσεων ελέγχου ή ελεγκτών, επιχειρούν και στην δική 

τους έρευνα οι Bannour, Souihi, Mellouk (2018). Οι συγγραφείς μελετούν την 

κατανεμημένη αρχιτεκτονική των υλοποιήσεων αυτών. Παραθέτουν βασικά στοιχεία 



15 

 

τους, τον σκοπό ανάπτυξης τους, το αν είναι κατανεμημένοι σε λογικό επίπεδο 

(physically distributed) εκτός από το φυσικό επίπεδο (logically distributed), τους 

εσωτερικούς μηχανισμούς τους, τους αλγόριθμους, τα πρωτόκολλα επικοινωνίας 

μεταξύ των μονάδων ελέγχου (controller instances),  την αρθρωτότητα (modularity), 

την διαλειτουργικότητα και το αν ικανοποιούνται και σε ποιο βαθμό, ορισμένες 

παράμετροι, όπως συνέπεια, διαθεσιμότητα και αξιοπιστία.  

Η βιβλιογραφική έρευνα των Karakus, Durresi (2017) κατηγοριοποιεί μία σειρά από 

ελεγκτές με βάση την τοπολογία (topology related) και τους μηχανισμούς (mechanism 

related). Επίσης αναφέρεται σε τρείς αιτίες που συμβάλλουν σε προβλήματα 

κλιμάκωσης που είναι ο διαχωρισμός των επιπέδων ελέγχου και προώθησης, η 

καθυστέρηση επικοινωνίας μεταξύ ελεγκτή και μεταγωγέα και οι ποσότητα των 

αιτήσεων ή γεγονότων που μπορεί να διακπεραιώσει ένας ελεγκτής. Επίσης στην 

μελέτη τους οι Zhu, Karim, Sharif, Li, Du, Guizani (2019) αφού κάνουν μία ποιοτική 

ανάλυση μίας ευρείας σειράς ελεγκτών,  χρησιμοποιώντας εργαλεία μετρήσεων 

(benchmarks), αξιολογούν την απόδοση αυτών των υλοποιήσεων σε διάφορα σενάρια 

δικτύων. Ενδιαφέροντα συμπεράσματα τους είναι ότι ανάλογα με την φυσική 

τοπολογία των ελεγκτών επηρεάζονται οι παράμετροι απόδοσης του δικτύου, ότι οι 

κατανεμημένοι ελεγκτές και οι ελεγκτές με υποστήριξη παραλληλισμού αποδίδουν 

καλύτερα από τους απλούς κεντρικούς αλλά απαιτούν περισσότερους πόρους. Μάλιστα 

οι τελευταίοι (κεντρικοί) σε απλές τοπολογίες μπορούν υπό προϋποθέσεις να 

αποδώσουν καλύτερα από τους κεντρικούς με παραλληλισμό.   

Η μελέτη των Sarmiento, Lebre, Nussbaum, Chari (2021) προτείνει ένα κατανεμημένο 

αποκεντρωμένο επίπεδο ελέγχου στα SDN ως βάση για κατανεμημένες υποδομές 

«νέφους-άκρης» (distributed cloud-edge infrastructures), όπου η επεξεργασία των 

δεδομένων γίνεται πιο κοντά στις πηγές που δημιουργούνται, δηλαδή στην άκρη (edge). 

Εντοπίζει προκλήσεις σε επίπεδο πληροφορίας. Συγκεκριμένα στο τρόπο και την 

αποτελεσματικότητα διαμοιρασμού αλλά και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών στο 

δίκτυο. Επίσης εντοπίζει προκλήσεις και σε επίπεδο τεχνολογίας, όπως την ικανότητα 

ρύθμισης διαφορετικών τεχνολογιών δικτυακού εξοπλισμού και τoν σαφή ορισμό και 

αυτοματισμό των διεπαφών (interfaces). Επιχειρεί μια αναλυτική ταξινόμηση 

δημοφιλών SDN ελεγκτών και τους κατηγοριοποιεί με βάση τον προσανατολισμό τους 

για χρήση, είτε σε περιβάλλον νέφους, είτε σε περιβάλλον δικτύου και τους αξιολογεί 

σε σχέση με τον βαθμό που ικανοποιούν τις παραπάνω προκλήσεις.   
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Στην έρευνα τους, οι Ahmad, Mir (2020), μελετούν παραμέτρους όπως η δυνατότητα 

κλιμάκωσης, η συνέπεια, η αξιοπιστία και η ασφάλεια σε μία σειρά ελεγκτών που έχουν 

έντονα χαρακτηριστικά διαφοροποίησης μεταξύ τους. Κατηγοριοποιούν τις «καθαρές» 

SDN (pure) αρχιτεκτονικές αλλά και τις υβριδικές (hybrid) αρχιτεκτονικές SDN, που 

υποστηρίζουν παράλληλα SDN και παραδοσιακά δίκτυα (traditional networks). 

Επισημαίνουν τόσο τα πλεονεκτήματα του κεντρικού ελέγχου στα SDN, σε φυσικό ή σε 

λογικό επίπεδο, όσο και τα πλεονεκτήματα που έχουν οι κατανεμημένες λύσεις. Δεν 

παραλείπουν να αναφέρουν την συμπληρωματική σχέση των SDN με την 

εικονικοποίηση λειτουργιών του δικτύου (NFV, Network Function Virtualization) και 

τονίζουν ότι οι ελεγκτές SDN μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση 

υποδομής εικονικών δικτύων για να υποστηρίξουν τις εικονικές λειτουργίες του 

δικτύου (Virtual Network Functions, VNFs) και να αυτοματοποιήσουν τις ρυθμίσεις 

ανάλογα με τις τρέχουσες δικτυακές απαιτήσεις.  

Μια βιβλιογραφική μελέτη επάνω στα SDN που μεταξύ άλλων ταξινομεί μια σειρά από 

ελεγκτές και εμπεριέχει στοιχεία και σημαντικές πληροφορίες για αυτούς, όπως η 

αρχιτεκτονική τους, τα APIs, ο τύπος συνέπειας αλλά και το περιβάλλον ανάπτυξης 

τους, είναι αυτή των Kreutz, Ramos, Verissimo, Rothenberg, Azodolmolky, Uhlig 

(2014).   

Ακόμη μία συγκριτική μελέτη με θέμα την δυνατότητα κλιμάκωσης του επιπέδου 

ελέγχου σε SDN που χρησιμοποιούνται σε συνθήκες παραγωγής (production),  η οποία 

επιλέγει τρείς προτάσεις ελεγκτών που ανταποκρίνονται καλύτερα σε αυτού του είδους 

τις συνθήκες και εστιάζει στην απόδοση τους μέσα από αποτελέσματα μετρήσεων σε 

περιβάλλοντα πειραματικών προσομοιώσεων είναι αυτή των Nxumalo, Mba, Adigun 

(2017).  

Ο Abuarqoub (2020) μελετάει την δυνατότητα κλιμάκωσης στο επίπεδο ελέγχου και 

ξεχωρίζει δύο περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά την δυνατότητα κλιμάκωσης σε επίπεδο 

τοπολογίας του δικτύου, είτε πρόκειται για κεντρική είτε για κατανεμημένη λύση ενώ η 

δεύτερη αφορά μηχανισμούς, όπως βελτιστοποιήσεις με χρήση παραλληλισμού 

(parallelization), βελτιστοποιήσεις στην δρομολόγηση (route based optimizations) με 

αποδοτικούς αλγόριθμους που μπορούν να μειώσουν το δικτυακό φορτίο, ή 

βελτιστοποιήσεις στην πρόβλεψη της δικτυακής κίνησης με μηχανική μάθηση (machine 

learning). Σημειώνει επίσης ότι οι βελτιστοποιήσεις στην δρομολόγηση είναι 

αποδοτικότερες από αυτές που αφορούν μηχανισμούς παραλληλισμού.  
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B. Γενική βιβλιογραφία στη δυνατότητα κλιμάκωσης  

Οι Hu, Lin, Li, Huang (2014), στην μελέτη τους, περιγράφουν με μαθηματικά μοντέλα 

την δυνατότητα κλιμάκωσης στα SDN. Μοντελοποιούν κεντρικές (centralized), 

αποκεντρωμένες (decentralized) και ιεραρχικές (hierarchical) δομές (structures), 

χρησιμοποιώντας εξισώσεις και έπειτα εκτελούν πειράματα για να παρουσιάσουν μια 

αριθμητική αξιολόγηση η οποία επαληθεύει τα μοντέλα τους. Τα συμπεράσματα στα 

οποία καταλήγουν είναι ότι, για περιπτώσεις όπου ο αριθμός των εξυπηρετητών (hosts) 

είναι πολύ μεγαλύτερος των μονάδων ελέγχου (controller instances), την καλύτερη 

δυνατότητα κλιμάκωσης την παρουσίασαν οι ελεγκτές (controllers) που βασίζονται στις 

εξής δύο αποκεντρωμένες κατανεμημένες αρχιτεκτονικές. Στις ιεραρχικές 

αρχιτεκτονικές και στις επίπεδες κατανεμημένες αρχιτεκτονικές με τοπική μόνο άποψη  

(local view) της τοπολογίας δικτύου για κάθε μονάδα ελέγχου (controller instance), η 

οποία με τις υπόλοιπες μονάδες ελέγχου συγκροτούν μία ενιαία λογική οντότητα και 

μία καθολική άποψη του δικτύου (global network view). Μάλιστα η δυνατότητα 

κλιμάκωσης τους σύμφωνα με τους συγγραφείς όχι μόνο είναι η καλύτερη αλλά είναι 

και σχεδόν ίση μεταξύ τους. Επίσης καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι όσο οι 

αποστάσεις μεταξύ των μονάδων ελέγχου αυξάνονται τόσο η δυνατότητα κλιμάκωσης 

μειώνεται. Δηλαδή η μέση απόσταση επηρεάζει αντίστροφα ανάλογα την δυνατότητα 

κλιμάκωσης.  

Στην πιο πρόσφατη μελέτη τους οι Hohlfeld, Kempf, Reisslein, Schmid, Shah  (2018), 

αναδεικνύουν θέματα που αφορούν την κλιμάκωση των SDN. Σημειώνουν ότι στην 

πλειοψηφία της η βιβλιογραφία διευθετεί περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με το 

επίπεδο ελέγχου των SDN. Υποστηρίζουν επίσης ότι η δυνατότητα κλιμάκωσης 

περιορίζεται στα SDN εξαιτίας της επιπλέον καθυστέρησης επικοινωνίας που 

εισάγεται, μεταξύ των επιπέδων ελέγχου και δεδομένων (controller-switch 

communication delay) λόγω του διαχωρισμού τους στα SDN και συνεπώς υπάρχει 

χρόνος αδράνειας στην εγκατάσταση των ροών (flow setup latency). Επίσης 

υπογραμμίζουν ότι η δυνατότητα κλιμάκωσης ενισχύεται με την χρήση πολλαπλών 

μονάδων ελέγχου και με στρατηγική τοποθέτηση αυτών, ενώ επιμένουν στην 

σημαντικότητα του να υπάρχει αξιοπιστία στο δίκτυο και για αυτό θα πρέπει να 

διευθετείται με κατάλληλο τρόπο η επικοινωνία μεταξύ των controllers, έτσι ώστε σε 

περίπτωση αστοχιών να υπάρχουν άμεσα εφεδρείες. Αναφέρονται μεταξύ άλλων στην 

ευκαιρία που παρουσιάζεται για επιπλέον βελτιστοποιήσεις στην περίπτωση που το 

μέσο μετάδοσης είναι ασύρματο (wireless data plane) και αναφέρονται στις προκλήσεις 
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του 5G, το οποίο βασίζεται στα SDN  αλλά και των υβριδικών SDN, τα οποία σταδιακά 

αντικαθιστούν τα παραδοσιακά δίκτυα.  

Η μελέτη των Aglan, Sobh, Bahaa-Eldin (2018) εστιάζει περισσότερο σε μηχανισμούς 

ανακατεύθυνσης έπειτα από αστοχίες (failover mechanisms), που με την χρήση τους 

μπορεί να βελτιωθεί η δυνατότητα κλιμάκωσης και η αξιοπιστία του δικτύου. 

Προτείνουν για υψηλή δυνατότητα κλιμάκωσης ένα ιεραρχικό δίκτυο με μηχανισμό 

ανακατεύθυνσης σε μία εφεδρική μονάδα ελέγχου (redundant controller) σε περίπτωση 

που ο βασικός ελεγκτής αστοχήσει. Σε περιπτώσεις μεγαλύτερων δικτύων με 

κατανεμημένους ελεγκτές, είναι απαραίτητοι περισσότεροι εφεδρικοί ελεγκτές. Οι 

τελευταίοι συντονίζονται μέσω μίας διαμοιρασμένης βάσης δεδομένων ή μέσω μιας 

υπηρεσίας νέφους. Διαφορετικά εάν υπάρχει ατομική βάση δεδομένων για κάθε 

ελεγκτή, τότε είναι απαραίτητο ένα σύστημα εφεδρείας τύπου raid και μια υπηρεσία 

συγχρονισμού μηνυμάτων για συντονισμό, όπως η πλατφόρμα Zookeeper των Hunt, 

Konar, Junqueira, Reed (2010).    

Στην μελέτη τους οι Yannan Hu, Wang Wendong, Xiangyang Gong, Xirong Que, 

Cheng Shiduan (2013), ερευνούν την αξιοπιστία ενός δικτύου σε σχέση με το πλήθος 

των μονάδων ελέγχου (controllers) που χρησιμοποιούνται. Παρατηρούν αύξησης της 

αξιοπιστίας όταν τοποθετηθεί στρατηγικά στην τοπολογία του δικτύου η κάθε μονάδα 

ελέγχου.  Επίσης με χρήση προσομοιώσεων, βελτιστοποιούν την αξιοπιστία σε 

διάφορες τοπολογίες δικτύων και παρατηρούν παρόμοια αποτελέσματα στη 

συμπεριφορά τους.  Καταλήγουν στο ότι η αξιοπιστία ελαττώνεται αν 

χρησιμοποιούνται μόνο λίγες μονάδες ελέγχου αλλά και ότι, η κατάχρηση τους, επίσης 

οδηγεί σε μείωση της αξιοπιστίας. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι το μεγάλο πλήθος 

διαδρομών (paths) μεταξύ τους. Οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι αν και συνήθως 

πρέπει να γίνει βελτιστοποίηση είτε για αξιοπιστία (reliability), είτε για μείωση του 

χρόνου αδράνειας (latency), στην δεύτερη περίπτωση οι καθυστερήσεις που εισάγονται 

στο δίκτυο είναι διαχειρίσιμες και θεωρούνται αποδεκτές.  

Στην έρευνα τους οι Levin, Wundsam, Heller, Handigol, Feldmann (2012) : 

• Παραδέχονται ότι για την κλιμάκωση των SDN είναι αναπόφευκτη η χρήση 

κατανεμημένων λύσεων.  

• Μελετούν μέσα από προσομοιώσεις, το πως η κατανομή της κατάστασης (state) 

του δικτύου σε πλήθος μονάδων ελέγχου (controller instances) μπορεί να 
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επηρεάσει την απόδοση μίας εφαρμογής σχεδιασμένης με κεντρική λογική 

(logically centralized application).  

• Σημειώνουν ότι μία καθολική λογική κεντρική άποψη του δικτύου η οποία 

αντιστοιχίζεται σε ένα κατανεμημένο σύστημα, ευνοεί την χρήση απλούστερων 

προγραμματιστικών μοντέλων ωστόσο το αντίτιμο είναι οι αμοιβαίες 

παραχωρήσεις (trade-offs).  

• Χρησιμοποιώντας για τις μετρήσεις τους μια εφαρμογή εξισορρόπησης 

δικτυακού φορτίου (network load balancing application), καταλήγουν στα εξής:  

a. Συμπέρασμα 1: H μη συνεπής (consistent), μη συγχρονισμένη και 

«ξεπερασμένη» άποψη (stale view) στο κατανεμημένο επίπεδο ελέγχου 

των SDN επηρεάζει με αρνητικό τρόπο την απόδοση των εφαρμογών.  

b. Συμπέρασμα 2: Aφορά την λογική της εφαρμογής. Αν δηλαδή η 

εφαρμογή είναι σχεδιασμένη με ανθεκτικό (robust) τρόπο έτσι ώστε να 

μπορεί να παίρνει αποφάσεις, αφού κάνει συγκρίσεις μεταξύ της τοπικής 

κατάστασης και της καθολικής του δικτύου και συνεπώς να αξιολογεί τα 

δεδομένα που εισάγονται, τότε είναι λιγότερο ευαίσθητη (application 

robustness) σε ξεπερασμένες απόψεις δικτύου (view staleness) .     

Οι Heller, Sherwood, McKeown (2012) στην μελέτη τους : 

• Επισημαίνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις ή χρήση μιας μόνο μονάδας ελέγχου 

επαρκεί για μεσαία δίκτυα και πληροί τις απαιτήσεις αποκρισιμότητας από τον 

ελεγκτή σε κάθε κόμβο του δικτύου.  

• Παραδέχονται ότι η τοποθέτηση πολλαπλών ελεγκτών έχει σημαντικά οφέλη 

για την ανθεκτικότητα του δικτύου σε σφάλματα (fault tolerance).  

• Σημειώνουν ότι η τυχαία τοποθέτηση controllers βοηθάει σημαντικά λιγότερο 

σε σχέση με την στρατηγική τοποθέτηση τους.  

• Διαπιστώνουν ότι για όλες τις τοπολογίες οι αύξηση των controllers δεν 

συνεπάγεται και την ευθέως ανάλογη ελάττωση του χρόνου αδράνειας (latency) 

αλλά λίγο χαμηλότερη. 

• Δείχνουν ότι οι ανάγκες χρήσης όπως η επιθυμητή απόκριση και η υπάρχουσα 

τοπολογία είναι αυτές οι παράμετροι που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για 

την επιλογή θέσης και πλήθους ελεγκτών, έτσι ώστε το δίκτυο να κλιμακώνεται 

ισορροπημένα. 
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Οι Panda, Turuk, Panda, Sahoo, Aryan, Sahoo (2021) στην ενδιαφέρουσα μελέτη τους, 

δείχνουν τον ρόλο που παίζουν στην βελτίωση της δυνατότητας κλιμάκωσης 

(Scalability) των SDN, η αποδοτική διαχείριση των κανόνων ροής (Flow Rules) αλλά 

και η βελτιστοποίησης της χρήσης της μνήμης των switches (TCAM).  Επίσης οι 

Nayyer, Sharma, Awasthi (2021) στην έρευνα τους, προτείνουν την χρήση ενός 

υβριδικού αλγορίθμου που ανέπτυξαν και βασίζεται στην ενισχυμένη μάθηση 

(Reinforced Learning) για να ενισχύσουν την δυνατότητα κλιμάκωσης των SDN. 

Μια έρευνα επάνω στην δυνατότητα κλιμάκωσης των SDN, με προσομοίωση διάφορων 

τοπολογιών και κλιμακούμενο πλήθος κόμβων, με χρήση λογισμικού mininet και 

χρησιμοποιώντας παράλληλα τις δικτυακές γλώσσες προγραμματισμού Pyretic για τις 

λειτουργίες του Southbound API και Frenetic για τις λειτουργίες του Northbound API 

(Εικόνα 3), μας παρουσιάζουν οι Kulkarni, Goswamι, Paulose (2021).  

Οι Chagas, Lopes, Portela (2021), χρησιμοποιώντας μία προσομοίωση με το λογισμικό 

mininet στην μελέτη τους, μας δείχνουν πως συμπεριφέρονται 12 διαφορετικές 

τοπολογίες SDN με έναν κεντρικό ελεγκτή και με κλιμακούμενο (scalable) πλήθος 

δικτυακών συσκευών, εξυπηρετητών και μεταγωγέων. Το συμπέρασμα που εξάγουν 

είναι ότι την υψηλότερη απόδοση και καλύτερη κλιμάκωση στο δίκτυο πετυχαίνουν οι 

τοπολογίες τύπου δέντρου (tree topologies) με διασυνδεδεμένους μεταγωγείς, με 

ομοιόμορφη κατανομή των πελατών-διακομιστών (client hosts) στους μεταγωγείς 

αυτούς (switches) και με την σύνδεση του εξυπηρετητή (server host) με έναν 

μεταγωγέα (switch) που συνδέει και όλους τους υπόλοιπους μεταγωγείς . 

Στην μελέτη τους οι Ravuri, Vega, van der Hooft, Wauters, Day, De Turck, (2020) 

αναγνωρίζοντας τα προβλήματα στην κλιμάκωσης των SDN, διεξάγουν μία 

προσομοίωση χρησιμοποιώντας το λογισμικό mininet, σε μία επίπεδη κατανεμημένη 

τοπολογία για να συγκρίνουν τρείς διαφορετικές μεθόδους δρομολόγησης και την 

συμπεριφορά του δικτύου όσο οι αιτήσεις (requests) αυξάνονται αλλά και όσο 

μεγαλώνει το πλήθος των κατανεμημένων ελεγκτών. Το βασικό συμπεράσματα τους 

είναι ότι ότι με την αύξηση του πλήθους των ελεγκτών η δυνατότητα κλιμάκωσης 

αυξάνεται και ότι :  

• Mε την χρήση τεχνικών δρομολόγησης που περιλαμβάνουν επιπλέον 

επιβάρυνση (overhead) στην επικοινωνία μεταξύ των επιπέδων ελέγχου και 

προώθησης η δυνατότητα κλιμάκωσης βελτιώνεται,  
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• Με τις τεχνικές δρομολόγησης όπου παρατηρείται αυξημένη επιβάρυνση 

(overhead) μεταξύ των ελεγκτών (intercontroller) στο επίπεδο ελέγχου η 

δυνατότητα κλιμάκωσης εκφυλλίζεται.  

Οι Nayyer, Sharma, Awasthi (2021) ερευνούν με χρήση εργαλείων προσομοίωσης 

(mininet) την δυνατοτητα κλιμάκωσης στα SDN δημιουργώντας ένα ενοποιημένο 

μοντέλο που συνδυάζει τις τρεις βασικότερες αρχιτεκτονικές των SDN (κεντρική, 

επίπεδη κατανεμημένη, ιεραρχική)  με τρείς δημοφιλείς τεχνικές δρομολόγησης (default 

Openflow reactive routing, explicit routing, hybrid based routing) ώστε να προκύψουν  

συνολικά εννέα διαφορετικές περιπτώσεις δικτύων. Επισημαίνουν ότι οι κατανεμημένες 

αρχιτεκτονικές που χρησιμοποιούν υβριδική δρομολόγηση (hybrid based routing) είναι 

οριακά καλύτερες όσο αφορά των αριθμό πακέτων (packets) στους ελεγκτές αλλά στην 

περίπτωση του χρόνου απόκρισης η υβριδική δρομολόγηση είναι ξεκάθαρα η καλύτερη 

σε κάθε περίπτωση φόρτου στο δίκτυο. Την καλύτερη ρυθμαπόδοση (throughput) 

πετυχαίνει η ιεραρχική αρχιτεκτονική σε συνδυασμό φυσικά με την υβριδική 

δρομολόγηση.   

Στην έκτη ενότητα, στον πίνακα 6, συνοψίζουμε τα βασικά σημεία των προηγούμενων 

μελετών και τις συγκρίνουμε μαζί με άλλες έρευνες τις βιβλιογραφίας που έχουν ως 

κεντρικό θέμα την δυνατότητα κλιμάκωσης του επιπέδου ελέγχου ή της δυνατότητας 

κλιμάκωσης ως γενικότερη έννοια, είτε εμπεριέχουν αναφορές σε αυτήν είτε αφορούν  

θέματα απόδοσης και βελτιστοποιήσεων με διάφορους τρόπους.  

III. Λειτουργία και μηχανισμοί του επιπέδου ελέγχου 

των SDN 

A. Πρωτόκολλο Openflow και επίπεδο ελέγχου  

OpenFlow API  

Οι McKeown, Anderson, Balakrishnan, Parulkar, Peterson, Rexford, Shenker,Turner 

(2008) δείχνουν στην μελέτη  τους πόσο σημαντικό είναι να αναπτυχθεί ένα δίκτυο το 

οποίο θα μπορεί να αλλάζει συμπεριφορά ανάλογα μα τις ανάγκες που χρειάζεται να 

εξυπηρετήσει κάθε φορά. Αναπτύσσουν ένα πλήρως προγραμματιζόμενο σύστημα που 

μπορεί να δώσει επιπλέον λειτουργικότητα στο υπάρχον δίκτυο με κάποιες μικρές 

παρεμβάσεις, έτσι ώστε να μπορεί να προγραμματιστεί. Έτσι γεννιέται το πρωτόκολλο 

OpenFlow και  εισέρχεται η ιδέα του OpenFlow μεταγωγέα (switch). 
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Σύμφωνα λοιπόν με την 

παραπάνω μελέτη, στο 

πρωτόκολλο OpenFlow 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

κοινά switches (commodity 

layer 2/3 switches) μετά από 

τροποποίηση τους και με 

προσθήκη των υπόλοιπων 

διασυνδέσεων που 

απαιτούνται από το 

πρωτόκολλο. Μπορούν επίσης 

να χρησιμοποιηθούν 

Dedicated OpenFlow 

Switches που προορίζονται 

αποκλειστικά για τα 

συγκεκριμένα δίκτυα. Γίνεται 

δηλαδή προώθηση πακέτων 

(packet forwarding) όπως 

ορίζει ο ελεγκτής (controller) μέσω του πρωτοκόλλου OpenFlow, επισημαίνουν οι 

συγγραφείς. 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του OpenFlow για τα Switches (Open Networking 

Foundation (2015)), ένα OpenFlow Logical Switch θα πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν 

πίνακα ροής (Flow Table), έναν πίνακα ομάδας (Group Table) και ένα ή περισσότερα 

κανάλια επικοινωνίας όπου μέσω αυτών επικοινωνεί με τον ελεγκτή (controller). Ο 

ελεγκτής διαχειρίζεται το switch όπως ορίζει το OpenFlow Switch Protocol. 

Σημειώνεται επίσης στην παραπάνω μελέτη ότι ο ελεγκτής μπορεί να είναι και ένας 

απλός server που τρέχει το κατάλληλο λογισμικό ελέγχου.  

Ο ρόλος του επιπέδου ελέγχου, της καρδιάς των SDN 

H λογική των SDN διέπεται από αφαιρετικότητα και η αρχιτεκτονική τους στηρίζεται 

στον διαχωρισμό σε τρία επίπεδα Στην εικόνα (Εικόνα 3) παρουσιάζονται τα τρία 

επίπεδα και επιπλέον λεπτομέρειες σε κάθε ένα αλλά και στην σύνδεση μεταξύ τους.  

1. Το επίπεδο Εφαρμογών (Application Plane) 

2. To επίπεδο Ελέγχου (Control Plane)  

3. Το επίπεδο προώθησης ή μεταφοράς ή δεδομένων (Forwarding ή Data Plane ) 

Εικόνα 3. Επίπεδα των SDN και στοιχεία σε κάθε επίπεδο πηγή : Zhu, 

Karim, Sharif, Li, Du, Guizani (2019) 
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Τα επίπεδα αυτά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και επικοινωνούν μέσω APIs (Εικόνα 

3): 

1. Το Northbound API είναι ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του επιπέδου εφαρμογών 

και ελέγχου (A-CPI). Δεν έχει τυποποιηθεί, είναι δηλαδή κλειστού τύπου 

(proprietary) και μπορεί να βασίζεται σε web services τύπου REST API ή να είναι 

ad hoc ή να χρησιμοποιούνται δικτυακές γλώσσες προγραμματισμού (Frenetic).  

2. To Southbound API είναι ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ επιπέδου ελέγχου και 

δεδομένων (C-DPI). Είναι τυποποιημένο (Standardized) και συνήθως 

χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο Openflow. 

Σύμφωνα με το έγγραφο του ONF (Open Networking Foundation (2016)) οι 

σημαντικότερες συνιστώσες των SDN είναι οι ελεγκτές (controllers) και οι πόροι 

(resources) οι οποίοι συνήθως έχουν να κάνουν με την δικτυακή κίνηση (network 

traffic). Οι ελεγκτές μεσολαβούν μεταξύ των εφαρμογών και των πόρων και παρέχουν 

υπηρεσίες. Ως επίπεδο εφαρμογών στην αρχιτεκτονική SDN περιγράφεται το επίπεδο 

όπου είναι εγκατεστημένα τα στιγμιότυπα (instances) των εφαρμογών (Εικόνα 3). Ως 

εφαρμογή ορίζεται μία οντότητα τύπου πελάτη (client) η οποία αιτείται να 

εξυπηρετηθεί (services request) από έναν SDN Controller. Συνήθως αυτές οι αιτήσεις 

αφορούν υπηρεσίες που απαιτούν την ανταλλαγή δεδομένων από το επίπεδο 

δεδομένων.  

Η εφαρμογές (applications) είναι προγράμματα που ορίζουν την συμπεριφορά του 

δικτύου και την επικοινωνούν ως αίτηση υπηρεσίας (service request) στο επίπεδο 

ελέγχου μέσω του Northbound API. Η δρομολόγηση (routing), η παρακολούθηση 

(monitoring), η διαχείριση δικτύου (management), η ασφάλεια (security), η 

εξισορρόπηση δικτυακού φορτίου (load balancing) και η εικονικοποίηση 

(virtualization) αποτελούν παραδείγματα υπηρεσιών που αιτούνται οι εφαρμογές 

(Εικόνα 3). Ο ελεγκτής (controller) τις μεταφράζει σε εντολές (commands) και κανόνες 

προώθησης (forwarding rules) έτσι ώστε να δεσμεύσει ή να καταναλώσει (consume) 

τους κατάλληλους πόρους του δικτύου. Αυτοί οι κανόνες (rules) μέσω της διεπαφής 

Openflow (API) εγκαθίστανται στους πίνακες ροής (Flow Tables) των μεταγωγέων 

(switches) στο επίπεδο προώθησης ή δεδομένων (Data Plane).   

Το επίπεδο ελέγχου είναι η καρδιά των SDN. Αναφέρεται και ως NOS (Network 

Operating System) δηλαδή το λειτουργικό σύστημα των SDN. Η λογική του επιπέδου 

ελέγχου είναι συνήθως συγκεντρωμένη (Logically Centralized), αυτό αποτελεί εξάλλου 

και βασική αρχή των SDN σύμφωνα με το έγγραφο του ONF (Open Networking 
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Foundation (2016)). Μπορεί να χρησιμοποιείτε ένας κεντρικός ελεγκτής σε φυσικό 

επίπεδο (physically centralized), ή περισσότεροι ελεγκτές (multi controller) οπότε και 

το σύστημα είναι κατανεμημένο σε φυσικό επίπεδο (physically distributed) αλλά με μία 

κεντρική συγκεντρωμένη λογική (logically centralized).  

Οι Bannour, Souihi, Mellouk (2018) στην μελέτη τους επισημαίνουν ότι συνήθως στα 

SDN, για λόγους αξιοπιστίας και κλιμάκωσης, το επίπεδο ελέγχου είναι κατανεμημένο 

(physically distributed) αλλά με μία κεντρική λογική (logically centralized) και σε 

αυτές τις περιπτώσεις οι ελεγκτές επικοινωνούν μεταξύ τους και μπορούν να 

ανταλλάζουν πληροφορίες για το δίκτυο μέσω ενός East West bound API (Εικόνα 3) το 

οποίο δεν είναι τυποποιημένο (Standardized) αλλά εξαρτάται από τους κατασκευαστές.  

B. Πολιτικές δικτύου (policies) & Γλώσσες προγραμματισμού δικτύου 

Στα SDN η διαχείριση του δικτύου γίνεται με την επιβολή πολιτικών (policies) 

λειτουργίας από τους χειριστές (operators) μέσω των εφαρμογών (applications). Στις 

σύγχρονες αρχιτεκτονικές SDN οι πολιτικές υλοποιούνται με γλώσσες 

προγραμματισμού δικτύων. Οι τελευταίες αποτελούν μία προγραμματιστική διεπαφή 

υψηλού επιπέδου (high level programming interface) ανάμεσα στις εφαρμογές 

(applications) και τον ελεγκτή (controller).  Με την χρήση της γλώσσα Pyretic για τις 

λειτουργίες του Southbound API και την γλώσσας Frenetic για τις λειτουργίες του 

Northbound API παράλληλα, δημιουργείται μια αφαιρετική άποψη στο επίπεδο 

εφαρμογών έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν πολιτικές που θα ελέγχουν το δίκτυο 

και θα διαχειρίζονται του πόρους (resources) με τον βέλτιστο τρόπο, αναφέρουν οι 

Kulkarni, Goswamι, Paulose (2021).  

Επίσης οι συγγραφείς, στην παραπάνω μελέτη δείχνουν ότι οι αρχιτεκτονικές 

κατανεμημένων SDN που χρησιμοποιούν τις Pyretic και Frenetic για υλοποίηση 

πολιτικών δικτύου, μπορούν να εφαρμοστούν σε τοπολογίες δικτύων μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεις όπου υπάρχει συνεχώς διαφοροποίηση στις απαιτήσεις δικτύου 

(diverse network requirements) και απαιτείται καλή δυνατότητα κλιμάκωσης.    

C. Εσωτερικοί μηχανισμοί λειτουργίας του επιπέδου ελέγχου   

Είναι σημαντικό να καταγραφούν και να παρουσιαστούν συνοπτικά οι εσωτερικοί 

μηχανισμοί λειτουργίας, οι δομές, τα πρωτόκολλα, οι αλγόριθμοι και οι διεπαφές του 

επιπέδου ελέγχου, που αναφέρονται στην βιβλιογραφία και απαντώνται στις διάφορες 

υλοποιήσεις. Θα αναλυθούν περισσότερο στις επόμενες ενότητες.   



25 

 

1. Ευφυείς αλγόριθμοι διαχείρισης ροών (Flow Scheduling). Υπολογίζουν βάσει 

στατιστικών από τα switches, τα μεγέθη των ροών, ελέγχουν αν ξεπερνούν 

καθορισμένα κατώφλια τιμών (thresholds), έτσι ώστε να πραγματοποιείται 

αποδοτική διαχείριση τους και να μειωθεί ο χρόνος αδράνειας (latency). 

2. Αρθρωτές (modular) δομές και Model Driven αρχιτεκτονικές που εστιάζουν στην 

ανάπτυξη APIs για SDN δίκτυα και διευκολύνουν τους developers των SDN 

εφαρμογών όπως στην υλοποίηση OpenDayLight (ODL) των Medved, Varga, 

Tkacik, Gray (2014). Τέτοιου είδους αρχιτεκτονικές παράλληλα με την υποστήριξη 

του Openflow πρωτοκόλλου, ενσωματώνουν τεχνολογίες που παρέχουν 

δυνατότητες προγραμματισμού και διαχείρισης δικτύου, οι οποίες βασίζονται στις 

αρχές του MDSE (Model Driven Software Engineering), όπως η γλώσσα 

μοντελοποίησης YANG  .  

3. Ευέλικτες κατανεμημένες δομές τμηματικής αποθήκευσης, διαχωρισμού (partition) 

και συνάθροισης (aggregation) της κατάστασης δικτύου (network state) όπως η ΝΙΒ 

(Network Information Base) στον Onix των Koponen, Casado, Gude, Stribling, 

Poutievski, Zhu, Ramanathan, Iwata, Inoue, Hama, Shenker (2010).  

4. Transactional SQL βάσεις δεδομένων και NoSQL βάσεις δεδομένων. 

Κατανεμημένες δομές δεδομένων με υπηρεσίες αναζήτησης (look-up) όπως οι 

κατανεμημένοι πίνακες κατακερματισμού (distributed hash tables).  

5. Οργάνωση και χρήσης της μνήμης ως αποθηκευτικού χώρου χαμηλής 

καθυστέρησης και υψηλή δυνατότητας κλιμάκωσης, με δομές όπως η 

κατανεμημένη δομή RAMCloud (Ousterhout, Agrawal, Erickson, Kozyrakis, 

Leverich, Mazières, Mitra, Narayanan, Parulkar, Rosenblum, Rumble, Stratmann, 

Stutsman (2010)) που είναι τύπου key-value και είναι ιδανική για εφαρμογή σε 

Cloud Data Center Networks. Με την άθροιση της μνήμης χιλιάδων servers σε ένα 

ενιαίο χώρο μόνιμης αποθήκευσης απευθείας στην DRAM, επιτυγχάνεται μείωση 

του χρόνου αδράνειας (latency),  μεγαλύτερη απ’ ότι με λύσεις caching, και μόνο με 

ελαφρά υψηλότερο κόστος.  

6. Χρήση frameworks που παρέχουν μοντέλα δεδομένων (data models) και υλοποιούν 

(implement) interfaces για σημασιολογικές βάσεων δεδομένων τύπου γράφου 

(graph), όπως η Apache TinkerPop Blueprints (Apache Software Foundation 

(2021)), που εφαρμόζονται επάνω σε δομές αποθήκευσης όπως η RAMCloud.  

7. Συστήματα κατανεμημένης αποθήκευσης και διαμοιρασμού δεδομένων για ευρείες 

περιοχές (wide-area) που επιτρέπουν στις εφαρμογές να ορίζουν την συνέπεια 
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(consistency) και την ανθεκτικότητα (fault tolerance), όπως το λογισμικό Wheel FS 

(Stribling, Sovran, Zhang, Pretzer, Li, Kaashoek, Morris (2009)).  

8. Πλατφόρμες όπως το Akka framework (Lightbend (2021)) που είναι message-

driven και χρησιμοποιείται για την υλοποίηση κατανεμημένων reactive εφαρμογών 

με υποστήριξη παραλληλισμού (concurrency).  

9. Κατανεμημένες δομές αποθήκευσης στην μνήμη (in memory) σε βάσεις 

αντικειμένων (objects) διαφόρων τύπων (maps, sets, lists, multimaps) με 

λειτουργίες data partitioning & replication, αυτόματο εντοπισμό κόμβων (node 

discovery) και δυνατότητες stream processing όπως το project Hazelcast (Hazelcast 

company, (2021)) το οποίο παρέχει και πλήθος άλλων εργαλείων για ανάπτυξη και 

διαχείριση κατανεμημένων εφαρμογών και δημιουργία clusters. 

10. Πρωτόκολλα «ανακάλυψης τοπολογίας» (Topology Discovery), έτσι ώστε ο 

ελεγκτής να έχει συνεχώς ανανεωμένες πληροφορίες για την κατάσταση του 

δικτύου, εν προκειμένω την τοπολογία του. Το Openflow παρέχει το πρωτόκολλο 

OFDP (Openflow Discovery Protocol), που αξιοποιεί το πρωτόκολλο LLDP (Link 

Layer Discovery Protocol). Το LLDP επιτρέπει στους κόμβους ενός τοπικού 

δικτύου (LAN) να «διαφημίζουν» (advertise) σε άλλους κόμβους τις ικανότητες 

τους αλλά και να αναμεταδίδουν τους γειτονικούς τους κόμβους σε άλλους πιο 

απομακρυσμένους, όπως σημειώνουν οι Pakzad, Portmann, Tan, Indulska (2014).   

11. Πρωτόκολλα συναίνεσης (consensus) που επιτρέπουν ένα σύνολο μηχανημάτων να 

λειτουργούν σαν μία οντότητα και να είναι ανθεκτικά σε αστοχίες όπως 

επισημαίνουν οι Ongaro, Ousterhout (2014) που ανέπτυξαν τον Raft. Οι 

περισσότερες υλοποιήσεις συναίνεσης σε κατανεμημένα συστήματα μεγάλης 

κλίμακας, βασίζονται στον δημοφιλή Paxos (Lamport (2001)) και στην τεχνική των 

Μηχανών Αναπαραγωγής Κατάστασης ή Replicated State Machines (Schneider 

(1990)). Η τεχνική  State Machine Replication επιλέγεται για την ανθεκτικότητα της 

(Fault Tolerance). Επίσης παρόμοια σε λογική εφαρμογή πρωτοκόλλου συναίνεσης 

είναι και η εφαρμογή  Zookeeper των Hunt, Konar, Junqueira, Reed (2010). Τέλος 

είναι σημαντικό να αναφερθεί το Anti-Entropy consensus  protocol των Demers, 

Greene, Hauser, Irish, Larson, Shenker, Sturgis, Swinehart, Terry (1987).    

12. Βελτιστοποιήσεις στην δρομολόγηση των ροών (routing based optimizations) με 

χρήση ευφυών αλγορίθμων, όπως η υβριδική δρομολόγηση με εκμάθηση (Learning 

Based Hybrid Based Routing). 



27 

 

13. Πρωτόκολλα ανταλλαγής μηνυμάτων για κατανεμημένα συστήματα με δυνατότητες 

διαλειτουργικότητας και υποστήριξης ετερογενών δικτύων όπως το AMPQ 

protocol. 

14. Χρήση Virtualization και VLAN IDs 

15. APIs για ανάκτηση πληροφοριών σχετικών με το υλικό (hardware) και τις 

δραστηριότητες του λειτουργικού σύστημα των ελεγκτών όπως το Sigar (System 

Information Gatherer and Reporter) APΙ 

16. Αλγόριθμοι εξισορρόπησης δικτυακού φορτίου (Load Balancing).  

IV. Αρχιτεκτονική του επιπέδου ελέγχου  

A. Κεντρικός έλεγχος SDN 

Η απλούστερη αρχιτεκτονική του επιπέδου ελέγχου είναι με την χρήση ενός μοναδικού 

κεντρικού ελεγκτή (Εικόνα 4). Αυτός έχει τις πληροφορίες για ολόκληρο το δίκτυο, έχει 

δηλαδή την καθολική άποψη του δικτύου (global network view). Μια λύση τέτοιου 

τύπου ταιριάζει σε δίκτυα λιγότερο εκτεταμένα και από την φύση της θεωρείται ότι 

υστερεί σε δυνατότητα κλιμάκωσης. Επίσης είναι ευάλωτη σε αστοχίες επειδή 

αποτελείται από  μόνο μία κεντρική μονάδα που διεκπεραιώνει τον έλεγχο.  

Προφανώς δε θα 

μπορούσε να μη γίνει 

αναφορά στην παρούσα 

έρευνα για την κεντρική 

αρχιτεκτονική του 

επιπέδου ελέγχου, αφού 

αποτελεί το ιδανικό 

σημείο εκκίνησης της 

μελέτης της 

κατανεμημένης 

αρχιτεκτονικής. Επίσης 

οι περισσότερες 

κατανεμημένες υλοποιήσεις χρησιμοποιούν ως βάση τους κεντρικούς ελεγκτές.  

Για παράδειγμα ο κατανεμημένος επίπεδος (distributed flat)  HyperFlow που μας 

παρουσιάζουν στην μελέτη τους οι Tootoonchian, Ganjali (2010)  είναι υλοποιημένος 

Εικόνα 4. Κεντρική Αρχιτεκτονική Abdelrahman Abuarqoub (2020) 
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σε C++ ως μία εφαρμογή του κεντρικού ελεγκτή NOX των Koponen, Gude, Pettit, 

Pfaff, Casado, McKeown, Shenker (2008). 

Σύμφωνα με τους Tootoonchian, Ganjali (2010) ένα δίκτυο με κεντρικό ελεγκτή έχει 

περιορισμένη δυνατότητα κλιμάκωσης γιατί:  

• Ο χρόνος εγκατάσταση ροών στα switches που απέχουν πολύ από τον controller 

είναι μεγάλος, και μεγαλώνει ακόμη περισσότερο όσο μεγαλώνει το δίκτυο. 

• Ένας κεντρικός ελεγκτής από μόνος του έχει δυνατότητα να χειριστεί 

περιορισμένες αιτήσεις, οι οποίες αυξάνονται όσο αυξάνεται και το πλήθος των 

switches. 

Βέβαια σε κεντρικούς ελεγκτές, μπορεί να αυξηθεί η απόδοση με την χρήση 

παραλληλισμού, δηλαδή υποστήριξη περισσότερων cores (πυρήνων) ή νημάτων 

(threads) επεξεργασίας στον ελεγκτή. Ορισμένες υλοποιήσεις που παρουσιάζονται σε 

αυτή την μελέτη παρέχουν αυτή την υποστήριξη.  

ETHANE 

Πριν καθιερωθεί το πρωτόκολλο Openflow, οι Casado, Freedman, Pettit, Luo, 

McKeown, Shenker (2007) στην μελέτη τους παρουσιάζουν τον Ethane Controller με 

τον οποίο στοχεύουν στα δίκτυα των επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με την μελέτη αυτή ο ελεγκτής Εthane και προπομπός των Openflow 

ελεγκτών, έθεσε αξιώματα, που μετέπειτα εξελίχτηκαν και καθόρισαν το επίπεδο 

ελέγχου στα SDN.  Προβλέπει σαφή και κατανοητή ονοματολογία οντοτήτων στις 

πολιτικές δικτύου, δρομολόγηση που να υπαγορεύεται από τις πολιτικές αλλά και 

ισχυρή σύνδεση μεταξύ των πακέτων και της προέλευσης τους όπως επισημαίνουν οι 

συγγραφείς. 

Ο Ethane ως κεντρικός SDN ελεγκτής συντονίζει την δρομολόγηση των ροών μέσω 

των μεταγωγέων Ethane (Ethane Switches). Αυτοί είναι απλοποιημένοι μεταγωγείς  

ethernet με έναν τουλάχιστον πίνακα ροής (flow table) και ένα κανάλι ελέγχου για 

σύνδεση με τον ελεγκτή, όπως και τα Openflow switches που εμφανίστηκαν τα επόμενα 

χρόνια. Υποστηρίζονται επίσης και οικονομικοί συμβατοί μεταγωγείς (Commodity 

Switches). O Ethane έχει δυνατότητα για αυξητική κλιμακούμενη ανάπτυξη 

(incremental scalable deployment) και μπορεί να χειρίζεται ταυτόχρονα και τα δύο είδη 

switches. Κάτι που αποτελεί πλεονέκτημα σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον. 
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NOX 

Στοιχεία αυτής της αρχιτεκτονική δανείζεται και ο μεταγενέστερος επίσης κεντρικός 

ελεγκτής NOX όπως δείχνουν στην μελέτη τους οι Koponen, Gude, Pettit, Pfaff, 

Casado, McKeown,Shenker (2008).  

Ο NOX φέρει σημαντικές βελτιώσεις και με είναι ιδιαίτερα προσαρμοστικός όσο 

αφορά το πεδίο εφαρμογής του. Η πολυνηματική (multithreaded) εκδοχή του NOX-MT, 

έχει μεγαλύτερη δυνατότητα κλιμάκωσης (scalability). Συγκεκριμένα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί χωρίς πρόβλημα σε Data Center Networks αφού ικανοποιεί πολλές από 

τις απαιτήσεις εύρυθμης λειτουργίας τους σύμφωνα με τους Tavakoli, Casado, 

Koponen, Shenker (2009). Επίσης είναι μία υλοποίηση που χρησιμοποιείται ευρύτατα 

σε άλλες αρχιτεκτονικές SDN, όπως στον ελεγκτή HyperFlow των Tootoonchian, 

Ganjali (2010)  

Στον NOX, τον πρώτο κεντρικό Openflow ελεγκτή, oι ροές (flows) επιλέγονται ως το 

μέτρο αναλυτικότητας ελέγχου του δικτύου (control granularity). Το δίκτυο με αυτή την 

επιλογή μπορεί κλιμακώνεται (scale up) σε μεγάλα μεγέθη χωρίς να υστερεί σε ευελιξία 

στον έλεγχο (control flexibility) σημειώνουν οι Koponen, Gude, Pettit, Pfaff, Casado, 

McKeown, Shenker (2008).  

POX 

Μετά την επιτυχημένη παρουσία του  NOX άρχισε να καθιερώνεται το πρωτόκολλο 

Openflow και οι μελέτες και παρουσιάσεις νέων κεντρικών ελεγκτών αυξήθηκαν. H 

open source υλοποίηση POX είναι ένα side project του NOX γραμμένο σε python, 

ιδιαίτερα φιλική σε developers, σύμφωνα με το documentation στο Github repository 

του POX και επιπλέον, εκτός από Openflow ελεγκτής, μπορεί να λειτουργήσει και σαν 

Openflow switch.  

RYU 

Η υλοποίηση Ryu επίσης είναι open source project. Σύμφωνα με το web site Ryu-

Sdn.org, o Ryu υποστηρίζει παραλληλισμό και παρέχει τμήματα (components) με 

developer-friendly API. Οπότε μπορούν εύκολα οι developers να αναπτύξουν 

εφαρμογές γι’ αυτόν.  

MAESTRO & BEACON 

Επίσης η υλοποίηση Maestro που παρουσιάστηκε από τους Cai, Cox, Ng, (2010) και ο 

Beacon του Erickson (2013) υποστηρίζουν παραλληλισμό (multithreaded). Ο Maestro 
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ενσωματώνει επιπλέον εφαρμογές ενώ ο Beacon υποστηρίζει αρθρωτότητα κατά την 

λειτουργία (run time modularity).  

FLOODLIGHT 

Τέλος ο Floodlight (Community open source (2016)), άλλη μία κεντρική υλοποίηση, 

είναι ένα Java open source project. Είναι πολύ δημοφιλής λύση αφου χρησιμοποιείται 

σαν βάση άλλων υλοποιήσεων, ενώ ο ίδιος βασίζεται στον Beacon. Είναι επίσης 

αρθρωτός (modular) και υποστηρίζει παραλληλισμό.   

B. Κατανεμημένος έλεγχος SDN 

1. Επίπεδη αρχιτεκτονική 

Στα κατανεμημένα SDN με επίπεδη αρχιτεκτονική (Εικόνα 5) είναι πολύ σημαντικό να 

υπάρχει συνέπεια (consistency) στην καθολική κατάσταση του δικτύου (global network 

state). Πρέπει οι μονάδες ελέγχου (controller instances) της κατανεμημένης υλοποίησης 

στο επίπεδο ελέγχου, να έχουν μία κοινή συγχρονισμένη «άποψη» της κατάστασης 

δικτύου. Αν ο συγχρονισμός δεν γίνεται τακτικά, ενδέχεται μερικοί ελεγκτές να έχουν 

προσωρινά την παλαιότερη κατάσταση ενώ κάποιοι άλλοι την νεότερη. Αυτό λέγεται 

και local view staleness ή παρωχημένη τοπική άποψη της κατάστασης δικτύου. Αυτή η 

προσωρινή ή μεταβατική ασυνέπεια (transient inconsistency) μπορεί να οδηγήσει σε 

προβλήματα στην προώθηση των πακέτων, βρόχους επανάληψης δρομολογήσεων 

(routing loops) ή μαύρες τρύπες (black holes).  

Για αυτό το 

λόγο πρέπει να 

μπορεί να  

εξασφαλίζεται 

μια 

συγχρονισμένη 

καθολική 

κατάσταση 

δικτύου (global 

network state) 

μεταξύ των 

ελεγκτών (controller instances). Κάθε μονάδα ελέγχου (controller instance) δηλαδή, να 

έχει είτε μια καθολική άποψη της κατάστασης δικτύου σαν να είναι κεντρικός ελεγκτής 

Εικόνα 5. Κατανεμημένη επίπεδη αρχιτεκτονική Abdelrahman Abuarqoub (2020) 
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(distributed flat with global view), είτε να έχει μία τοπική άποψη ενός τμήματος 

(distributed flat with local view).  

Στην μελέτη τους οι Al-Saeedi, Mohamad, Al-Roubaiey (2019) χρησιμοποιούν τον όρο 

λογική κεντρική ορατότητα (Logically Centralized Visibility). Όπως επισημαίνουν οι 

συγγραφείς για να διατηρείται ένα συνεπές αντίγραφο (replica) της καθολικής 

κατάστασης σε όλους του ελεγκτές είναι σημαντικό να γίνεται περιοδικός 

συγχρονισμός. Όσο όμως μεγαλώνει το δίκτυο και κλιμακώνεται (scale up) τα 

δεδομένα συγχρονισμού που πρέπει να διακινηθούν είναι περισσότερα και απασχολούν 

πολλούς κύκλους επεξεργασίας των ελεγκτών.  

Επίσης στη έρευνα τους οι Al-Saeedi, Mohamad, Al-Roubaiey (2019), αναφέρουν πόσο 

σημαντικό είναι να κατανοηθεί η συσχέτιση της δυνατότητας κλιμάκωσης (scalability) 

και της διατήρησης μιας καθολικής κεντρικής ορατότητας του δικτύου. Αυτές οι δύο 

παράμετροι μπορούν να αντισταθμιστούν με αμοιβαίες παραχωρήσεις (trade-offs),  

ανάλογα με τις απαιτήσεις του δικτύου. Άλλωστε, πολλοί νέοι μηχανισμοί κατανομής 

της κατάστασης του δικτύου μεταξύ των ελεγκτών έχουν βελτιώσει την δυνατότητα 

κλιμάκωσης και την απόδοση των δικτύων μεγάλης κλίμακας. 

Η καθολική κατάσταση του δικτύου μπορεί να είναι διαμοιρασμένη σε ελεγκτές οι 

οποίοι είτε αποθηκεύουν και ανανεώνουν την τοπική άποψη (local view) της 

κατάστασης δικτύου όπως ο ελεγκτής Onix που αναπτύχθηκε από τους Koponen, 

Casado, Gude, Stribling, Poutievski, Zhu, Ramanathan, Iwata, Inoue, Hama, Shenker 

(2010) και ο ONOS των Berdey, Gerolaz, Harty, Higuchi, Kobayashi, Koide, Lantzy, 

O’Connory, Radoslavovy, Snowy, Parulkar (2014), είτε την καθολική όπως ο 

HyperFlow των Tootoonchian, Ganjali (2010).  Στην δεύτερη περίπτωση γίνεται 

αναπαραγωγή  (replication) σε κάθε ελεγκτή (controller instance) της καθολικής 

κατάσταση όταν συμβαίνουν αλλαγές στο δίκτυο. Όπως αναφέρουν οι Bannour, Souihi, 

Mellouk (2017) όλες οι μονάδες ελέγχου παίρνουν αποφάσεις ατομικά χωρίς να 

χρειάζεται να επικοινωνήσουν με τις απομακρυσμένες και λειτουργούν σαν να έχουν 

μια «network-wide» άποψη. Επίσης η δεύτερη περίπτωση είναι ιδανική για περιπτώσεις 

δικτύων όπου το πλήθος των δικτυακών γεγονότων που επηρεάζουν την καθολική 

κατάσταση δικτύου είναι μικρό. Σύμφωνα με την μελέτη των Bannour, Souihi, Mellouk 

(2018) η δυνατότητα κλιμάκωσης σε αυτή την περίπτωση εξασφαλίζεται 

αναπαράγωντας τα δικτυακά γεγονότα (event replication) στις μονάδες ελέγχου, μέσω 

του κατανεμημένου συστήματος αποθήκευσης και διαμοιρασμού WheelFS το οποίο 

αναπτύχθηκε από τους Stribling, Sovran, Zhang, Pretzer, Li, Kaashoek, Morris (2009).  
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Στην μελέτη τους οι Levin, Wundsam, Heller, Handigol, Feldmann (2012) ερευνούν 

την δυνατότητα αντιστάθμισης (trade-off) μεταξύ της αποκρισιμότητας 

(responsiveness) και της συνέπειας (consistency).  Αναφέρουν δύο σχεδιαστικές 

επιλογές για τον κατανεμημένο έλεγχο. Με ισχυρή συνέπεια (strong consistency) και με 

χαλαρή συνέπεια (eventual consistency). Με χρήση εφαρμογών πρωτοκόλλων 

συναίνεσης (consensus protocols), όπως ο Paxos ή ο Raft ή ο αλγόριθμος συνέπειας της 

πλατφόρμας Zookeeper που είναι παρόμοιος με τον Paxos, διασφαλίζεται, στην πρώτη 

περίπτωση η διατήρηση μία συνεπούς καθολικής κατάστασης δικτύου αλλά με 

καθυστερήσεις και μειωμένη αποκρισιμότητα ενώ στην δεύτερη, μία κατάστασης που 

ανανεώνεται αμέσως μόλις είναι διαθέσιμες οι νέες πληροφορίες και ένα άμεσα 

αποκρίσιμο δίκτυο. Στης δεύτερη περίπτωση όμως το μειονέκτημα είναι η προσωρινή 

ασυνέπεια (transient inconsistency) μεταξύ της κατάστασης δικτύου στους ελεγκτές.    

ONIX 

Η υλοποίηση Onix  διαιρεί και κατανέμει στους επιμέρους ελεγκτές (controller 

instances) την ΝΙΒ (Network Information Base) μας αναφέρουν οι Koponen, Casado, 

Gude, Stribling, Poutievski, Zhu, Ramanathan, Iwata, Inoue, Hama, Shenker (2010)  

στην μελέτη τους. Η NIB είναι μία βάση δεδομένων που μπορεί να χωριστεί  και να 

κατανεμηθεί και επομένως σε κάθε μονάδα ελέγχου (controller instance) αντιστοιχεί 

και ένα τμήμα της NIB. Έτσι σε μία υλοποίηση του Onix με πολλούς ελεγκτές μπορεί 

να συναθρίζονται (aggregate) τα επιμέρους αυτά τμήματα στην καθολική ΝΙΒ όλου του 

δικτύου και να «φαίνονται» από υψηλότερο επίπεδο σαν ένας κόμβος, ενός καθολικού 

κεντρικού ελεγκτή με μια ενιαία NIB.  

Το χαρακτηριστικό σημείο του Onix είναι ότι ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής 

έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει διαφορετικές προδιαγραφές για την συνέπεια 

του δικτύου. Μπορεί να γίνει επιλογή μεταξύ  δύο διαφορετικών μηχανισμών.  

1. Μιας transactional βάσης δεδομένων για εφαρμογές σχετικές με την κατάσταση 

(state) δικτύου που απαιτούν αυστηρή συνέπεια (strong consistency). 

2. Μιας δομή κατανεμημένου πίνακα κατακερματισμού DHT (Distributed Hash Table) 

για εφαρμογές που απαιτούν υψηλή διαθεσιμότητα και είναι περισσότερο ελαστικές 

ως προς την κατάσταση δικτύου, οπότε είναι αρκετό να εξασφαλίζεται μια χαλαρή 

συνέπεια (eventual consistency).  
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Οι παραπάνω μηχανισμοί για διαίρεση, συνάθροιση και η χρήση διαφορετικών δομών ή 

βάσεων δεδομένων ανάλογα την εφαρμογή είναι στρατηγικές που εφαρμόζονται για να 

βελτιώσουν την δυνατότητα κλιμάκωσης του Onix όπως σημειώνουν οι συγγραφείς. 

RAVANA. 

Στην μελέτη τους οι Katta, Zhang, Freedman, Rexford (2015) μας παρουσιάζουν τον 

επίπεδα κατανεμημένο ελεγκτή Ravana. Κάθε μονάδα ελεγκτή (controller instance) 

μοντελοποιείται με βάση μια αναπαραγόμενη μηχανή καταστάσεων RSM (Replicated 

State Machine).  Στην μελέτη του ο Schneider (1990) σημειώνει ότι, οι αναπαραγόμενες 

μηχανές καταστάσεων είναι μία γενική μέθοδος υλοποίησης υπηρεσιών ανθεκτικότητας 

σε αστοχίες (fault tolerant services) σε κατανεμημένα συστήματα. Ο Ravana στοχεύει 

στην ακριβή αναπαραγωγή της κατάστασης τόσο στον ελεγκτή όσο και στα switches 

στην περίπτωση που υπάρξει κάποια αστοχία στον ελεγκτή. Οπότε ο καινούριος 

ελεγκτής που τον αντικαθιστά, ενημερώνεται από ένα κοινό αρχείο καταγραφής (log) 

για την σειρά όλων των γεγονότων (events) και των εισόδων (inputs) του πρώτου, 

καθώς επίσης και με τις εισόδους των μεταγωγέων (switches) και τα επαναφέρει 

ακριβώς όπως ήταν πριν την στιγμή της αστοχίας. Το πεδίο εφαρμογής του Ravana 

είναι δίκτυα που χρειάζονται μια τέτοια στρατηγική διαχείρισης αστοχιών (fault 

tolerance) αφού έχει μέσο χρόνο ανακατεύθυνσης (failover time) 75 ms, δηλαδή 

μικρότερο των 100ms, και διασφαλίζει ισχυρή συνέπεια (strong consistency) αν αυτό 

απαιτείται. Επίσης οι συγγραφείς στην μελέτη τους έθεσαν σχεδιαστικούς στόχους 

κλιμακούμενης συνέπειας με κόστος την επιπλέον επιβάρυνση επεξεργασίας 

(overhead). Ο Ravana βασίζεται στον κεντρικό ελεγκτή Ryu και χρησιμοποιεί το 

λογισμικό Zookeeper των Hunt, Konar, Junqueira, Reed (2010) για εκλογή 

αντικαταστάτη (new leader election) και καταγραφή γεγονότων (event logging). 

ONOS 

Η υλοποίηση ONOS των Berdey, Gerolaz, Harty, Higuchi, Kobayashi, Koide, Lantzy, 

O’Connory, Radoslavovy, Snowy, Parulkar (2014), επιχειρεί την επίλυση θεμάτων 

απόδοσης, κλιμάκωσης και διαθεσιμότητας που απαιτείται σε SDN μεγάλης κλίμακας. 

Χρησιμοποιεί ως ελεγκτή βάσης τον Floodlight o οποίος έχει αρθρωτή δομή (modular). 

Εστιάζει στην ανακατεύθυνση μετά από αστοχίες και για αυτό επιλέγεται η χρήση του 

λογισμικού Zookeeper που χρησιμοποιεί ένα πρωτόκολλο συναίνεσης παρόμοιο με τον 

Paxos για να διατηρεί ισχυρή συνέπεια και έτσι διεκπεραιώνει την διαχείριση της 

σύνδεσης περισσότερων του ενός ελεγκτών σε κάθε switch. Ένας εξ’ αυτών είναι ο 

κύριος (master).  



34 

 

Στον ONOS γίνεται εφαρμογή της αρχιτεκτονικής  RAMcloud (Ousterhout, Agrawal, 

Erickson, Kozyrakis, Leverich, Mazières, Mitra, Narayanan, Parulkar, Rosenblum, 

Rumble, Stratmann, Stutsman (2010)), μίας χαμηλού χρόνου αδράνειας (low latency) 

κατανεμημένης βάσης δεδομένων, τύπου key-value. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να 

εκτελούνται ταχύτερα οι απομακρυσμένες λειτουργίες (remote functions) του 

συστήματος. Επίσης χρησιμοποιείται το λογισμικό Hazelcast για υποστήριξη υψηλής 

κλιμάκωσης των κατανεμημένων δεδομένων σε περιβάλλοντα με Clusters.    

Σύμφωνα με την μελέτη των Muqaddas, Bianco, Giaccone, Maier (2016) στον ONOS, 

υλοποιείται το Raft πρωτόκολλο για ισχυρή συνέπεια (strong consistency) και το Anti-

Εntropy πρωτόκολλο συνέπειας των Alan John Demers et al (1987), για χαλαρή 

συνέπεια (eventual consistency).  Στο Anti-Entropy protocol, κάθε μονάδα ελέγχου 

(controller instance), επικοινωνεί (gossiping) και συγκρίνει κάθε 5 δευτερόλεπτα τα 

δεδομένα της με μία άλλη μονάδα ελέγχουν της ομάδας, την οποία επιλέγει τυχαία κάθε 

φορά. Αφού ανταλλάξουν μηνύματα συγχρονισμού, οι βάσεις τους συγκρίνονται και 

ανανεώνονται με βάση την ημερομηνία που ανανεώθηκε τελευταία φορά ο καθένας, 

οπότε έπειτα θεωρούνται αμοιβαία συνεπή (mutually consistent).   

Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα της τοπολογίας του δικτύου που «βλέπουν» οι 

εφαρμογές, η ενημερώσεις στην τοπολογία γίνονται ατομικά σε κάθε instance με την 

χρήση ενός περιορισμού ακεραιότητας «σχήματος» (integrity constraint schema) 

επισημαίνουν οι Berdey, Gerolaz, Harty, Higuchi, Kobayashi, Koide, Lantzy, 

O’Connory, Radoslavovy, Snowy, Parulkar (2014). 

HYPERFLOW 

H υλοποίηση του επίπεδα κατανεμημένου HyperFlow αναλύεται στην μελέτη των 

Tootoonchian, Ganjali (2010). Στον HyperFlow ο κάθε ελεγκτής ατομικά υλοποιείται 

ως μια εφαρμογή του κεντρικού ελεγκτή NOX. Για να επιτευχθεί η μετάδοση των 

συμβάντων (event propagation) μεταξύ των ελεγκτών (inter-controller), στον 

HyperFlow χρησιμοποιείται ένα σύστημα βασισμένο στην πλατφόρμα Wheel FS των 

Stribling, Sovran, Zhang, Pretzer, Li, Kaashoek, Morris (2009). 

Η πλατφόρμα Wheel FS είναι ένα λογισμικό αποθήκευσης και διανομής ευρείας 

έκτασης για κατανεμημένα συστήματα τα οποία διαμοιράζονται δεδομένα. Λειτουργεί 

όπως ένα σύστημα αρχείων το οποίο παρέχει αξιοπιστία και ανθεκτικότητα σε 

περίπτωση σφαλμάτων ή αστοχιών και χρησιμοποιείται για να υλοποιήσει την 

λειτουργία της κατανεμημένης αποθήκευσης του ελεγκτή HyperFlow.  
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O WheelFS διαιρεί (partitions) και διαμοιράζει (distributes) τα δεδομένα της 

κατάστασης του δικτύου στους ελεγκτές (controller instances) των επιμέρους partitions. 

Κάθε ελεγκτής μαζί με το τμήμα του επιπέδου δεδομένων (data plane), δηλαδή τους 

μεταγωγείς (switches), που είναι συνδεδεμένος, αποτελεί ξεχωριστή τοπική οντότητα ή 

αλλιώς μία κατάτμηση του δικτύου (partition). O WheelFS υλοποιεί ένα publish-

subscribe σύστημα στο οποίο εγγράφονται (subscribe) οι ελεγκτές (controllers) και 

μεταδίδουν (publish) τα γεγονότα (events) της κατάτμησης τους, μέσω ενός καναλιού, 

ενώ παράλληλα μπορούν να λαμβάνουν τα γεγονότα (events) των άλλων κατατμήσεων. 

Τα γεγονότα (events) αυτά, αλλάζουν την κατάσταση (state) του δικτύου και 

καταγράφονται από έναν logger ο οποίος τα σειριοποιεί (serialize) και στη συνέχεια τα 

μεταδίδει (propagate). 

Σύμφωνα με τους Tootoonchian, Ganjali (2010), ο WheelFS  χρησιμοποιεί 

σημασιολογικά προθέματα (Semantic Cues) τα οποία επιτρέπουν στις εφαρμογές 

(applications) να ελέγχουν την συνέπεια (consistency), την ανθεκτικότητα (durability) 

και την μετακίνηση δεδομένων (data placement). Επίσης λόγω της ανθεκτικότητας του 

επιτρέπει την ανεξάρτητη λειτουργία του ελεγκτή κάθε κατάτμησης (partition) και σε 

περίπτωση κάποιου σφάλματος αφού επανασυνδεθούν οι επιμέρους κατατμήσεις 

(partitions) αναλαμβάνει τον επανασυγχρονισμό τους. Ακόμη κάθε φορά που αλλάζει η 

κατάσταση δικτύου συγχρονίζονται οι επιμέρους κατατμήσεις του HyperFlow και 

διαμορφώνεται καθολική κατάσταση δικτύου (global network state).  

Ο HyperFlow εξασφαλίζει σταθερό βαθμό συνέπειας αφού αφήνει ένα «παράθυρο 

ασυνέπειας» σταθερού χρόνου όποτε μπορεί να προβλεφθεί και να διευθετηθεί 

κατάλληλα από μία εφαρμογή. Η προϋπόθεση είναι βέβαια οι αλλαγές που συμβαίνουν 

στην κατάσταση δικτύου να είναι μικρότερες από 1000 ανά δευτερόλεπτο (<1000/sec).  

Σύμφωνα με τους Tootoonchian, Ganjali  (2010) απαιτούνται μικρές μετατροπές 

(modifications) στις εφαρμογές (applications) για τον HyperFlow σύμφωνα με τις 

οποίες πρέπει να επισυνάπτονται (tag) τα γεγονότα που επηρεάζουν την κατάσταση 

τους. Επίσης πρέπει να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία (correctness) σε περίπτωση 

αναδιάταξης της σειράς εμφάνισης των συμβάντων (event reordering) αλλά και σε 

περιπτώσεις μεταβατικών διενέξεων μεταξύ των καταστάσεων των ελεγκτών (transient 

conflicting controller views).   

Σε αυτή την τελευταία περίπτωση των μεταβατικών ασυνεπειών (transient 

inconsistencies) μεταξύ των ελεγκτών για την διασφάλιση της ορθότητας (correctness) 
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και την αποφυγή αντικρουόμενων αποφάσεων (conflicting decisions) επιβάλλεται οι 

εφαρμογές να προωθούν τα αιτήματα τους σε ένα δικαιούχο ελεγκτή (authoritative 

controller). O δικαιούχος ελεγκτής για κάθε ροή είναι αυτός που διαχειρίζεται τον 

μεταγωγέα από το οποίο προέρχεται αυτή η ροή. 

OPENDAYLIGHT (ODL) 

H αρχιτεκτονική του επίπεδα κατανεμημένου ελεγκτής ODL, όπως μας δείχνουν στην 

μελέτη τους οι Medved, Varga, Tkacik, Gray (2014) βασίζεται σε μία τεχνολογία 

οδηγούμενη από γεγονότα (model-driven) και είναι βασισμένη στις αρχές του Model 

Driven Software Engineering. Ο ODL είναι πολλαπλών χρήσεων και έχει την 

διαφοροποίηση ότι προσεγγίζει τα SDN τόσο μέσα από την λογική του Openflow 

πρωτοκόλλου όσο και μέσα από model-driven τεχνολογίες διαχείρισης δικτύου με 

δυνατότητες προγραμματισμού (programmability), όπως οι NetConf (Enns (2006)) και 

YANG (Bjorklund (2010)) σημειώνουν οι συγγραφείς.  

Ο ODL έχει πολλά πεδία εφαρμογής όπως DCNs, δίκτυα επιχειρήσεων, WANs, δίκτυα 

στο cloud, δίκτυα παρόχων. H model-driven αρχιτεκτονική του υλοποιείται μέσω ενός 

επιπέδου που λέγεται SAL (Service Adaptation Layer) και αναφέρεται ως MD-SAL 

(Model Driven Service Adaptation Layer). Το επίπεδο αυτό διαχωρίζει τα Southbound 

Protocol Plugins και τα Northbound Service και Application Plugins αναφέρουν οι 

Medved, Varga, Tkacik, Gray (2014). Η τελευταία του σταθερή έκδοση του είναι η 14η 

με ονομασία Silicon. 

Στην πρόσφατη μελέτη τους οι  Ahmad, Mir (2020) επισημαίνουν ότι στόχος του ODL 

είναι να επιταχύνει την ενσωμάτωση των παραδοσιακών δικτύων (Traditional 

Networks) με τα SDN και να διευκολύνει την συνεργασία και την επικοινωνία τους με 

Openflow συσκευές. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, οι επιμέρους ODL ελεγκτές του 

επίπεδα κατανεμημένου δικτύου, κάνουν χρήση του Java Akka framework και 

χρησιμοποιούν τον αλγόριθμο συναίνεσης Raft για να συγχρονίζουν την κεντρική 

λογική άποψη του δικτύου.  

Ο ODL είναι developer oriented, δηλαδή παρέχει ένα περιβάλλον για μπορούν οι 

developers να αναπτύσσουν εφαρμογές. Υλοποιεί στην τελευταία του έκδοση 14 

Silicon,  plugins για πολλά Southbound πρωτόκολλα όπως το BGP (Border Gate 

Protocol) plugin, το Openflow protocol plugin, το OVSDB protocol plugin, το NetConf 

plugin και παρέχει εργαλεία όπως την γλώσσα μοντελοποίησης YANG, που είναι 

εξειδικευμένη στο πεδίο των δικτυακών εφαρμογών. Είναι πλήρως αρθρωτός, και όπως 
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σημειώνουν Ahmad, Mir (2020)  οι χρησιμοποιεί το module Apache Karaf (Apache.org  

(2021)) ως runtime, το οποίο παρέχει το οικοσύστημα και το bootstrapping για την 

ανάπτυξη εφαρμογών στο cloud ή τοπικά στις εγκαταστάσεις (premises).   

ELASTICON 

Στην μελέτη τους οι Dixit, Hao, Mukherjee, Lakshman, Kompella (2014) μας 

παρουσιάζουν την υλοποίηση Elasticon. Ο Elasticon εστιάζει στην εξισορρόπηση 

φορτίου (load balancing) λειτουργώντας ελαστικά όπως φανερώνει και η ονομασία του. 

Συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο επανεξισορρόπησης μπορεί να 

ενεργοποιεί και απενεργοποιεί δυναμικά μονάδες ελεγκτών όσο το αθροιστικό φορτίο 

αλλάζει στην πάροδο του χρόνου. Περιοδικά καταγράφει το φορτίο στους controllers, 

εντοπίζει τις ανισορροπίες και όταν βρεθεί ότι κάποιος είναι υπερφορτωμένος 

αναλαμβάνει να τον απαλλάξει, μετακινώντας ορισμένους από τους μεταγωγείς που 

ελέγχει (switch migration) σε κάποιον άλλο λιγότερο επιβαρυμένο. Δηλαδή αλλάζει η 

αντιστοίχιση (mapping) μεταξύ switches και controllers.  

Ο Elasticon χρησιμοποιεί ένα πρωτόκολλο που ανέπτυξαν και προτείνουν οι 

συγγραφείς της μελέτης το οποίο λειτουργεί σε τέσσερις φάσεις και επιτρέπει 

μετακίνηση (migration) των switches, χωρίς να προκαλούνται διακοπές στη λειτουργία 

του δικτύου και χωρίς η σειρά των γεγονότων ελέγχου (control events) να επηρεάζεται. 

Οι συγγραφείς μέσω του πρωτοκόλλου αυτού εγγυόνται την δυνατότητα σειριοποίησης 

των συμβάντων ελέγχου (controller events serializability)   

Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη για την υλοποίηση του Elasticon χρησιμοποιείται 

μια τροποποιημένη έκδοση του κεντρικού ελεγκτή Floodlight που επιτρέπει στον 

controller να προσαρμόζει την συμπεριφορά του ανάλογα με τα switches που ελέγχει. 

Επίσης έχουν γίνει ορισμένες προσθήκες components. Για την υλοποίηση της 

κατανεμημένης αποθήκευση χρησιμοποιείται η λύση του Hazelcast. Οι συγγραφείς τον 

προτίμησαν από άλλες NoSQL βάσεις δεδομένων για την απόδοση και την ευελιξία 

του. Παρέχει ισχυρή συνέπεια, υποστήριξη transactions και ειδοποίηση συμβάντων 

(event notifications). Είναι μία κατανεμημένη λύση που χρησιμοποιεί γρήγορη μνήμη 

για αποθήκευση έτσι ώστε να εξασφαλίζεται χαμηλό χρόνο αδράνειας (low latency) και 

υψηλή διαθεσιμότητα. Επίσης οι συγγραφείς επέλεξαν να υλοποιήσουν μια ad-hoc 

στρατηγική που «κλειδώνει» τον ελεγκτή στην βάση Hazelcast όταν ένα switch 

συνδεθεί μαζί του και έπειτα δηλώνεται ως master αυτού του switch. Τέλος ο Elasticon 

μέσω του Sigar API λαμβάνει πληροφορίες για το ποσοστό χρήσης των controller 

CPUs.  
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2. Ιεραρχικά κατανεμημένη αρχιτεκτονική και multi-domain δίκτυα 

Στην μελέτη τους οι Liu, Hecker, Guerzoni, Despotovic, Beker (2015) δείχνουν ότι η 

επιλογή ελεγκτή SDN ιεραρχικής δομής (Εικόνα 6) μπορεί να βελτιώσει την 

δυνατότητα κλιμάκωσης στο επίπεδο ελέγχου αλλά και την απόδοση του δικτύου. 

Αποδεικνύουν ότι οι ιεραρχικές δομές είναι ελαστικές στην επιλογή ελεγκτών αφού 

μπορούν να υποστηρίξουν από τους πιο αδύναμους, με ικάνοτητα διαχείρισης χαμηλών 

φορτίων, έως πολύ ισχυρότερους. Ακόμη σημειώνουν ότι η χρήση μιας ιεραρχίας 

μεγαλύτερης 

των τεσσάρων 

επιπέδων δεν 

έχει πρακτική 

αξία αφού δεν 

προσφέρει 

ουσιαστική 

βελτίωση. 

Στην μελέτη 

τους θεωρούν ότι ισχύει αυστηρή ιεραρχία, δηλαδή οι ελεγκτές των υψηλότερων 

επιπέδων μπορούν να ελέγχουν μόνο αυτούς στο αμέσως χαμηλότερο επίπεδο.    

Σε μία απλή ιεραρχική αρχιτεκτονική δύο επιπέδων έχουμε τον root controller στο 

υψηλότερο επίπεδο. Έχει καθολική άποψη της κατάστασης δικτύου (global state view) 

και εκτελεί τις καθολικές (global) εφαρμογές. Στο χαμηλότερο επίπεδο υπάρχουν οι 

local controllers με τοπική εικόνα δικτύου (local state view) οι οποίοι αναλαμβάνουν 

την εκτέλεση των τοπικών εφαρμογών (local applications).  

KANDOO 

Η μελέτη των Yeganeh, Ganjali (2012) παρουσιάζει την αρχιτεκτονική του ιεραρχικού 

ελεγκτή Kandoo. Στην ιεραρχική αυτή υλοποίηση, οι τοπικοί ελεγκτές είναι 

απομονωμένοι μεταξύ τους και επικοινωνούν μόνο με τον root controller. Οι 

συγγραφείς επισημαίνουν ότι ο σχεδιασμός του Kandoo συμπεριλαμβάνει ένα τμήμα 

στον πυρήνα του, που επιτρέπει την διάκριση των απαιτήσεων της εφαρμογής, 

αποκρύπτοντας την πολυπλοκότητα του υποκείμενου κατανεμημένου μοντέλου 

εφαρμογών (distributed application model). Οι τοπικές (local) εφαρμογές που 

διαχειρίζονται τα τοπικά γεγονότα (local events) εκτελούνται από τους τοπικούς 

controllers, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους μεταγωγείς 

Εικόνα 6. Ιεραρχική Αρχιτεκτονική 3 επιπέδων Liu, Hecker, Guerzoni, Despotovic, Beker 

(2015) 
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(switches) ενώ οι μη τοπικές (non-local) εφαρμογές που απαιτούν την καθολική 

κατάσταση δικτύου εκτελούνται από τον root controller.  

Oι developers μπορούν να αναπτύσσουν εφαρμογές για τον Kandoo χωρίς να είναι 

απαραίτητο να λαμβάνουν υπόψη τους την αρχιτεκτονική του ελεγκτή. Αναπτύσσουν 

δηλαδή, την εφαρμογή τους σαν να πρόκειται για κάποιον κεντρικό ελεγκτή 

παρέχοντας μόνο την πληροφορία, με ένα boolean flag στον κώδικα, αν η εφαρμογή 

είναι τοπική ή καθολική. Οι Bannour, Souihi, Mellouk (2018) αναφέρουν ότι ο Kandoo 

επιβάλλει στις εφαρμογές που εκτελούνται, κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες έτσι ώστε 

αυτές να έχουν επίγνωση της ιεραρχικής του αρχιτεκτονικής και να εκτελούνται χωρίς 

λάθη.  

Οι συγγραφείς (Yeganeh, Ganjali (2012)) τονίζουν ότι η κλιμάκωση ενός δικτύου και η 

παράλληλη διατήρηση της απόδοσης του για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις πρέπει να 

γίνεται στα πλαίσια των αξιωμάτων του Openflow και των SDN, οπότε απορρίπτουν 

οποιοδήποτε είδος τροποποίησης στο data plane (switch modifications). Συνεπώς για 

την κλιμάκωση του Kandoo επιλέγουν να επεκτείνουν την λειτουργικότητα των 

ελεγκτών χρησιμοποιώντας τον ιεραρχικό σχεδιασμό.  

Καθώς η επικοινωνία μεταξύ των επιμέρους ελεγκτών στον Kandoo βασίζεται σε 

συμβάντα (event-based) και είναι ασύγχρονη, η επεξεργασία των περισσότερων και 

συχνότερων συμβάντων γίνεται από τις τοπικές εφαρμογές ενώ των πιο σπάνιων από τις 

καθολικές. Έτσι επιτυγχάνεται δυνατότητα κλιμάκωσης, μίας τάξης μεγέθους ανώτερη 

από ένα τυπικό Openflow δίκτυο υποστηρίζουν οι συγγραφείς. Από τις μετρήσεις τους, 

στην δυνατότητα κλιμάκωσης του Kandoo φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο η 

ανίχνευση των σημαντικών ροών (elephant flows) στο δίκτυο, όπου η εφαρμογή 

ανίχνευσης θέτει ως κάτω όριο για μια elephant flow το 1ΜΒ.  

Οι Bannour, Souihi, Mellouk (2018) επισημαίνουν ότι o Kandoo μπορεί να κλιμακωθεί 

γραμμικά εξαιτίας της απομόνωσης των ελεγκτών που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο 

ιεραρχίας. Ωστόσο, επειδή δεν υπάρχει διαμοιρασμός πληροφοριών μεταξύ τους, 

υστερεί σε ανθεκτικότητα (resiliency) και ανεκτικότητα σε αστοχίες (fault tolerance). 

GOOGLE B4 

O ελεγκτής B4 (Jain, Kumar, Mandal, Ong, Poutievski, Singh, Venkata, Wanderer, 

Zhou, Zhu, Zolla, Hölzle, Stuart, Vahdat  (2013)) που αναπτύχθηκε από την Google 

βασίζεται στην ιεραρχική αρχιτεκτονική και είναι σχεδιασμένος για να συνδέει 

γεωγραφικά απομακρυσμένα Data Center Networks σε ένα μεγάλης ιδιωτικό SDWAN 
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(Software Defined Wide Area Network). Με τον σχεδιασμό του, ο B4 πετυχαίνει κατά 

μέσο όρο 70% αξιοποίηση (utilization) των συνδέσεων (links) στο δίκτυο ενώ μάλιστα 

πολλές από αυτές αξιοποιούνται στο 100%. Οι συγγραφείς επισημαίνουν την ανάγκη 

για την υλοποίηση του Google B4, για εφαρμογή στα Data Centers, αφού μέχρι την 

ανάπτυξη του, ήταν περιορισμένες οι μελέτες που εστίαζαν στην εφαρμογή του 

πρωτοκόλλου Openflow σε Data Centers. Σημειώνουν ότι ο Β4 με τον σχεδιασμό του 

επιλύει θέματα του πρωτοκόλλου που αφορούν την δυνατότητα κλιμάκωσης, 

επιλέγοντας την διαχείριση των ροών στο δίκτυο προκαταβολικά (proactively) και 

παίρνοντας στατιστικές πληροφορίες λιγότερο συχνά και για λιγότερες ροές. 

O B4 χρησιμοποιεί στο χαμηλότερο επίπεδο του ελεγκτές Onix, για την διαχείριση των 

DCNs και στο υψηλότερο, ένα καθολικό SDN gateway που διαχειρίζεται τους ελεγκτές 

του χαμηλότερου επιπέδου και παρέχει υπηρεσίες TE (Traffic Engineering) μέσω ενός 

εξυπηρετητή Traffic Engineering (TE server). Στη μελέτη τους οι Bannour, Souihi, 

Mellouk (2018) αναφέρουν, ότι ο εξυπηρετητής εφαρμόζει πολιτικές προερχόμενες από 

το υψηλότερο επίπεδο για να βελτιστοποιήσει το διαθέσιμο bandwidth μεταξύ των 

εφαρμογών στα διάφορα Data Centers του δικτύου.  

Στον google Β4 όπως επισημαίνουν οι Ahmad, Mir (2020) στην έρευνα τους, υπάρχουν 

εφεδρικές μονάδες ελέγχου (controller instances) και στα δύο επίπεδα ιεραρχίας, για 

την διαχείριση σφαλμάτων. Στο χαμηλότερο επίπεδο χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος 

Paxos για τον εντοπισμό αστοχιών σε controller του DCN και για την επιλογή 

αντικαταστάτη μεταξύ των υπόλοιπων διαθέσιμων που βρίσκονται σε κάποιον 

διαφορετικό server του Data Center. Στο υψηλότερο επίπεδο αν αποτύχει η βασική 

μονάδα του TE server, επιλέγεται μία άλλη μονάδα εκ των τεσσάρων αντιγράφων 

(replicated hot standby) εφεδρικών. Αν τέλος αποτύχει συνολικά η TE service 

χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος SPR (shortest path routing) για δρομολόγηση μεταξύ των 

DCNs ως λύση ανάγκης.    

DISCO 

H αρχιτεκτονική DISCO (Phemius, Bouet, Leguay (2014)) από τα αρχικά των λέξεων 

Distributed SDN Control Plane, ενδείκνυται για την διαχείριση των κατανεμημένων 

ετερογενών δικτύων επικάλυψης (overlay networks). Υλοποιείται χρησιμοποιώντας ως 

βάση τον κεντρικό ελεγκτή Floodlight.   
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Οι Bannour, Souihi, Mellouk (2018) στην συγκριτική τους μελέτη κατατάσουν τον 

DISCO στις λύσεις που είναι φυσικά (physically) αλλά και λογικά (logically) 

κατανεμημένες (distributed) . 

Το πεδίο εφαρμογής του DISCO είναι η σύνδεση μεταξύ ετερογενών δικτύων μεγάλης 

κλίμακας τα οποία ονομάζονται τομείς (domains) και έχουν αναπτυχθεί ανεξάρτητα το 

ένα από το άλλο. Τα δίκτυα αυτά λειτουργούν ικανοποιώντας διαφορετικές ανάγκες και 

έχοντας διαφορετικές απαιτήσεις. Μπορεί λόγου χάρη να είναι μεγάλης κλίμακας 

WANs. 

Για κάθε domain είναι υπεύθυνος ένα μοναδικός DISCO controller ο οποίος 

αποτελείται από δύο τμήματα. Ένα intra-domain το οποίο αποτελείται από modules που 

αναλαμβάνουν να επιτελέσουν το βασικό έργο και τις λειτουργίες του ως SDN ελεγκτή 

και το inter-domain το οποίο αναλαμβάνει την σύνδεση και την επικοινωνία μεταξύ των 

ελεγκτών. Tο inter-domain τμήμα συνθέτουν δύο στοιχεία. Ένα module τύπου 

αγγελιοφόρου (messenger) για την επικοινωνία μεταξύ γειτονικών domains και 

τέσσερις πράκτορες (agents) που υποστηρίζουν της λειτουργίες του ευρύτερου δικτύου.  

Για την υλοποίηση του messenger module, o DISCO υιοθετεί το πρωτόκολλο AMQP 

(Oasis  (2021))  που περιλαμβάνει λειτουργίες δρομολόγησης, διακίνησης και αναμονής 

με προτεραιότητα των μηνυμάτων, μεταξύ των ετερογενών δικτύων. Δρομολογεί με την 

μέθοδο publish-subscribe και κατ’ αναλογία με την σχέση εξυπηρετητή-πελάτη, όπου 

κάθε DISCO ελεγκτής ενός domain υλοποιεί τόσο την διεπαφή εξυπηρετητή όσο και 

την διεπαφή πελάτη, έτσι ώστε να ανταλλάζει μηνύματα με τους ελεγκτές DISCO των 

υπόλοιπων τομέων.  

Το σημαντικό πλεονέκτημα του DISCO είναι η εύκολη προσαρμογή του σε μεγάλα 

δίκτυα που αποτελούνται από πολλά επιμέρους αυτόνομα συστήματα (AS) αλλά 

υπολείπεται σε βελτιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου σαν συνολική οντότητα 

αφού οι επιμέρους ελεγκτές ενεργούν με βάση το τοπικό συμφέρον και όχι το καθολικό 

όπως εύστοχα σημειώνουν οι Bannour, Souihi, Mellouk (2018). Οι ίδιοι επισημαίνουν 

ότι η χρήση ενός μοναδικού ελεγκτή ανα domain μπορεί να μην καλύπτει πλήρως τις 

ανάγκες των domains που καλύπτουν αυτόνομα συστήματα (ASs). Επίσης υστερεί σε 

ανθεκτικότητα αφού σε περίπτωση αστοχίας θα πρέπει να αναλάβει ένας 

απομακρυσμένος ελεγκτής τον έλεγχο του domain, παράλληλα με το domain που ήδη 

ελέγχει, οπότε αυξάνεται η καθυστέρηση (delay) στο επίπεδο ελέγχου.  
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3. Υβριδική ιεραρχική και επίπεδη αρχιτεκτονική. 

Η αρχιτεκτονική αυτού του τύπου δεν είναι τόσο κοινή στο επίπεδο ελέγχου των SDN 

και είναι 

συνδυασμός δύο 

άλλων 

αρχιτεκτονικών, 

της επίπεδης και 

της ιεραρχικής 

(Εικόνα 7). 

Όπως θα δούμε 

και στην 

υλοποίηση του ελεγκτή Orion, έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, ειδικά ως προς την 

δυνατότητα κλιμάκωσης αφού με τον σχεδιασμό της καταφέρνει να ξεπεράσει 

σημαντικούς περιορισμούς. 

  ORION 

Ο Orion παρουσιάζεται στην μελέτη των Fu, Bi, Gao, Chen, Wu, Hao (2014). Οι 

συγγραφείς τον χαρακτηρίζουν ως «Hybrid Hierarchical controller» και είναι διπλής 

αρχιτεκτονικής αφού είναι μία σύνθεση της κατανεμημένης επίπεδη και της 

κατανεμημένης ιεραρχικής αρχιτεκτονικής. Στην μελέτη τους οι Al-Saeedi, Mohamad, 

Al-Roubaiey (2019) τον αναφέρουν ως ένα υβριδικό ιεραρχικό επίπεδο ελέγχου που 

συμπεριφέρεται σαν ένα επίπεδα κατανεμημένο επίπεδο ελέγχου όπου οι επιμέρους 

ελεγκτές είναι κατανεμημένοι ιεραρχικά. Είναι συνεπώς ένας υβριδικός ελεγκτής με την 

έννοια της παράλληλη συνύπαρξης αρχιτεκτονικών στο επίπεδο ελέγχου, αλλά αυτό δεν 

πρέπει να συγχέεται με την υβριδική αρχιτεκτονική του επιπέδου ελέγχου στα SDN η 

οποία αφορά την συνύπαρξη των SDN με τα παραδοσιακά δίκτυα (Traditional 

Networks) και μελετούμε σε επόμενη παράγραφο.  

Οι συγγραφείς στην μελέτη του Orion αναφέρονται στην βελτίωση της δυνατότητας 

κλιμάκωσης που επιτυγχάνουν οι δύο αυτές κατανεμημένες αρχιτεκτονικές και 

επισημαίνουν τα δύο βασικά μειονεκτήματα τους. Το πρώτο μειονέκτημα αφορά την 

αδυναμία της επίπεδα κατανεμημένης αρχιτεκτονικής, να επιλύσει την υπέρ-γραμμική 

ανάπτυξη της υπολογιστικής πολυπλοκότητας στο επιπέδου ελέγχου, όσο το δίκτυο 

κλιμακώνεται σε μεγάλα μεγέθη ενώ το δεύτερο μειονέκτημα σχετίζεται με τo 

«άνοιγμα» της διαδρομής (path stretching)  της ιεραρχικής αρχιτεκτονικής που 

μεγαλώνει όσο περισσότερα είναι τα επίπεδα ιεραρχίας. Όπως επισημαίνουν οι 

Εικόνα 7. Υβριδική Ιεραρχική Αρχιτεκτονική Fu, Bi, Gao, Chen, Wu, Hao, (2014) 
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συγγραφείς, ο Orion με την χρήση περιορισμένων ιεραρχικών απόψεων δικτύου, 

υποβιβάζει την υπέρ-γραμμική ανάπτυξη της υπολογιστικής πολυπλοκότητας στο 

επιπέδου ελέγχου σε γραμμική και παράλληλα με την ανάπτυξη μίας μεθόδου 

αφαιρετικής ιεραρχικής δρομολόγησης μειώνει το πρόβλημα του ανοίγματος της 

διαδρομής (path stretch problem). 

Ο Orion αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα όπου στο υψηλότερο βρίσκονται οι ελεγκτές 

τομέα (domain controllers) οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους με ένα κατανεμημένο 

πρωτόκολλο και συγχρονίζουν την καθολική άποψη του δικτύου (global abstracted 

network view). Στο μεσαίο επίπεδο βρίσκονται οι ελεγκτές περιοχής (area controllers) 

και στο χαμηλότερο που είναι το υλικό επίπεδο (physical layer) ή επίπεδο προώθησης, 

υπάρχουν συνδεδεμένα τα Openflow switches. Το επίπεδο προώθησης χωρίζεται σε 

υπό-τομείς (sub-domains) και κάθε υπό-τομέας σε περιοχές (areas). Κάθε ελεγκτής του 

μεσαίου επίπεδου ελέγχει μία περιοχή (area).  

H συστοιχία (cluster) των domain controllers στον Orion συγχρονίζεται μέσω του 

οριζόντιου αρθρώματος επικοινωνίας (horizontal communication module). Σε αυτό 

χρησιμοποιείται μία NoSQL database η οποία μπορεί να κλιμακωθεί, υποστηρίζει 

dynamic clustering και αποθηκεύει πληροφορίες για την τοπολογία, τα switches και 

τους εξυπηρετητές (hosts). Οι ελεγκτές τομέα χρησιμοποιούν ένα publish-subscribe 

κατανεμημένο πρωτόκολλο για την ανταλλαγή μηνυμάτων όπως την κατανομή 

κανόνων δρομολόγησης (routing rules). Μέσω ενός TCP καναλιού γίνεται η 

επικοινωνία κατακόρυφα στα ιεραρχικά επίπεδα (vertical communication module), 

μεταξύ των ελεγκτών τομέα και των ελεγκτών περιοχής και δεν βασίζεται στο 

πρωτόκολλο Openflow. Χρησιμοποιείται για αποστολή αιτήσεων (requests) και για 

κατανομή των κανόνων (rules). 

Οι ανθεκτικότητα σε αστοχίες και η ανακατεύθυνση σε άλλον ελεγκτή, 

διεκπεραιώνονται από το πρωτόκολλο Openflow και όπως σημειώνουν οι συγγραφείς, 

από την έκδοση 1.2 και έπειτα είναι εγγυημένη η επαναφορά σε περίπτωση αστοχίας. 

Υποστηρίζονται τρείς ρόλοι για τους controllers. Master, Slave και Equal. Οι ελεγκτές 

περιοχής (area controllers) υλοποιούν modules του ελεγκτή Floodlight, όπως το 

Openflow Base module, το module ανακάλυψης τοπολογίας και το module 

αποθήκευσης. Για την υλοποίηση των υπόλοιπων modules γίνεται μια επέκταση του 

ελεγκτή Floodlight. Οι ελεγκτές τομέα (domain controllers) δεν είναι Openflow SDN 

ελεγκτές. 
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4. Υβριδική αρχιτεκτονική και εικονικά δίκτυα.  

Στην υβριδική αρχιτεκτονική έχουμε μία συνύπαρξη των SDN με τα παραδοσιακά 

δίκτυα (Traditional Networks) (Εικόνα 8). Δύο υλοποιήσεις αρχιτεκτονικής υβριδικού 

τύπου που ξεχωρίζουν είναι ο σχεδιασμένος για υπηρεσίες δικτύων νέφους (cloud),  

Meridian των 

Banikazemi, 

Olshefski, Shaikh, 

Tracey, Wang 

(2013),  η λειτουργία 

του οποίου βασίζεται 

στη χρήση εικονικών 

δικτύων (virtual 

networks) και ο 

enterprise-oriented 

Panopticon των 

Levin, Canini, 

Schmid, Feldmann  

(2014) ο οποίος επίσης βασίζεται σε εικονικά τοπικά δίκτυα (VLANs), για να 

απομονώσει τις παλαιότερου τύπου δικτυακές συσκευές (legacy) .  

Είναι σημαντικό να αναφερθούν τα μειονεκτήματα της υβριδικής αρχιτεκτονικής, όταν 

εφαρμόζεται σε κατανεμημένα δίκτυα, ως προς τη δυνατότητα κλιμάκωσης. Σύμφωνα 

με τους Ahmad, Mir (2020) η δυνατότητα κλιμάκωσης σε κατανεμημένα υβριδικού 

τύπου δίκτυα περιορίζεται, αφού οι ελεγκτές έχουν την επιπλέον ευθύνη για την 

ρύθμιση αλλά και την μετάφραση του πρωτοκόλλου των παλαιότερων συσκευών για να 

μπορεί να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα τους. Σαν λύση προτείνουν την χρήση 

επιπλέον ελεγκτών, με κόστος όμως την αύξηση της πολυπλοκότητας.  

MERIDIAN 

O Meridian έχει πεδίο εφαρμογής τα δίκτυα κέντρων δεδομένων (Datacenter Networks) 

σε υποδομές νέφους (Cloud Infrastructures). Όπως σημειώνουν οι Banikazemi, 

Olshefski, Shaikh, Tracey, Wang (2013), είναι οργανωμένος σε τρία λογικά επίπεδα. Το 

επίπεδο του μοντέλου δικτύου και των διεπαφών (APIs), το επίπεδο συντονισμού του 

δικτύου (Orchestration) και το επίπεδο της διασύνδεσης (interface) με τις συσκευές του 

δικτύου οι οποίες μπορεί να είναι είτε μεταγωγείς SDN είτε μεταγωγείς παλαιότερου 

τύπου (legacy switches). Η εφαρμογές (Applications) βρίσκονται πάνω από το 

Εικόνα 8. Υβριδική Αρχιτεκτονική SDN + Legacy Πηγή: Alien R., Reisslein M., Shah 

N. (2018) 
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υψηλότερο επίπεδο και καταναλώνουν (consume) τα APIs, τα οποία είναι τύπου REST 

(REST APIs). Χρησιμοποιούν δηλαδή τις υπηρεσίες του ελεγκτή μέσω αιτήσεων HTTP 

(HTTP requests) στα APIs για να λάβουν σαν ανταπόκριση από τα APIs πληροφορίες 

σε JSON format.  

Ο Meridian είναι δομημένος επάνω στον κεντρικό ελεγκτή Floodlight και επεκτείνει 

την λειτουργία του προσθέτοντας νέα modules. Ειδικότερα η δυνατότητα του Meridian 

για υποστήριξη εικονικών δικτύων, υλοποιείται σε ένα ξεχωριστό Floodlight module 

που παρέχει εντολές (commands) τύπου CRUD, όπως δημιουργία, διαγραφή, αλλαγή, 

διαμόρφωση για τις εικονικές οντότητες (entities) του δικτύου μέσω των αντίστοιχων 

URLs. Επίσης ο Meridian υποστηρίζει εντολές για εγκατάσταση, επικύρωση και 

απεγκατάσταση των εικονικών οντοτήτων δικτύου. 

Ο σκοπός επιπέδου των APIs, είναι η αφαιρετικότητα, έτσι ώστε στο επίπεδο 

εφαρμογών ο Meridian να αποκαλύπτει μόνο της πληροφορίες που είναι απαραίτητες 

για τις λειτουργίες του δικτύου. Χρησιμοποιούνται δύο APIs, το declarative API και το 

query API . Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι μια εφαρμογή που υποστηρίζει εικονικές 

μηχανές (virtual machines) μέσω του declarative API μπορεί να δηλώσει (declare) στον 

Meridian πως επιθυμεί να κατασκευαστεί ένα εικονικό δίκτυο (virtual network) μαζί με 

τις πολιτικές για τον έλεγχο πρόσβασης σε αυτό και να θέσει τις προτεραιότητες 

δικτυακής κίνησης. Επίσης επισημαίνουν ότι μέσω του query API μπορεί η εφαρμογή 

να αιτείται για συγκεκριμένες απόψεις της τοπολογίας του δικτύου αλλά και στατιστικά 

δεδομένα απόδοσης και κατάστασης περιοχών του δικτύου. 

PANOPTICON 

Ο υβριδικός ελεγκτής Panopticon των Levin, Canini, Schmid, Feldmann (2014), έχει ως 

στόχο να βοηθήσει τους διαχειριστές δικτύων να υποστηρίξουν και να χειριστούν 

δίκτυα που συνδυάζουν παλαιότερης τεχνολογίας μεταγωγείς μαζί με νεότερους SDN 

μεταγωγείς. Δίκτυα τέτοιου τύπου συναντώνται συνήθως σε περιβάλλον επιχειρήσεων 

(enterprise). Οι συγγραφείς τα αποκαλούν  «μεταβατικά» (transitional).  

Όπως μας δείχνουν στην μελέτη τους, ο Panopticon βασίζεται σε έναν σχεδιασμό, που 

χρησιμοποιεί εικονικοποίηση (Virtualization). Βασίζεται στην απομόνωση των 

τερματικών συστημάτων (end-hosts) με VLANs τα οποία αποκαλούνται Solitary 

Confinement Trees (SCTs). Τα SCTs περιορίζουν με τέτοιο τρόπο την κίνηση έτσι 

ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε ροή μεταξύ δύο τελικών σημείων να διατρέχει 

τουλάχιστον έναν από τους στρατηγικά αναβαθμισμένους SDN προγραμματιζόμενους 
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μεταγωγείς. Σε κάθε SCT αντιστοιχίζεται ένα μοναδικό VLAN Id που είναι καλύτερη 

επιλογή από άποψη δυνατότητας κλιμάκωσης αλλά και ευελιξίας, σε σχέση με την 

αντιστοίχιση ενός VLAN Id για κάθε ξεχωριστή διαδρομή μεταξύ δύο τελικών 

σημείων.  

O Panopticon επιτυγχάνει να δημιουργήσει μια αφαιρετική λογική άποψη του δικτύου 

τέτοια που το δίκτυο να φαίνεται σαν αμιγές SDN μετατοπίζοντας την διαχείριση του 

δικτύου από τις παραδοσιακές συσκευές στις αναβαθμισμένες SDN. Δείχνουν ότι αν 

αναβαθμιστεί μόλις το 3% των μεταγωγέων ενός μεγάλου δικτύου (campus) σε SDN, η 

συμπεριφορά του θα είναι παρόμοια με ενός καθαρού SDN.  

Σε περιπτώσεις αστοχίας μεταγωγέων γίνεται επανυπολογισμός των διαδρομών και 

επίσης μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα του Openflow για προϋπολογισμό της 

συμπεριφοράς ανακατεύθυνσης. 

C. Ειδικές περιπτώσεις Κατανεμημένων Αρχιτεκτονικών  

1. Διαχείριση ροών (flow management optimization) και τεχνικές 

δρομολόγησης (routing algorithms)  

Έχουν προταθεί πολλές λύσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης για συνεχή 

διαχείριση των νέων ροών στο δίκτυο, οι οποίες επιβαρύνουν τον ελεγκτή που πρέπει 

συνεχώς να κάνει υπολογισμούς αλλά και αυξάνουν την κίνηση μεταξύ των κόμβων. Οι 

Curtis, Mogul, Tourrilhes, Yalagandula, Sharma, Banerjee (2011) στην μελέτη τους 

παρουσιάζουν τον DevoFlow και τις ιδέες τους για αποτελεσματική διαχείριση των 

ροών. Σύμφωνα με τους συγγραφείς θα πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερο οι ροές να 

μένουν στο επίπεδο προώθησης και να μην εμπλέκεται το επίπεδο ελέγχου σε κάθε 

εγκατάσταση ροής αφού η επιβάρυνση (overhead) που δημιουργείται στο δίκτυο είναι 

μεγάλη. Να υπάρχει επίσης, αρκετή επόπτευση τους κεντρικά αλλά όχι σε βαθμό που 

να επιβαρύνει σημαντικά την μονάδα ελέγχου. Κατά συνέπεια είναι καλύτερο να 

παρέχονται όποτε είναι αυτό δυνατό, αθροιστικά (aggregated) στατιστικά και όχι 

εξειδικευμένα για κάθε ροή.  

Διάφορες τεχνικές και αλγόριθμοι είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μία 

ισορροπία στην διαχείριση των ροών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους ή το μέγεθος 

τους. Δηλαδή για την επίτευξη και διατήρηση ενός σημαντικού βαθμού λεπτομέρειας ή 

αναλυτικότητας (granularity) στο δίκτυο να μπορούν οι μεγάλες ή σημαντικές ροές 

(elephant flows) να διαχειρίζονται από τους ελεγκτές ενώ οι μικρότερες ροές (mice 
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flows) που αποτελούν και την πλειοψηφία στο δίκτυο να διαχειρίζονται από τους 

μεταγωγείς. Αυτή είναι και η έννοια της αποκέντρωσης. Δηλαδή «αποκεντρώνεται» 

μέρος του φορτίου του ελεγκτή προς στο επίπεδο προώθησης, όπου εκεί ανατίθεται η 

διαχείριση και η δρομολόγηση αυτού του φορτίου, στον εξοπλισμό προώθησης 

Είναι καλή πρακτική η χρήση αθροιστικών κανόνων (aggregation rules) τύπου 

μπαλαντέρ (wildcard), δηλαδή να γίνεται εφαρμογή κανόνων (rules) σε ομάδες (groups) 

από ροές, αφού με αυτό τον τρόπο μειώνεται η χρήση της εσωτερική μνήμης TCAM 

των μεταγωγέων και έτσι αποφεύγονται φαινόμενα όπως ξαφνικές αιχμές φορτίου στον 

ελεγκτή και σημαντική πτώση στην ρυθμαπόδοση (throughput) των ροών σύμφωνα με 

την μελέτη των Shirali-Shahreza, Ganjali, (2015). Οι τελευταίοι σημειώνουν ότι θα 

πρέπει να γίνεται όμως χωρίς κατάχρηση γιατί σε αντίθεση με την αναλυτική και 

λεπτομερή (fine-grained) διαχείριση των ροών σαν ατομικότητες, η διαχείριση τους σε 

ομάδες ελαττώνει τον αναλυτικό έλεγχο (fine-grained flow control) και προκαλεί 

διενέξεις (conflicts) αφού κάθε πακέτο μπορεί να αντιστοιχεί σε πολλούς κανόνες 

(rules), λόγω της κατά προσέγγιση ή χονδροειδούς (coarse grained) διαχείρισης των 

ροών. Η λύση που παρουσιάζουν οι Shirali-Shahreza, Ganjali, (2015), είναι ο 

REWIFLOW και έχει στόχο να βελτιώνει την απόδοση και να μειώνει την 

πολυπλοκότητα χωρίς να υπάρχουν σοβαρές απώλειες στην ορατότητα (visibility) των 

ροών. 

Οι Panda, Turuk, Panda, Sahoo, Aryan, Sahoo (2021) στην μελέτη τους εστιάζουν στην 

δυνατότητα κλιμάκωσης των SDN μέσω μηχανισμών διαχείρισης των ροών στο 

επίπεδο προώθησης. Όπως σημειώνουν η κλιμάκωση μπορει να επιτευχθεί, είτε με 

hardware χαμηλού κόστους και χαμηλής κατανάλωσης που καλύπτει τις ανάγκες σε 

μνήμη, είτε με μείωση των απαιτήσεων σε μνήμη με την χρήση κανόνων μπαλαντέρ 

(wildcard rules), είτε με βελτιστοποιήσεις στους πίνακες ροής και αποδοτική διαχείριση 

της μνήμης.  

Σκοπός είναι η μείωση του πλήθους των κανόνων ρόης (flow rules) στους πίνακες ροής, 

είτε είναι οι τελευταίοι υλοποιημενοι με υλικό (hardware) είτε με λογισμικό (software), 

και κατά συνέπεια με αυτό τον τρόπο να ελαττωθεί και ο χώρος που καταλαμβάνουν 

στην μνήμη. Κατά τους συγγραφείς με τρείς τρόπους μπορεί να συμβεί αυτό και έτσι να 

βελτιωθεί η δυνατότητα κλιμάκωσης. Με ελαχιστοποίηση της εξάρτησης των κανόνων 

ροής εφαρμόζοντας λειτουργία caching στην μνήμη για αυτούς που έχουν το καλύτερο 

hit ratio. Mε λειτουργία αποτελεσματικής συνάθροισης (aggregation) κανόνων 

μπαλαντέρ (wildcard rules), για μείωση των ροών στους πίνακες και τέλος με 



48 

 

λειτουργία απόρριψης (eviction) για μη σημαντικές ροές που ξεπερνούν ένα χρονικό 

κατώφλι (time-out threshold). 

Παρουσιάζει ενδιαφέρον η μελέτη των Nayyer, Sharma, Awasthi (2021), όπου η 

πρόταση των συγγραφέων για βελτίωση της δυνατότητας κλιμάκωσης, αφορά έναν 

ευφυή αλγόριθμο υβριδικής δρομολογησης που βασίζεται σε ενισχυμένη μάθηση 

(Reinforced Learning). Οι συγγραφείς δείχνουν πόσο πιο αποδοτική μπορεί να γίνει η 

επικοινωνία μεταξύ επιπέδου ελέγχου και δεδομένων κάνοντας χρήση του αλγορίθμου 

υβριδικής δρομολόγησης που ανέπτυξαν. Μάλιστα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

εκτεταμένης προσομοίωσης που διεξήγαν, φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος αλγόριθμος 

είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός αφου μειώνει την παραγωγή μηνυμάτων μεταξύ των 

δύο επιπέδων κατά 78% σε σχέση με το Reactive Routing αλλά και με άλλους 

αλγόριθμους, όπως ο ERSDN (58%) και ο SDCoR(47%).     

Oι Ravuri, Vega, van der Hooft, Wauters, Day, De Turck (2020) χρησιμοποιώντας τον 

επίπεδα κατανεμημένο ελεγγκτή ONOS διενεργούν προσομοίωση με το λογισμικό 

mininet για να αξιολογήσουν τρείς διαφορετικές μεθόδους δρομολόγησης, δηλαδή 

Reactive Forward Routing (Fwd), Intent Based Reactive Forward Routing (iFwd) και 

Multipath Routing (MRA) ως προς την δυνατότητα κλιμάκωσης τους, όσο το δίκτυο 

διευρύνεται.  

Στην πρώτη τεχνική υπάρχει επιβάρυνση (overhead) μεταξύ επιπέδων ελέγχου και 

δεδομένων, στην δεύτερη επιβάρυνση (overhead) μεταξύ των ελεγκτών (inter-

controller) ενώ η τελευταία περίπτωση εστιάζει στο QOS, και λόγω αυτού υπάρχει 

εκτός από το inter-controller overhead, ένα συμπληρωματικό overhead εξαιτίας των 

επιπλέων υπολογισμών (υπολογίζεται επιπλέον η συντομότερη διαδρομή για κάθε 

αίτηση).  

Οι συγγραφείς σημειώνουν αρχικά ότι η δυνατότητα κλιμάκωσης μειώνεται όσο 

αυξάνονται οι αιτήσεις προς του ελεγκτές ανεξάρτητα από την μέθοδο δρομολόγησης. 

Στην πρώτη περίπτωση όπου η επιβάρυνση (overhead) παρατηρείται ανάμεσα στα 

επίπεδα ελέγχου και δεδομένων, οι μετρήσεις δείχνουν βελτίωση της δυνατότητας 

κλιμάκωσης όσο αποκεντρώνεται το δίκτυο και μοιράζεται το φορτίο στους ελεγκτές 

ενώ στην δεύτερη και τρίτη περίπτωση συμβαίνει το αντίθετο και η απόδοση των 

αλγορίθμων δρομολόγησης εκφυλλίζεται, λόγω της επικοινωνίας μεταξύ των επιπλέων 

ελεγκτών που εισάγονται. Ειδικά στην τρίτη εισάγεται ακόμη μία επιπλεον επιβάρυνση 
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(overhead) λόγω του υπολογισμού της συντομοτερης διαδρομής με τον αλγόριθμο 

Widest Shortest Path, του Dijkstra.  

Αυτό που θέλουν να αναδείξουν οι συγγραφείς μέσα από αυτή την μελέτη είναι η 

ανάγκη για ανάπτυξη ενός μηχανισμού ο οποίος κρατώντας σταθερή την επιπλέον 

επιβάρυνση (overhead) μεταξύ επιπέδου ελέγχου και δεδομένων, θα ελλατώνει την 

επιβάρυνση μεταξύ των ελεγκτών (inter-controller overhead) διότι η τελευταία είναι 

που προκαλεί την μείωση της απόδοσης αλγορίθμων δρομολόγησης όπως η Intent 

Based Reactive Forward Routing και η Multipath Routing (MRA) στις επίπεδα 

κατανεμημένες αρχιτεκτονικές.  

Τέλος, οι Nayyer, Sharma, Awasthi (2021), μέσα από το ενοποιημένο μοντέλο 

αρχιτεκτονικών SDN και αλγορίθμων δρομολόγησης που συνθέτουν στην μελέτη τους 

για ένα ιδανικά κλιμακούμενο δίκτυο, αλλά και τις μετρήσεις που διεξάγουν 

χρησιμοποιώντας αυτό το μοντέλο, σημειώνουν την κρισιμότητα της επιλογής του 

κατάλληλου αλγορίθμου δρομολόγησης για την επίτευξη του καλύτερου χρόνου 

απόκρισης στο δίκτυο και προτείνουν την επιλογή ενός υβριδικού αλγόριθμου (Hybrid 

Based Routing Algorithm) ο οποίος όχι μόνο πετυχαίνει την καλύτερη απόκριση του 

ελεγκτή σε σχέση με τους αλγόριθμους Reactive Routing και Explicit Routing, αλλά σε 

συνδυασμό με μία ιεραρχική αρχιτεκτονική παράγει τα καλύτερα αποτελέσματα στην 

ρυθμαπόδοση (throughput).   

2. Ανάθεση ή Αποκέντρωση (Devolution), στο επίπεδο δεδομένων 

DEVOFLOW 

Οι μηχανισμοί του controller DevoFlow (Curtis, Mogul, Tourrilhes, Yalagandula, 

Sharma, Banerjee (2011)) για αποκεντρωμένη διαχείριση των ροών είναι δύο. Με 

κλωνοποίηση των κανόνων (rule cloning) και με τοπικές δράσεις δρομολόγησης  (local 

routing actions). Οι κλωνοποίηση γίνεται με χρήση μίας boolean «σημαίας» (flag) που 

ονομάζεται clone και επαυξάνει το πεδίο «action» των κανόνων μπαλαντέρ (wildcard 

rules). Οι τοπικές δράσεις δρομολόγησης διεκπεραιώνονται από του μεταγωγείς αντί 

για τους ελεγκτές και είναι η υποστήριξη για πολλαπλές διαδρομές (multipath support) 

που δίνει την δυνατότητα σε έναν μεταγωγέα πολλαπλών εξόδων για έναν κανόνα 

μπαλαντέρ (wildcard rule) και η ταχεία επαναδρομολόγηση (rapid rerouting) που δίνει 

δυνατότητα για εναλλακτικές διαδρομές.  

Στον DevoFlow οι σημαντικές ροές (elephant flows) ανιχνεύονται από τον ελεγκτή 

καθώς μεγαλώνουν και περάσουν ένα συγκεκριμένο κατώφλι (threshold) σε μέγεθος. 
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Σύμφωνα με τους Curtis, Mogul, Tourrilhes, Yalagandula, Sharma, Banerjee (2011), το 

κατώφλι αυτό κυμαίνεται από 1 έως 10 Μb. Για να εντοπιστούν αυτές οι ροές 

χρησιμοποιούνται μία σειρά από εργαλεία για την συλλογή στατιστικών, όπως 

μηχανισμοί έναυσης (triggers), δειγματοληψία (sampling) και μετρητές προσέγγισης 

(approximate counters). Ενώ οι σημαντικές ροές δρομολογούνται από τον ελεγκτή με 

την χρήση του Correa and Goeman’s bin packing αλγόριθμου (Correa,Goemans (2007).  

η δρομολόγηση των μικρότερων ροών (mice flows) γίνεται από το επίπεδο δεδομένων 

και τους μεταγωγείς με τον αλγόριθμο ECMP και έτσι αποφεύγεται η δημιουργία 

υπερβολικού φορτιού στο επίπεδο ελέγχου. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι χρειάζεται να 

γίνουν κάποιες τροποποιήσεις (modifications) στα ολοκληρωμένα (ASIC) των 

μεταγωγέων για να μπορούν να διεκπεραιώνουν την δρομολόγηση των ροών. 

Παρατηρείται τέλος βελτίωση της ρυθμαπόδοσης (throughput) του DevoFlow σε σχέση 

με τον αλγόριθμο routing ECMP , ανάλογα και με την τοπολογία, έως και 55% . 

DIFANE 

Η αρχιτεκτονική DIFANE που παρουσιάζουν στην μελέτη τους οι Yu, Rexford, 

Freedman, Wang (2010) επίσης στοχεύει στην αποκέντρωση αφού εστιάζει στην 

παραμονή των ροών στο επίπεδο δεδομένων. Μέρος του ελέγχου στον DIFANE 

μεταβιβάζεται στους μεταγωγείς. Δηλαδή κάποιοι από τους μεταγωγείς, οι 

εξουσιοδοτημένοι (authority switches) όπως αποκαλούνται από τους συγγραφείς, 

αποκτούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες ελέγχου, με μερικές τροποποιήσεις του 

λογισμικού επικοινωνίας με το επίπεδο ελέγχου.  

Με μηχανισμούς κατάτμησης και αποθήκευσης των κανόνων ροής τύπου μπαλαντέρ 

στην γρήγορη cache μνήμη (wildcard flow rules partitioning and caching) ο DIFANE 

πετυχαίνει σημαντικές βελτιώσεις σε διαχείριση των πόρων (resources), όπως για 

παράδειγμα αποδοτικότερη χρήση της TCAM. Επίσης σημειώνει βελτίωση σε 

ρυθμαπόδοση (throughput) και κατά συνέπεια σε δυνατότητα κλιμάκωσης (scalability).  

Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι ο ελεγκτής διαμοιράζει τους κανόνες, σύμφωνα με 

τους οποίους γίνεται η αντιπαραβολή (matching) με τής κεφαλίδες (headers) των 

πακέτων των ροών, στους εξουσιοδοτημένους μεταγωγείς (authority switches) για να 

υπάρχει περιθώριο για κλιμάκωση του δικτύου σε ευρείες τοπολογίες όπου απαιτούνται 

πολλοί κανόνες. Αυτό το επιτυγχάνει με εξειδικευμένο λογισμικό κατάτμησης 

(partitioning) και με την χρήση αλγορίθμων έτσι ώστε οι κανόνες να κατανέμονται 

ισότιμα και να ελαχιστοποιείται ο κατακερματισμός τους (fragmentation). Σύμφωνα με 

τους Yu, Rexford, Freedman, Wang,(2010) ο αλγόριθμος κατάτμησης του DIFANE 
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είναι αποδοτικός, μπορεί να ελαττώσει σημαντικά την χρήση της TCAM στους 

μεταγωγείς και το wildcard caching μπορεί να μειώσει τόσο τις αστοχίες της μνήμης 

cache (cache misses) όσο και το μέγεθος της. Επίσης μόνο λίγοι εξουσιοδοτημένοι 

μεταγωγείς (authority switches) αρκούν για να υποστηρίξουν ένα μεγάλο δίκτυο, με την 

προϋπόθεση να έχουν επαρκή TCAM μνήμη αφού σχεδόν γραμμικά μειώνονται οι 

απαιτήσεις σε εξουσιοδοτημένους μεταγωγείς (authority switches) με την αύξηση της 

TCAM.   

3. Συστήματα δυναμικής διαχείρισης ροών σε multi-rooted tree 

τοπολογίες DCNs. 

Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται ξεχωριστά οι περιπτώσεις συστημάτων 

προγραμματισμού και κατηγοριοποίησης των ροών, για αποτελεσματικότερη 

δρομολόγηση τους, σε τοπολογίες δικτύων κέντρων δεδομένων DCNs (Data Center 

Networks).   

HEDERA 

Η υλοποίηση του συστήματος Hedera παρουσιάζεται στην μελέτη των Al-Fares, 

Radhakrishnan, Raghavan, Huang, Vahdat (2010). Ο Hedera είναι μια εφαρμογή 

διαχείρισης της δικτυακής κίνησης που βασίζεται σε αρχιτεκτονική SDN. Σχεδιάστηκε 

για να υποστηρίζει ιεραρχικές τοπολογίες στο επίπεδο δεδομένων, όπως δέντρα με 

πολλαπλές ρίζες (multi-rooted tree topologies), και να διευκολύνει την δυνατότητα 

κλιμάκωσης των δικτύων κέντρων δεδομένων (DCNs).  

Οι δρομολογήσεις των ροών στους μεταγωγείς βασίζονται στη χρήση hash που 

προκύπτει από την πλειάδα (10-tuple) των πεδίων της ροής. Ο Hedera ανιχνεύει τις 

μεγάλες ροές (elephant flows) στους ακραίους μεταγωγείς (edge switches) 

χρησιμοποιώντας μηχανισμούς periodic polling όπου κάθε t δευτερόλεπτα «τραβάει» 

στατιστικά ανά ροή, από τα switches (Andrew R. Curtis, Wonho Kim, Praveen 

Yalagandula (2011)). Ο προεπιλεγμένος τρόπος δρομολόγησης των ροών γίνεται από 

τα switches με έναν αλγόριθμο πολλαπλών διαδρομών ίσου κόστους ECMP (Equal-

Cost Multi-Path) ενώ όσες ροές μεγαλώνουν και περάσουν ένα κατώφλι (Threshold), 

δρομολογούνται, αφού υπολογιστεί από το σύστημα Hedera με χρήση αλγόριθμων 

τοποθέτησης (placement algorithms), ένας κατάλληλος προορισμός. Ο Hedera όπως 

σημειώνουν οι συγγραφείς, χρησιμοποιεί αλγόριθμους (placement algorithms) έως 

τέσσερις φορές αποδοτικότερους από τις περισσότερες βελτιστοποιημένες σύγχρονες 
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προσεγγίσεις του ECMP , όπως ο simulated annealing  και ο global first fit. Ιδιαίτερα ο 

simulated annealing σε όλες τις περιπτώσεις υπερτερεί του global first fit.   

MAHOUT 

Με μηχανισμούς παρόμοιους με τον Hedera, το σύστημα Mahout που παρουσιάζεται 

στη μελέτη των Curtis, Kim, Yalagandula (2011), εντοπίζει τις σημαντικές ροές 

(elephant flows) αμέσως μόλις εμφανιστούν στο δίκτυο μέσω sockets (end-host socket 

buffers) στους τελικούς εξυπηρετητές (end-hosts). Έτσι περιορίζονται οι επιπλέον 

επιβαρύνσεις και οι χρόνοι υπολογισμού στο δίκτυο (computational overhead). Στον 

Mahout υπάρχει ένα ενδιάμεσο επίπεδο στους τελικούς εξυπηρετητές (end-hosts) που 

λειτουργεί ως προσαρμογέας (shim layer) και μαρκάρει (marking) τα πακέτα μόλις 

ανιχνεύσει στα sockets μία σημαντική ροή (elephant flow) για να ενημερώσει τον 

ελεγκτή. Είναι ένα σήμα (signal) εντός του εύρους του διαύλου ελέγχου (in band 

signaling). Από εκείνο το σημείο και μετά η συγκεκριμένη ροή αντιμετωπίζεται σαν 

σημαντική ροή (elephant flow), έχει συγκεκριμένη προτεραιότητα ή διαβάθμιση και 

προωθείται από τον ελεγκτή στην καλύτερη διαθέσιμη διαδρομή (best available path). 

Για να γίνει η καλύτερη δυνατή βελτιστοποίηση στην διαχείριση των σημαντικών ροών 

ο Mahout συλλέγει σε περιοδικά χρονικά διαστήματα στατιστικά στοιχεία από τους 

μεταγωγείς και χρησιμοποιώντας τον increasing first fit αλγόριθμο των Correa, 

Goemans (2007) μπορεί να υπολογίζει τις βέλτιστες διαδρομές. Οι υπόλοιπες ροές 

έχουν φυσιολογική προτεραιότητα (normal), η προώθηση τους γίνεται από τους 

μεταγωγείς όπου και χρησιμοποιείται ένας τυπικός στατικός αλγόριθμος 

εξισορρόπησης φορτίου όπως ο ECMP (Equal-Cost Multi-Path). Σύμφωνα με τους 

συγγραφείς η αποτελεσματικότητα του Mahout στην ανίχνευση των elephant flows 

στους end-hosts είναι μία τάξη μεγέθους καλύτερη από τον Hedera που χρησιμοποιεί 

τεχνικές periodic polling για ανίχνευση των elephant flows. 

V. Μέτρηση της Δυνατότητα Κλιμάκωσης του Επ. 

Ελέγχου στα Κατ. SDN 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναφορά στον τρόπο που μπορεί να μετρηθεί η απόδοση 

και η δυνατότητα κλιμάκωσης των υλοποιήσεων κεντρικής, κατανεμημένης, ιεραρχικής 

και υβριδικής αρχιτεκτονικής που προηγουμένως μελετήθηκαν αλλά και ο 

εμπλουτισμός τους με παροχή μετρήσεων από την βιβλιογραφία για όσες περιπτώσεις 

είναι διαθέσιμες, έτσι ώστε να σχηματιστεί καλύτερη εικόνα για τις δυνατότητες τους 
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αλλά και να επιτραπεί μία συγκριτική αντιπαραβολή μεταξύ τους, καθώς επίσης και να 

διαπιστωθεί ποιες περιπτώσεις εφαρμογής μπορεί να καλύψει ή κάθε περίπτωση 

υλοποίησης. 

A. Ποιοτική ανάλυση της δυνατότητας κλιμάκωσης του επιπέδου 

ελέγχου 

Εύστοχα σημειώνουν οι Azodolmolky, Wieder, Yahyapour (2013) στην μελέτη τους για 

την αξιολόγηση της απόδοσης των κλιμακούμενων SDN ότι υπάρχουν εφαρμογές 

(applications) αλλά και γεγονότα (events) που υπερκαταναλώνουν τους πόρους και το 

κανάλι του επιπέδου ελέγχου. Στην μελέτη τους οι Tootoonchian, Gorbunov, Ganjali, 

Casado, Rob Sherwood (2012) παρουσιάζουν τον ΝΟΧ-ΜΤ και θέτουν δύο ερωτήματα. 

Πόσο γρήγορα μπορεί ο ελεγκτής (controller) να ανταποκριθεί σε ένα αίτημα του 

επιπέδου δεδομένων και πόσα τέτοια αιτήματα μπορεί να διεκπεραιώσει η μονάδα 

ελέγχου στην μονάδα του χρόνου. Η πρόταση τους είναι η επέκταση των δυνατοτήτων 

του κεντρικού ελεγκτή NOX (Koponen, Gude, Pettit, Pfaff, Casado, McKeown, 

Shenker (2008)), βελτιώνοντας τον με την ενσωμάτωση μηχανισμών παράλληλης 

επεξεργασίας (multithreading parallelization).  

Φαίνεται δηλαδή ότι  η κεντρική αρχιτεκτονική επιβάλλει περιορισμούς στην 

κλιμάκωση των SDN και οι σχεδιαστές μηχανικοί προσπαθούν να την βελτιώσουν με 

την χρήση βελτιστοποιήσεων και μηχανισμών.  

Στην περίπτωση όμως που ένα δίκτυο SDN είναι κατανεμημένο με πολλαπλές 

επιμέρους μονάδες ελέγχου, φυσικό είναι να μπορεί να επεκταθεί περισσότερο και να 

μεγαλώνει όσο προστίθενται νέες. Όμως οι αποστάσεις μεταξύ των επιμέρους ελεγκτών 

στο κατανεμημένο δίκτυο αλλά και μεταξύ ελεγκτών και μεταγωγέων επηρεάζουν την 

απόδοση του και την δυνατότητα να συγχρονίζεται με συνέπεια η κατάσταση του 

καθολικά έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αποκρισιμότητα και διαθεσιμότητα του δικτύου 

ανάλογα πάντα με τις απαιτήσεις των εφαρμογών. Μπορεί εδώ με πολύ γενικό τρόπο να 

θεωρηθεί ότι ένα δίκτυο έχει δυνατότητα κλιμάκωσης εάν διατηρεί σταθερή την 

απόδοση του όσο αυτό επεκτείνεται.   

Στην μελέτη τους οι Hu, Lin, Li, Huang (2014) επιχειρούν να κάνουν εκτίμηση και 

μοντελοποίηση της δυνατότητας κλιμάκωσης των κατανεμημένων SDN. Θέτουν ένα 

αξίωμα που έχει δύο προεκτάσεις. Το επίπεδο ελέγχου θεωρείται εν δυνάμει 

κλιμακούμενο (scalable) εάν η αρχιτεκτονική του μπορεί να προσαρμόζεται στο 

χειρισμό ολοένα και περισσότερων αιτήσεων από το δίκτυο του οποίου η 
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πολυπλοκότητα και το μέγεθος του συνεχώς αυξάνεται και εάν μπορεί να ικανοποιεί 

σταθερά ένα επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας.  

Διαχωρίζουν σε τέσσερις τις βασικές περιπτώσεις των SDN βάση της δομής τους, 

δηλαδή σε κεντρικές, κατανεμημένες με τοπική άποψη, κατανεμημένες με καθολική 

άποψη και ιεραρχικές και χρησιμοποιώντας στοχαστική μοντελοποίηση αναλύουν και 

συγκρίνουν την δυνατότητα κλιμάκωσης κάθε μίας. Τα αποτελέσματα της μελέτης τους 

δείχνουν ότι οι αποκεντρωμένες με τοπική άποψη και οι ιεραρχικές αρχιτεκτονικές 

εμφανίζουν παραπλήσια δυνατότητα κλιμάκωσης η οποία είναι καλύτερη σε σχέση με 

τις υπόλοιπες όταν το πλήθος των εξυπηρετητών (hosts) είναι πολύ μεγαλύτερο του 

πλήθους των επιμέρους μονάδων ελέγχου. Επίσης όσο μεγαλώνουν οι μέσες 

αποστάσεις των controller instances τόσο περισσότερο υποβαθμίζεται και η δυνατότητα 

κλιμάκωσης του δικτύου. Tην χειρότερη συγκριτικά δυνατότητα κλιμάκωσης 

παρουσίασαν οι αρχιτεκτονικές κεντρικού ελεγκτή. Τέλος αναφέρουν ότι ένα μέγεθος 

με το οποίο μπορεί πρακτικά να μετρηθεί η δυνατότητα κλιμάκωσης είναι η 

παραγωγικότητα του συστήματος. Αν δηλαδή η παραγωγικότητα παραμένει σταθερή 

όσο το σύστημα κλιμακώνεται τότε θεωρείται ότι είναι έχει δυνατότητα κλιμάκωσης.  

Οι Nayyer, Sharma, Awasthi  (2021) στην μελέτη τους για την ενοποίηση σε ένα ενιαίο 

συνδυαστικό μοντέλο των αρχιτεκτονικών SDN και τον αλγορίθμων δρομολόγησης 

σημειώνουν ότι ο χρόνος απόκρισης (response time) του ελεγκτή σε κάθε 

αρχιτεκτονική των SDN είναι καθοριστικός παράγοντας απόδοσης του δικτύου και 

πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά τον σχεδιασμό του, πριν οποιαδήποτε 

υλοποίηση του.   

Τοπολογίες στο επίπεδο δεδομένων και δυνατότητα κλιμάκωσης 

Αν και αυτή η έρευνα είναι προσανατολισμένη στην κλιμάκωση του επιπέδου ελέγχου 

είναι συνετό να αναφερθεί σε ποιες τοπολογίες του επιπέδου προώθησης ή δεδομένων 

επιτυγχάνεται καλύτερη δυνατότητα κλιμάκωσης και απόδοσης σύμφωνα με την 

βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα οι Chagas, Lopes, Portela, (2021) στην μελέτη τους 

χρησιμοποιούν το λογισμικό mininet για να προσομοιώσουν 12 διαφορετικές 

τοπολογίες με κλιμακούμενο αριθμό διακομιστών (hosts) και μεταγωγέων (switches) 

και έπειτα από μία σειρά από μετρήσεις και δοκιμές, χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα 

TCP και UDP καταλήγουν σε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Οι ισορροπημένες 

τοπολογίες τύπου δέντρου (tree) όπου σε κάθε μεταγωγέα (switch) κατανέμονται 

ομοιόμορφα οι διακομιστές (hosts), είναι και αυτές που παρουσίασαν την υψηλότερη 

απόδοση, επομένως είναι αυτές που εμφάνισαν την καλύτερη δυνατότητα κλιμάκωσης. 
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Μεγέθη και μονάδες μετρήσεις 

Στην μελέτη τους για αναζήτηση αποτελεσματικής μεθόδου μέτρησης της δυνατότητας 

κλιμάκωσης οι Karakus, Durresi (2016) σημειώνουν τους βασικούς λόγους που την 

περιορίζουν: 

• O διαχωρισμός των επιπέδου ελέγχου και δεδομένων, που οδηγεί σε σημαντική 

επιβάρυνση (overhead) εξαιτίας των σημάτων επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο 

επίπεδα.  

• H επεξεργαστική ισχύς των μονάδων ελέγχου, που έχει συγκεκριμένες 

προδιαγραφές. 

• H καθυστέρηση μετάδοσης (propagation delay) λόγω της θέσης των ελεγκτών 

και της απόστασης μεταξύ αυτών και των συσκευών προώθησης, που εισάγουν 

χρόνο αδράνειας (latency) στο δίκτυο. 

Επίσης στην μελέτη τους οι Karakus, Durresi (2016) αναφέρουν ότι οι περισσότεροι 

συγγραφείς ποσοτικοποιούν την δυνατότητα κλιμάκωσης του επιπέδου ελέγχου 

χρησιμοποιώντας παραμέτρους ποιότητας εξυπηρέτησης (QoS) του δικτύου, όπως 

ρυθμαπόδοση (throughput) και χρόνο αδράνειας (latency).   

Ως μονάδα μέτρησης της δυνατότητας κλιμάκωσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 

πλήθος των αιτήσεων για αποδοχή ροής που μπορεί να διεκπεραιωθεί στην μονάδα του 

χρόνου (Flow Initiation Requests per Time Unit) από το επίπεδο ελέγχου, αφού αυτή 

είναι και η βασική λειτουργία μίας μονάδας ελέγχου.  

Στις μελέτες τους οι Benamrane, Ben mamoun, Benaini (2015)  και οι Karakus, Durresi 

(2017) αποδέχονται τα δύο παρακάτω μεγέθη (performance metrics) για την μέτρηση 

της απόδοσης και έμμεσα της δυνατότητας κλιμάκωσης, των αρχιτεκτονικών SDN.  

• Ρυθμαπόδοση (Throughput) : Αριθμός των αιτήσεων αποδοχών ροής που μπορεί να 

διεκπεραιωθεί ανά δευτερόλεπτο. (Flow Initiation Requests / Second) 

• Καθυστέρηση (Latency) : Καθυστέρηση στην ανταπόκριση για αίτηση αποδοχής ροής 

(Delay to respond in Flow Initiation Request) 

Στην παρούσα μελέτη, σε ορισμένες περιπτώσεις στις συμπεριλαμβανόμενες μετρήσεις 

τις βιβλιογραφίας, υπήρχαν διαθέσιμες μόνο μετρήσεις ρυθμού μετάδοσης δεδομένων 

(Gbit/sec ή Mbytes/sec) οι οποίες δίνουν επίσης μια εικόνα της δυνατότητας 

κλιμάκωσης, ειδικά αν υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες έτσι ώστε να μπορούν να 

συγκριθούν μεταξύ τους. 
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B. Μετρήσεις σε κεντρικές αρχιτεκτονικές 

Στους κεντρικούς ελεγκτές είναι πάντα διαθέσιμη η καθολική κατάσταση δικτύου χωρίς 

να χρειάζονται μηχανισμοί μετάδοσης ή συγχρονισμού. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται 

πολύ ευκολότερη η ανάπτυξη εφαρμογών και η επιβολή πολιτικών δικτύου. Όσο 

βέβαια μεγαλώνει το δίκτυο τόσο περισσότερο επιβαρύνεται ο κεντρικό ελεγκτής και οι 

εξυπηρέτηση των αιτήσεων γίνεται ολοένα και δυσκολότερη, έως και αδύνατη.    

ΝΟΧ, ΝΟΧ-ΜΤ 

Ο NOX  είναι κεντρικός ελεγκτής και μπορεί να εξυπηρετήσει έως 30k requests / sec. 

Από το σημείο αυτό και έπειτα ξεκινάει να δημιουργείται συμφόρηση (bottleneck). 

Αυτό μπορεί να ξεπεραστεί έως ένα βαθμό με την χρήση παραλληλισμού διεργασιών. Ο 

ΝΟΧ-ΜΤ που είναι πολυνηματικός σύμφωνα με τους Tootoonchian, Gorbunov, 

Ganjali, Casado, Sherwood (2012) μπορεί να επιτύχει μέση μέγιστη ρυθμαπόδοση 

διεκπεραιώνοντας 1.6Μ request / second (average maximum throughput) με μέσο χρόνο 

απόκρισης (average response time) 2 milliseconds κάνοντας χρήση 8 threads. 

Αντίστοιχες υλοποιήσεις πολυνηματικών κεντρικών αρχιτεκτονικών είναι ο Maestro 

και ο Beacon.  

MAESTRO 

O Maestro κάνει χρήση μιας πολυνηματικής δομής για παραλληλισμό με χρήση 

διαχειριστή εργασιών (task manager). Όπως επισημαίνεται στην μελέτη των Cai, Cox, 

Ng (2010)  ο Maestro χρησιμοποιεί τεχνικές βελτιστοποίησης όπως Thread to Core 

binding, input και output flow batching, για να ελαττώσει την επιβάρυνση (overhead) 

κατά την εγκατάσταση των ροών αλλά και να έχει την δυνατότητα σε έναν κύκλο 

εκτέλεσης (execution) να επεξεργαστεί πολλαπλές αιτήσεις εγκατάστασης ροής (flow 

requests). Επίσης με τεχνικές βελτιστοποίησης της ρυθμαπόδοσης (throughput),  

επιτυγχάνει την κλιμάκωση της ρυθμαπόδοσης (throughput) του συστήματος.  

Έχει αναπτυχθεί επάνω στην γλώσσα Java και προσφέρει ευκολίες στην ανάπτυξη 

εφαρμογών. Η developers μπορούν να αναπτύσσουν μια εφαρμογή που αλλάζει την 

λειτουργία του επιπέδου ελέγχου, σαν μία απλή single threaded εφαρμογή και ο 

Maestro με ένα σύνολο από τεχνικές και ειδικούς σχεδιασμούς μπορεί να αντιμετωπίσει 

τις ειδικές απαιτήσεις του Openflow, να αξιοποιήσει τον παραλληλισμό και να επιτύχει 

σημαντική βελτίωση στην απόδοση.   

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, πετυχαίνει με ενεργοποιημένες της βελτιστοποιήσεις του 

thread to core binding και το flow batching, ρυθμαπόδοση (throughput) 141k rps και 
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καθυστέρηση (delay) 1.21 seconds με 1 thread ενώ με 7 threads πετυχαίνει throughput 

630k rps και delay 76 milliseconds. Επίσης σύμφωνα με  τον Erickson (2013) 

πετυχαίνει το εξαιρετικό throughput των 3.5M rps. Τέλος στη μελέτη των 

Tootoonchian, Gorbunov, Ganjali, Casado, Sherwood (2012) ο Maestro επιτυγχάνει 

ρυθμαπόδοση (throughput) 400k rps με 8 threads. 

BEACON 

Ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση της αρχιτεκτονικής του Beacon. O Beacon έχει 

αναπτυχθεί επάνω στο Java Spring framework και υλοποιεί ένα αρθρωτό (modular) 

βασισμένο σε συμβάντα (event-based) API. Περιλαμβάνει την βιβλιοθήκη OpenflowJ 

που περιέχει κώδικα για σειριοποίηση (serialization)  και αποσειριοποίηση 

(deserialization) των Openflow μηνυμάτων. Έχει τρείς παραλλαγές, την Beacon, την 

Beacon Immediate και την Beacon Queue ανάλογα με τους μηχανισμούς ανάγνωσης 

(read) και εγγραφής (write) που χρησιμοποιεί. Επίσης κάνει χρήση του μοτίβου 

παρατηρητή (observer pattern) όπου εγγράφονται οι listeners για να λαμβάνουν 

πληροφόρηση για γεγονότα (events). Μια εφαρμογή που υλοποιεί (implements) τo 

listener interface για παράδειγμα μπορεί να λαμβάνει συγκεκριμένου τύπου Openflow 

μηνύματα που φθάνουν από τους μεταγωγείς Openflow. Σύμφωνα με την μελέτη του 

Erickson (2013) πετυχαίνει σε Emulated CBench Environment ρυθμαπόδοση 

(throughput) 1.35M rps για single (1) thread και throughput 12.8M rps / latency 24.7 

microseconds (μs) για 12 threads.  

Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν και στην μελέτη τους οι Paliwal, Shrimankar, 

Tembhurne (2018) όπου ο Beacon παρουσίασε throughput από 5Μ rps (2 thread) έως 

12.8Μ rps (12 threads). Στην μελέτη των Tootoonchian, Gorbunov, Ganjali, Casado, 

Sherwood  (2012) ο Beacon επιτυγχάνει ρυθμαπόδοση (throughput) 500k rps με 8 

threads. 

ΕΤΗΑΝΕ 

O κεντρικός ελεγκτής Ethane με χρήση single thread, δοκιμάστηκε στο πανεπιστήμιο 

του Stanford με 20k hosts και σύμφωνα με την μελέτη των Casado, Freedman, Pettit, 

Luo, McKeown, Shenker, (2007) επιτυγχάνει διεκπεραίωση 10k flow requests / second, 

λιγότερες δηλαδή και από τον ΝΟΧ.  
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POX, RYU, FLOODLIGHT 

Τρία σημαντικά open source projects που είναι υλοποιημένα σε γλώσσα Python και 

Java αφορούν τον Python based POX  που είναι ένα ΝΟΧ side project, τον Python 

based Ryu και τον Java based Floodlight. 

O POX σύμφωνα με τη μελέτη των Bholebawa, Dalal (2018) χρησιμοποιεί τo ίδιο 

γραφικό περιβάλλον (GUI) και την ίδια virtual αρχιτεκτονική με τον ΝΟΧ αλλά 

παρέχει καλύτερη απόδοση. Υποστηρίζει όλα τα λειτουργικά συστήματα, κάνει χρήση 

επαναχρησιμοποιούμενων τμημάτων (reusable components) και είναι φιλικός προς τους 

developers αναφέρουν στην έρευνα τους οι Bannour, Souihi, Mellouk (2018) .  

Σύμφωνα με τους Ali, Lee, Roh (2018) o Ryu, εμφανίζεται να πετυχαίνει 45,45% 

καλύτερη απόδοση σε SDN τοπολογίες DCN (Data Center Networks), από τον POX 

και γενικά καλύτερες επιδόσεις σε όλες τις τοπολογίες της δοκιμής. Σύμφωνα με την 

μελέτη του Erickson (2013) οι POX και Ryu κατατάσσονται στις τελευταίες θέσεις τής 

single threaded απόδοσης, με ρυθμαπόδοση (throughput) 35k rps και 21k rps 

αντίστοιχα, και average latency 145μs και 60μs αντίστοιχα.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των Kulkarni, Goswamι, Paulose (2021), όπου 

πραγματοποιούν προσομοίωση διάφορων δικτυακών τοπολογιών, με mininet που τρέχει 

μαζί με γλώσσες προγραμματισμού δικτύου Frenetic και Pyretic και με ελεγκτή τον 

POX. Παραθέτουν τα ευρήματα τους για πλήθη κόμβων έως 1000 σε κάθε δίκτυο και 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι όσο αυξάνει o αριθμός των κόμβων τόσο αυξάνεται 

και η ρυθμαπόδοση (throughput) και μειώνεται ο χρόνος αδράνειας (latency), όπως 

επισημαίνουν. Επίσης οι τοπολογίες τύπου δέντρου (tree) και η απλή (single) αποδίδουν 

καλύτερα όσο το δίκτυο κλιμακώνεται και όσο οι απαιτήσεις από το δίκτυο είναι 

ποικιλόμορφες (diverse).    

Επίσης ο αρθρωτός (modular) Java based controller Floodlight που υποστηρίζει 

στατικούς μηχανισμούς batching (static input batching) στην είσοδο και έχει 

δυνατότητα δημιουργίας κατατμήσεων με σταθερά switches (static switch partitioning), 

για 4 threads και 64 switches πετυχαίνει ρυθμαπόδοση (throughput) 1.4M rps σύμφωνα 

με την έρευνα των Shah, Faiz, Farooq, Shafi, Mehdi (2013). Επίσης πετυχαίνει 

ρυθμαπόδοση (throughput) 135k rps στο single thread, 1M rps στο multithread (8-12 

cores) και single thread latency 55 μs στην συγκριτική μελέτη του Erickson (2013). 

Τέλος σύμφωνα με την μελέτη των Asadollahi, Goswami (2017), σε τρία διαφορετικά 

σενάρια (1 controller, 6 switches, a. 50, b. 150, c. 300 hosts), πέτυχε αρκετά καλή 
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απόδοση. Η ρυθμαπόδοση (throughput) και στα 3 σενάρια δεν έπεσε κάτω από τα 450 

MBps και ο χρόνος αδράνειας (latency) κρατήθηκε εντός ορίων και μόνο στο σενάριο 3 

παρουσιάστηκαν διακυμάνσεις ενώ στο 2 μόνο μια στιγμιαία αιχμή.  

C. Μετρήσεις σε κατανεμημένες Αρχιτεκτονικές 

HYPERFLOW 

Στην μελέτη των Nxumalo, Mba, Adigun (2017), αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα 

του HyperFlow και βαθμολογείται χαμηλότερα στον τομέα της παραγωγικότητας, σε 

σχέση με τους Kandoo και Onix. H αρχιτεκτονική του HyperFlow βασίζεται στον NOX 

που σε single instance single thread πετυχαίνει throughput 30k rps και έχει αναπτυχθεί 

σε C++ όπως και ο NOX. 

RAVANA  

Ο Ravana όπως δείχνουν στην μελέτη τους με διαγράμματα οι Katta, Zhang, Freedman, 

Rexford (2015), χρησιμοποιεί μηχανισμούς batching για τα γεγονότα (event batching) 

και πετυχαίνει ρυθμαπόδοση (throughput) έως και 46.4K rps με το μέγιστο μέγεθος 

batch. Αυτό γιατί με το μέγιστο μέγεθος batch μπορεί να ελαττώσει το πλήθος των 

κλήσεων απομακρυσμένης διαδικασίας που απαιτούνται για αναπαραγωγή γεγονότων 

(event replication). Ο χρόνος αδράνειας (latency) κυμαίνεται από 4 έως και 16 ms, 

αυξανόμενη γραμμικά με το μέγεθος του batch, αφού ξοδεύεται χρόνος για να 

συμπληρωθεί αυτό. Επομένως είναι σημαντική η ρύθμιση του batch (batching tuning) 

για την βελτιστοποίηση της απόδοσης του ελεγκτή ανάλογα με το περιβάλλον.    

ONIX 

Στην μελέτη των Nxumalo, Mba, Adigun (2017), o Onix χαρακτηρίστηκε ως 

αρχιτεκτονική υψηλής παραγωγικότητας, υψηλής πολυπλοκότητας και κατάλληλη για 

λύσεις DCN και Cloud. Οι Paliwal, Shrimankar, Tembhurne (2018) στην δοκιμή τους 

χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα CBench και  σύμφωνα με τις μετρήσεις ο Onix 

αναδείχθηκε σε ηγέτη στο single thread, πετυχαίνοντας ρυθμαπόδοση (throughput) 

2.2M rps σε περιβάλλον single threaded με χρόνο αδράνειας (latency) 12μs σε single 

thread. 

ONOS 

 Από την έρευνα μας στις δημοσιευμένες μελέτες της βιβλιογραφίας επάνω στον ONOS 

βρήκαμε μετρήσεις για το throughput σε Gbits / s αλλά και την διάμεση (median) 

latency.  Σύμφωνα με τη μελέτη και τις μετρήσεις σε emulated περιβάλλον των Berdey, 

Gerolaz, Harty, Higuchi, Kobayashi, Koide, Lantzy, O’Connory, Radoslavovy, Snowy, 
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Parulkar (2014), η διάμεση (median) latency του  ONOS κατά την επαναδρομολόγηση 

1000 flows είναι 71.6 ms και η συνολική διάμεση (median) path installation latency 

53.1 ms.  

Οι Han, Vachuska, Al‐Shabibi, Li, Huang, James, Hong (2017), παρουσιάζουν στην 

μελέτη τους την πλατφόρμα NV (Network Virtualization) ONVisor η οποία βασίζεται 

στην αρχιτεκτονική του ONOS και κάνουν μετρήσεις και emulated tests με το 

λογισμικό Mininet. Τα αποτελέσματα τους σε ρυθμαπόδοση (throughput) αφορούν 

τόσο την βασική αρχιτεκτονική του ONOS που σε δίκτυο με 100 switches πετυχαίνει 

throughput 7 Gbits/s ενώ  η δική τους πλατφόρμα ONVisor 3 Gbits/s για τον ίδιο 

αριθμό switches. Επίσης οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι για installation 1000 flows με 

5 instances του ONVisor χρειάστηκαν 4 δευτερόλεπτα. 

KANDOO 

Σύμφωνα με τις μετρήσεις των Yeganeh, Ganjali (2012), o ιεραρχικός Kandoo 

καταφέρνει να εξυπηρετήσει το ίδιο δικτυακό φορτίο με σημαντικότερα λιγότερες 

ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ των επιμέρους ελεγκτών (controller instances) του σε 

σχέση με έναν κοινό (generic) ελεγκτή, με ελάχιστη απόκλιση στην απόδοση του όσο 

αυξάνεται η αναλογία των elephant προς mouse flows. Το ίδιο συμβαίνει και για το 

bandwidth που καταναλώνεται που είναι τάξεις μεγέθους μικρότερο. Συγκεκριμένα, για 

50% αναλογία σε elephant προς mouse flows απαιτούνται 2500 messages και 250 kb/s 

bandwidth στον κοινό (generic) controller ενώ μόλις 250 messages και 20 kb/s 

bandwidth. Σύμφωνα με την έρευνα των Karakus, Durresi (2017) αλλά και την μελέτη 

του Abuarqoub (2020) ο Kandoo πετυχαίνει ρυθμαπόδοση (throughput) 1.3M rps. 

D. Μετρήσεις σε αρχιτεκτονικές με αποκέντρωση ελέγχου 

DEVOFLOW 

H αρχιτεκτονική DevoFlow είναι σχεδιασμένη για χρήση σε δίκτυα κέντρων δεδομένων 

(Data Centers Networks) και μπορεί να κλιμακώνεται γραμμικά σε σχέση με το πλήθος 

των εξυπηρετητών (servers). Σύμφωνα με τους Curtis, Mogul, Tourrilhes, Yalagandula, 

Sharma, Banerjee (2011) μπορεί να πετύχει σε ένα DCN με 160k servers throughput 

2.9M packets / sec, το εύρημα αυτό δεν βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία αλλά σε 

εξαγωγή (extrapolation) από δεδομένα σε δίκτυο δοκιμής μικρότερης κλίμακας.  

DIFANE 

H αρχιτεκτονική DIFANE που παρουσιάζουν στην μελέτη τους οι Yu, Rexford, 

Freedman, Wang (2010), κλιμακώνεται γραμμικά σε σχέση με το πλήθος των 
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εξουσιοδοτημένων μεταγωγέων (authority switches) που χρησιμοποιούνται και πεδίο 

εφαρμογής της είναι επίσης τα Data Center Networks. Σύμφωνα με στοιχεία από την 

παραπάνω μελέτη, με χρήση τεσσάρων εξουσιοδοτημένων μεταγωγέων (authority 

switches) η ρυθμαπόδοση (throughput) του DIFANE φτάνει στα 3Μ rps.  

E. Μετρήσεις σε DCN τοπολογίες με αρχιτεκτονικές συστημάτων 

δυναμικής διαχείρισης ροών 

HEDERA, MAHOUT 

Τα δύο αυτά συστήματα  έχουν έναν σχεδιαστικό προσανατολισμό προς τις τοπολογίες 

των DCNs (Data Center Networks) όπως multi-rooted hierarchical tree και fat tree.  

O Mahout παρουσιάζει αξιόλογες βελτιώσεις στην ρυθμαπόδοση (throughput) σε σχέση 

με τα συστήματα που χρησιμοποιούν στατικούς αλγόριθμους εξισορρόπησης φορτίου 

όπως ο ECMP. Επίσης καταφέρνει να πετύχει μία τάξη μεγέθους γρηγορότερο 

εντοπισμό των elephant flows σε σχέση με τον Hedera. Και τα δύο συστήματα έχουν 

την δυνατότητα να ανιχνεύουν, να παρακολουθούν και να δρομολογούν τις μεγάλες 

ροές (elephant flows).  

Ο Mahout ανιχνεύει τις elephant flows με sockets στους end-hosts, με χρήση shim layer 

και in-band signaling και τις δρομολογεί με τον global first fit algorithm τών Correa, 

Goemans (2007) ενώ ο Hedera τις ανιχνεύει με periodic polling στα edge-switches και 

χρησιμοποιεί κυρίως τον simulated annealing αλγόριθμο. Υπάρχει αποδοτική δυναμική 

διαχείριση των elephant flows, ενώ η δρομολόγηση των υπόλοιπων γίνεται με χρήση 

ECMP αλγορίθμων απευθείας από τα switches.  

Στις μετρήσεις τους οι Andrew R. Curtis, Wonho Kim, Praveen Yalagandula (2011) 

δείχνουν πόσο αποτελεσματικότερος είναι ο Mahout σε σχέση με τον Hedera, στον 

εντοπισμό των elephant flows, αφού αναλόγως του κατωφλίου που θα χρησιμοποιηθεί 

(threshold), από 100kb έως 1Mb, μπορούν να εντοπίσουν μία elephant ροή σε ένα εύρος 

χρόνου από 1.531 ms έως 5.479 ms σε αντίθεση με τον Hedera που χρειάζεται σε όλες 

τις περιπτώσεις 189,83 ms. 

Οι μετρήσεις για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις συνοψίζονται στον πίνακα 5 της έκτης 

ενότητας.  
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VI. Ανάλυση, Σύγκριση και Κατηγοριοποίηση με 

Πίνακες 

Στην ενότητα αυτή συγκεντρώνονται οι πληροφορίες που συλλέχτηκαν μετά την 

βιβλιογραφική έρευνα και κατηγοριοποιούνται σε έξι πίνακες έτσι ώστε να μπορούν να 

είναι εύκολα συγκρίσιμες μεταξύ τους.  

Επιδιώκεται στους πίνακες να παρέχονται επαρκείς και αναλυτικές πληροφορίες έτσι 

ώστε ο αναγνώστης ή ο μελετητής να σχηματίζει γρήγορα άποψη. 

Ο πίνακας 1 αφορά την αρχιτεκτονική τις σχεδιαστικές επιλογές και τον 

προσανατολισμό των υλοποιήσεων ενώ ο πίνακας 2 αναφέρει τις βασικές πληροφορίες 

για κάθε ελεγκτή όπως την εταιρία, την άδεια, την πλατφόρμα σχεδιασμού του και το 

πεδίο ή το περιβάλλον εφαρμογής του.  

Στον πίνακα 3 συγκεντρώνονται και αξιολογούνται ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

όπως η αξιοπιστία (reliability), η συνέπεια (consistency), η αρθρωτότητα (modularity) 

και η δυνατότητα κλιμάκωσης (scalability) και έπειτα επισημαίνεται ο στόχος της 

υλοποίησης. Επίσης αναφέρεται το περιβάλλον ανάπτυξης και ο controller βάσης (όπου 

υπάρχει).  

Στον πίνακα 4 κατηγοριοποιούνται αναλυτικά, οι εσωτερικοί μηχανισμοί των 

υλοποιήσεων ελέγχου, όπου αυτοί επισημαίνονται, αναλύονται ή αναφέρονται στην 

βιβλιογραφία. Ως τέτοιοι μηχανισμοί θεωρούνται τα πρωτόκολλα επικοινωνίας μεταξύ 

των ελεγκτών (East-West bound protocols), τα APIs (Northbound, Southbound), οι 

αλγόριθμοι δρομολόγησης, οι μηχανισμοί διαχείρισης ροών, οι μηχανισμοί 

επικοινωνίας μεταξύ των ελεγκτών όπως οι event-driven εφαρμογές τύπου publish-

subscribe, οι κατανεμημένες δομές διαμοιρασμού δεδομένων, ο τρόπος μετάδοσης της 

κατάστασης του δικτύου (state propagation), οι μηχανισμοί ανακατεύθυνσης, 

επαναφοράς ή διαχείρισης των αστοχιών, η υποστήριξη παραλληλισμού και το interface 

επικοινωνίας. Επίσης επισημαίνονται τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα της κάθε 

υλοποίησης.     
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Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται μετρήσεις απόδοσης για όσες υλοποιήσεις έχουν 

καταγραφεί αυτές στην βιβλιογραφία. Για κάθε ζευγάρι μετρήσεων ρυθμαπόδοσης 

(throughput) και χρόνου αδράνειας (latency), παρέχεται ο τίτλος της αντίστοιχης μελέτη 

της βιβλιογραφίας και οι συγγραφείς της, η τοπολογίες και το περιβάλλον δοκιμών και 

μετρήσεων όπου υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες. 

Στον πίνακα 6 επιχειρείται μια συνολική αξιολόγηση των πιο αντιπροσωπευτικών 

μελετών, που αφορούν την δυνατότητα κλιμάκωσης στα SDN. Επιλέγονται οι 

πλουσιότερες σε πληροφορίες και σχετικό με την μελέτη υλικό. Από τις περισσότερες 

εξ’ αυτών, αντλήθηκαν στοιχεία για την συμπλήρωση των πινάκων που ακολουθούν 

αλλά και για την πλαισίωση της υπόλοιπης βιβλιογραφικής μελέτης. Γίνεται 

προσπάθεια να καλυφθεί όλο το φάσμα που είναι σχετικό με την δυνατότητα 

κλιμάκωσης στα SDN και να εμπλουτιστεί με πρόσφατη βιβλιογραφία.  

A. Αρχιτεκτονική και σχεδιαστικός προσανατολισμός  

Στον Πίνακα 1 κατηγοριοποιούνται όλες τις υλοποιήσεις ανάλογα με την αρχιτεκτονική 

του επιπέδου ελέγχου. Στην περίπτωση των κατανεμημένων αρχιτεκτονικών εκτός από 

την βασικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό (επίπεδη, ιεραρχική) διαχωρίζεται αν πρόκειται 

για μια κατανεμημένη υλοποίηση η οποία έχει κεντρική λογική (logically centralized) ή 

κατανεμημένη λογική (logically distributed).  

Επίσης οι περίπτωση ελεγκτών που μπορούν να συνδέουν domains όπως πχ ο DISCO ή 

ο Google B4 (συνδέει data centers) επισημαίνονται ως inter-domain. Ως intra-domain 

αναφέρονται οι ελεγκτές που στην βιβλιογραφία ξεκάθαρα αναφέρετε ο διαχωρισμός 

των δύο parts (inter και intra). Ως τοπική (local) και καθολική (global) view θεωρείται η 

άποψη της κατάστασης δικτύου έτσι όπως την «βλέπει» ή την αποθηκεύει η κάθε 

controller instance στις κατανεμημένες υλοποιήσεις.  

Επίσης υβριδική αρχιτεκτονική θεωρείται αυτή που περιλαμβάνει SDN και 

παραδοσιακά δίκτυα (traditional networks). Οι περιπτώσεις που αφορούν αποκέντρωση 

ή ανάθεση ελέγχου στο επίπεδο δεδομένων ή υλοποιούν συστήματα δυναμικής 

διαχείρισης ροών για DCNs, ταξινομούνται στις κατηγορίες 3 και 4 του πίνακα 1. 

Επίσης γίνεται αναφορά στους σχεδιαστικούς προσανατολισμούς της κάθε υλοποίησης 

όπου αναφέρεται στην βιβλιογραφία. Το ενδιαφέρον στον συγκεκριμένο πίνακα είναι 

ότι συγκεντρώνει πλήθος στοιχείων για την αρχιτεκτονική και παράλληλα και για τον 

σχεδιασμό της κάθε υλοποίησης έτσι ώστε να γίνεται πολύ ευκολότερη η μελέτη της 

και η σύγκριση της με τις υπόλοιπες μέσα σε μία σελίδα. Ο τρόπος που παρουσιάζονται 



64 

 

τα ευρήματα σε πίνακες με αυτό τον αναλυτικό αλλά και εύκολο στην κατανόηση 

τρόπο αποτελεί και χαρακτηριστικό σημείο των πινάκων αυτής της μελέτης και 

στοχεύει στο να κατατοπίζει πολύ γρήγορα τόσο τον απλό αναγνώστη που ενδιαφέρεται 

να σχηματίσει γρήγορα μια άποψη για τις υλοποιήσεις όσο και τον απαιτητικό μελετητή 

που επιθυμεί να ενσωματώσει στοιχεία στην έρευνα του αλλά και να συγκρίνει 

περιπτώσεις.  

B. Βασικές πληροφορίες και πεδίο εφαρμογής 

Στον πίνακα 2 αναφέρονται για κάθε υλοποίηση βασικές πληροφορίες που αφορούν το 

περιβάλλον ανάπτυξης της, τον τύπο της άδειας της, την πλατφόρμα ή το λειτουργικό 

σύστημα της και το πεδίο εφαρμογής της. Το τελευταίο  μπορεί να είναι ερευνητικοί 

σκοποί ή ακαδημαϊκός χώρος (campus), κέντρα δεδομένων (DCNs), επιχειρήσεις 

(enterprise), διαλειτουργικά δίκτυα ετερογενή ή δίκτυα με υποστήριξη αυτόνομων 

συστημάτων (ASs), δίκτυα νέφους (cloud), δίκτυα παρόχων (carrier networks) ή 

γεωγραφικά απομακρυσμένα domains 
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Πίνακας 1. Αρχιτεκτονική υλοποιήσεων στο επίπεδο ελέγχου 

 
1 Αποτελείται από δύο μέρη, ένα inter domain και ένα intra domain 
2 Είναι διπλής αρχιτεκτονικής ιεραρχικής και επίπεδα κατανεμημένης (αναφέρεται και ως hybrid 

hierarchical)  
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RYU  +                 + 
POX  +                  
ETHANE 2007 +                  
NOX 2008 +                  
HYPERFLOW 2010  +      +     +      
DIFANE 2010          +       +  
HEDERA 2010           +      +  
MAESTRO 2010 +                 + 
ONIX 2010  +     +     +       
DEVOFLOW 2011          +       +  
MAHOUT 2011           +      +  
FLOODLIGHT 2012 +                 + 
KANDOO 2012    +               
NOX-MT 2012 +                 + 
BEACON 2013 +                 + 
MERIDIAN 2013 +        +   +   +   + 
B4 2013    + +         +     
OPENDAYLIGHT 2014  +          +   +    
DISCO1 2014   +  + + +            
ORION2 2014 +   + + +             
PANOPTICON 2014         +      +    
ELASTICON 2014  +     +         +   
ONOS 2014  +     +     +       
RAVANA 2015  +     +      +      
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Ελεγκτής Έτος Developer Άδεια Πλατφόρμα Πεδίο Εφαρμογής

RYU NTT, OSRG group Apache 2.0 Linux
Ερευνητικοί σκοποί, 

Πανεπιστήμια και ιδρύματα

POX NICIRA networks  2013 Apache 2.0 Linux, Mac,Windows
Πανεπιστήμια, ερευνητικοί 

σκοποί.

ETHANE 2007
Supported by Stanford 

Clean Slate Program 

Πανεπιστήμια, έρευνα, 

επιχειρήσεις.

NOX 2008 NICIRA networks  2008 GPL 3.0 Linux DCNs, Επιχειρήσεις

HYPERFLOW 2010 Κλειστού τύπου.
Επιχειρήσεις, Cloud (DCI), 

WANs,DCN

DIFANE 2010
Campus, VPN, IP, IPTV, 

Data  Centers

HEDERA 2010 Data Centers

MAESTRO 2010 RICE univers i ty USA 2011 LGLPL 2.1 Linux, Mac,Windows Έρευνα

ONIX 2010
Nici ra  Networks , Google, 

Nec, Berkeley 2010

Κλειστού τύπου. 

Commercia l

Cloud, Enterpise, DCNs, 

WANs

DEVOFLOW 2011
Data Centers  Networks  

(DCNs)

MAHOUT 2011
Data Centers  Networks  

(DCNs)

FLOODLIGHT 2012
Big Switch Networks  USA 

2012
Apache 2.0 Linux, Mac,Windows Πανεπιστήμια, Έρευνα.

KANDOO 2012 Univers i ty of Toronto 2012 Κλειστού τύπου. Linux Πανεπιστήμια, Cloud, DCNs

NOX-MT 2012 NICIRA networks  2008 GPL 3.0 Linux DCNs, Επιχειρήσεις

BEACON 2013
Stanford Univers i ty USA 

2013
GPL 2.0 Linux, Mac OS,Windows Πανεπιστήμια, επιχειρήσεις

MERIDIAN 2013
Cloud platform. Can 

integrate with Openstack 

Platform and Quantum 

Cloud and Data  Center 

Networks

B4 2013 Google 2013
Google Intra  Domain 

Software Defined Wan

Connects  Data  Centers  

Geographica l ly dis tant 

acroos  planet.

OPENDAYLIGHT 2014 Linux Foundation USA 2013 EPL 1.0 Linux, MacOs  Windows
Data Centers , Επιχειρήσεις, 

Δίκτυα Παρόχων 

DISCO 2014
Thales  communication & 

securi ty France 2014
Κλειστού τύπου

Δια-Λειτουργικότητα. 

Υποστήριξη ετερογενων 

δικτύων ή AS (Autonomous  

Systems), 

ORION 2014
Ts inghua univers i ty China  

2014
Μεγάλα δίκτυα. WANs

PANOPTICON 2014

Χρήση σε legacy δίκτυα 

όπου υπάρχει επιθυμία να 

γίνει ομαλά η μετάβαση σε 

SDN.

ELASTICON 2014 Purdue Univers i ty 2014 Data  Center Networks

ONOS 2014
ON.LAB

2014
APACHE 2.0 LINUX MacOS, WINDOWS WANs, Large Networks

RAVANA 2015 Princeton Univers i ty 2015

Δίκτυα με απαιτήσεις 

correctness  και υψηλού 

faul t tolerance.

Πίνακας 2. Βασικές πληροφορίες υλοποιήσεων και πεδίο εφαρμογής 
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C. Αξιολόγηση παραμέτρων 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται και αξιολογούνται, αναλυτικά και σε κάθε περίπτωση, 

οι υλοποιήσεις ως προς την δυνατότητα κλιμάκωσης (scalability), την συνέπεια 

(consistency), την αξιοπιστία (reliability) αλλά και την αρθρωτότητα (modularity). 

Επίσης αναφέρονται κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά τους, όπως η γλώσσα 

προγραμματισμού στην οποία αναπτύχθηκαν και ο ελεγκτής βάσης, αφού αν πρόκειται 

για κατανεμημένες υλοποιήσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις βασίζονται επάνω σε 

κάποια υλοποίηση κεντρικού ελεγκτή.  

Ως στόχος επισημαίνεται εκείνο το χαρακτηριστικό της υλοποίησης που θεωρήθηκε 

από εμάς ως πιο αντιπροσωπευτικό και μπορεί να δώσει καλύτερα εικόνα για την 

συγκεκριμένη περίπτωση. Μπορεί να είναι κάποιο τεχνικό ή σχεδιαστικό 

χαρακτηριστικό που μπορεί να περιγράψει σύντομα την υλοποίηση και να την 

διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες. 

Οι περιγραφές και οι αξιολογήσεις των παραμέτρων αλλά και του στόχου είναι 

ιδιαίτερα αναλυτικές όπως φαίνεται και από το μέγεθος του πίνακα. Όπως σημειώθηκε 

ήδη και στα προηγούμενα, επιλέγεται, όπου κρίνεται σκόπιμο και μπορεί να 

εξυπηρετήσει τον αναγνώστη ή τον μελετητή, να γίνεται χρήση περιγραφών ή 

αξιολογήσεων με μικρές φράσεις ή περιγραφές για να μην χρειάζεται να ανατρέχει 

κάποιος συνεχώς στο κυρίως κείμενο.    



68 

 

 
3 Όπου αναφέρεται ή υπάρχει στην βιβλιογραφία. 
4 Εφόσον αναφέρεται στο documentation 
5 Εφόσον υπάρχει αναφορά 
6 Single Point οf Failure 

Ελεγκτής Έτος Αρχιτεκτονική 
Controller 

Βάσης ή 

Σχετικό Project
3 

Γλώσσα 

Προγραμματισμού4 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

MODULA

RITY5 ΣΤΟΧΟΣ 

RYU  Κεντρικός Ο ίδιος python Περιορισμένη (SPOF6) Ισχυρή (Κεντρικός) Περιορισμένη Ικανή developers: APIs και components, 

multiconfiguration support 

POX  Κεντρικός Ο ίδιος python Περιορισμένη (SPOF) Ισχυρή (Κεντρικός) Περιορισμένη Χαμηλή. 

Reusable 

Component

s 

δυνατότητα για γρήγορη ανάπτυξη 

εφαρμογών, open source 

community, NOX side project 

ETHANE 2007 Κεντρικός Ο ίδιος C++ (controller) & 

python (management) 

Περιορισμένη (SPOF). 

severe performance 

degradation ιn heavily 

used links 

Ισχυρή (Κεντρικός) περιορισμένη, 

δυνατότητα υλοποίησης 

κατανεμημένης λύσης με 

πολλαπλούς ελεγκτές 

Χαμηλή ο πρώτος που όρισε και 

ενσωμάτωσε βασικά αξιώματα των 

SDN, incremental deployment 

ability, designed for enterprises 

NOX 2008 Κεντρικός Ο ίδιος C++ Περιορισμένη (SPOF) Ισχυρή (Κεντρικός) περιορισμένη, 

παραλληλισμός (multi 

controllers) για μεγάλα 

δίκτυα 

Χαμηλή abstraction and high 

programmability 

HYPERFLOW 2010 Κατανεμημένος 

Επίπεδος (Κεντρική 

Λογική ) 

ΝΟΧ C++ NOX Application Καλή. Όλοι οι 

controllers μοιράζονται 

την ίδια καθολική 

κατάσταση 

Χαλαρή (Eventual) Καλή αλλά για μικρό 

πλήθος events στους 

controller  (must be < 

1000 events per second) 

Ικανή Απλότητα στην ανάπτυξη 

εφαρμογών λόγω της εντύπωσης της 

ενιαίας καθολικής κατάστασης 

DIFANE 2010 Μερική Μεταβίβαση 

Ελέγχου στα Switches 

(Authority Switches) 

Κατανεμημένος 

Επιλογή Εξαρτάται από τον 

Controller βάσης που 

θα χρησιμοποιηθεί 

Καλή. κρατάει εφεδρικά 

αντίγραφα των authority 

rules σε περίπτωση 

authority switch failure 

for quick recovery 

Εξαρτάται από τον 

Controller Βάσης 

πολύ καλή. αυξάνεται 

γραμμικά όσο αυξάνουν 

οι authority switches - 

Ιδανική λύση για μεγάλα δίκτυα με 

πολλούς hosts, flows, rules. 

Γρήγορη αντίδραση στις δυναμικές 

αλλαγές του δικτύου. 

HEDERA 2010 Distributed Flow 

Scheduling & Traffic 

Management System 

POX (GitHub) ή 

Ryu (GitHub) 

Hedera with POX & 

Ryu is developed in 

Python 

Scheduler is aware of 

failures can re-route 

flows mapped to failed 

components 

Εξαρτάται από τον 

Controller Βάσης 

Πολύ καλή για Data 

Centers Networks 
- 

Σχεδιάστηκε για υποστήριξη multi-

rooted tree τοπολογιών 

MAESTRO 2010 Κεντρικός Ο ίδιος java Περιορισμένη (SPOF) Ισχυρή (Κεντρικός) καλή με την χρήση των 

βελτιστοποιήσεων που 
ενσωματώνει 

Ικανή Ευκολία ανάπτυξης multithreaded 

εφαρμογών 

ONIX 2010 Κατανεμημένος 
Επίπεδος (Κεντρική 

Λογική) 

- C++, but supports 
python, java 

πολύ καλή, σε 
περίπτωση σφάλματος 

μιας instance άμεσος 

εντοπισμός της από της 

λειτουργικές που 

αναλαμβάνουν 

ισχυρή και χαλαρή, 
εξαρτάται από την 

εφαρμογή 

Υψηλή Καλή Κατάλληλος για χρήση σε μεγάλα 
δίκτυα : data center, cloud, 

enterprise 

DEVOFLOW 2011 Μερική Μεταβίβαση 

Ελέγχου στα Switches 

(Devolution) 

Κατανεμημένος 

Επιλογή Εξαρτάται από τον 

Controller βάσης που 

θα χρησιμοποιηθεί 

εξαρτάται και από το 

data plane (switches) και 

αν υπολογίζονται 

εναλλακτικές διαδρομές. 

Εξαρτάται από τον 

Controller Βάσης 

κάνει χρήση αλγορίθμων 

και μηχανισμών. 

διατηρεί πολύ καλή 

απόδοση όσο 

αυξάνονται οι servers 

του DCN 

- Κατάλληλος για χρήση σε 

περιπτώσεις enterprise network και 

DCN traffic management.  

MAHOUT 2011 Distributed Flow 

Scheduling & Traffic 

Management System 

NOX LINUX based 

prototype 

Εξαρτάται από τον 

Controller Βάσης 

Εξαρτάται από τον 

Controller Βάσης 

Πολύ καλή για Data 

Centers Networks 

- datacenter network traffic 

management, focus in throughput & 

latency optimization 

FLOODLIGHT 2012 Κεντρικός Beacon Project java, java library 

OpenflowJ – Loxigen, 

java netty lib 

Περιορισμένη (SPOF) Ισχυρή (Κεντρικός) Περιορισμένη αλλά 

αυξάνεται με το πλήθος 

των threads 

Ναι modularity, community, well 

documented, base for other projects, 

Rest API integration 

KANDOO 2012 Κατανεμημένος 

Ιεραρχικός (Κεντρική 

Λογική) 

O root 

controller 

υλοποιείται με 

ελεγκτή Onix ή 

HyperFlow 

C++, Python Περιορισμένη λόγω 

απομονωμένων 

controller instances 

Δεν αναφέρεται 

κάποιο πρωτόκολλο. 

Πολύ καλή. γραμμική 

αύξηση απόδοσης με την 

αύξηση των controllers 

Ναι Large scalable networks. Μείωση 

της επιβάρυνσης (overhead) στο 

επίπεδο ελέγχου. 

NOX-MT 2012 Κεντρικός NOX C++ Περιορισμένη (SPOF) Ισχυρή (Κεντρικός) Καλή, χρήση 

παραλληλισμού 

Χαμηλή Βελτιστοποιήσεις, αποκρισιμότητα 

BEACON 2013 Κεντρικός  java & java spring 

framework 

Περιορισμένη (SPOF) Ισχυρή (Κεντρικός) πολύ καλή, γραμμική ως 

προς την αύξηση των 

cores 

Ναι, 

Υψηλή 

Rest API, modularity, γρήγορη 

ανάπτυξη εφαρμογών 

MERIDIAN 2013 Υβριδικός (SDN + 

Legacy TN) 

on top of 

Floodlight 

java Καλή. 3 layers for 

orchestration and 

control. 

Περιορισμένη. 

Υβριδικός. 

Περιορισμένη. Multiple 

instances of virtual 

networks support. 

Multitenancy. 

Ναι. 

Υψηλή. 

Cloud Oriented. Virtualization.  

Extends Floodlight Native support 

by adding modules. 

B4 2013 Κατανεμημένος 

Ιεραρχικός (Κεντρική 
Λογική) 

Onix based  Python, C Καλή (εφεδρικές 

instances). Πρωτόκολλα 
επιλογής. 

- Καλή - Geographically distributed 

datacenters. TE service. 

OPEN 

DAYLIGHT 

(ODL) 

2014 Κατανεμημένος 
Επίπεδος (Κεντρική 

Λογική) 

- java Πολύ καλή Ισχυρή. Πολύ καλή. υψηλή General purpose, multiple domains, 
MD – SAL, legacy integration, 

clustering   

DISCO 2014 Κατανεμημένος 

Επίπεδος (Λογικά 

Κατανεμημένος) 

on top of 

Floodlight 

java Καλή. Ανθεκτικός σε 

διακοπές, επιθέσεις. 

Recovery Mode 

provided. Is conflict-less 

Καλή λόγω χρήσης 

του αξιόπιστου 

AMPQ protocol. 

Me περιορισμούς λόγω 

μη καθολικής 

ορατότητας των 

controllers. 

Προσαρμοστικός. 

Καλή 

(Agents) 

δια-λειτουργικά περιβάλλοντα, 

ετερογενή δίκτυα, Autonomous 

systems. 

ORION 2014 Κατανεμημένος 

Επίπεδος & Ιεραρχικός 

(Κεντρική Λογική) 

on top of 

Floodlight 

java Καλή Καλή Πολύ καλή. 

Σχεδιασμένος για δίκτυα 

μεγάλης κλίμακας. 

Ναι Full 

Modular. 

Component

& modules. 

Με την διπλή αρχιτεκτονική του 

λύνει το πρόβλημα της αύξησης του 

computational growth. From super 

linear to linear. Ευκολότερη 

διαχείριση του δικτύου. 

PANOPTICON 2014 Υβριδικός (SDN + 

Legacy TN) 

- - Καλή, υπάρχει εφεδρική 

σύνδεση στα SCT σε 
περίπτωση αστοχίας. 

Μπορεί να υπάρξει 

ασυνέπεια λόγω 
υβριδικού ελέγχου 

δικτύου.  

Είναι scalable αφού σε 

κάθε VLAN-ID 
αντιστοιχίζει ένα SCT. 

Περιορίζεται όμως όταν 

απαιτούνται πολλοί 

Wildcard matching rules. 

Δεν γίνεται 

αναφορά. 

Χρησιμοποιεί Virtualization. Για 

χρήση σε enterprise networks που 
χρησιμοποιούν ήδη traditional 

networks. 

ELASTICON 2014 Κατανεμημένος 

Επίπεδος (Κεντρική 

Λογική) 

Floodlight 

extension 

java Καλή. Χρήση εφεδρικού 

instance. (master + 

redundant) 

Καλή (Switch 

migration protocol) 

Καλή λόγω 

ελαστικότητας και 

προσαρμογής. 

Ναι 3 

modules. 

Εστιάζει στο Load Balancing και 

στην ομοιόμορφη κατανομή 

φορτίου.  

ONOS 2014 Κατανεμημένος 

Επίπεδος (Κεντρική 

Λογική) 

Floodlight java καλή, εφεδρικές 

instances.Aν αποτύχει η 

master instance 

επιλέγεται μια εκ των 

υπολοίπων 

Ισχυρή και χαλαρή, 

εξαρτάται από την 

εφαρμογή. 

Πολύ καλή, 

βελτιστοποίηση με 

κατάτμηση της 

κατάστασης δικτύου σε 

shards 

Ναι. 

Συνδυάζει 

πολλά open 

source 

building 

blocks. 

Για χρήση σε Large WANs,  

demonstrated on internet 2 

RAVANA 2015 Κατανεμημένος 

Επίπεδος (Κεντρική 

Λογική) 

on top of Ryu python Καλή. Replicated state 

machines 

Καλή. Ισχυρή 

Συνέπεια. 

καλή, σταθερή απόδοση 

όσο αυξάνονται τα 

switches 

Cooperatio

n of 3 

component

s 

εστιάζει στην αντοχή σε περίπτωση 

σφαλμάτων 

Πίνακας 3. Παρουσίαση και αξιολόγηση παραμέτρων 
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D. Λειτουργίες και εσωτερικοί μηχανισμοί 

APIs, Failover mechanisms, databases, communication protocols & event propagation 

mechanisms, routing algorithms, flow management mechanisms, parallelization είναι 

διάφοροι μηχανισμοί και δομές που χρησιμοποιούν οι ελεγκτές για να επικοινωνήσουν 

μεταξύ τους αλλά και με τα άλλα επίπεδα του δικτύου και να επιτελέσουν τις 

λειτουργίες ελέγχου. Στον πίνακα 4 συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται αναλυτικά 

για κάθε υλοποίηση ελεγκτή.   

E. Μετρήσεις δυνατότητας κλιμάκωσης 

Οι μετρήσεις τις βιβλιογραφίας για κάθε υλοποίηση είναι συγκεντρωμένες σε έναν 

πίνακα. Σε κάθε ελεγκτή αντιστοιχίζονται μετρήσεις της βιβλιογραφίας, οι οποίες 

μπορεί να είναι περισσότερες από μία και αναφέρονται μαζί με τα ονόματα των 

συγγραφέων. Τα μεγέθη που μετρούνται είναι η ρυθμαπόδοση (throughput) σε 

requests/sec και ο χρόνος αδράνειας εγκατάστασης ροής  (flow setup latency) σε ms. 

Όπου ισχύει κάτι άλλο σχετικά με τα μεγέθη αναφέρεται. Για παράδειγμα στην 

βιβλιογραφία σε πολλές περιπτώσεις το throughput μετριέται σε Gbits/sec ή 

Mbytes/sec. Σε περιπτώσεις όπου αναφέρετε ως ελεγκτής κάποιο σύστημα διαχείρισης 

ροών για DCNs όπως ο Hedera ή ο Mahout, τα μεγέθη αλλάζουν με αυτά που 

χρησιμοποιούνται στην βιβλιογραφία. Στην τελευταία στήλη αναφέρονται οι τύποι 

δικτύου ή οι τοπολογίες ή το περιβάλλον προσομοίωσης και τα χαρακτηριστικά του, 

απ’ όπου προέρχονται οι μετρήσεις σε κάθε περίπτωση. Επιχειρήθηκε η συλλογή όσο 

το δυνατόν περισσότερων στοιχείων από μελέτες της βιβλιογραφίας που αφορούν 

μετρήσεις δυνατότητας κλιμάκωσης ή απόδοσης σε δίκτυα SDN ή σε προσομοιώσεις 

δικτύων SDN χρησιμοποιώντας κυρίως το λογισμικό Mininet, για να μπορεί να 

διαμορφωθεί μία σφαιρική άποψη από τους ενδιαφερόμενους μελετητές.  

Όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 5, τις υψηλότερες μετρήσεις απόδοση παρουσιάζουν 

οι κατανεμημένες επίπεδες και ιεραρχικές αρχιτεκτονικές όπως ο Onix, o ΟΝΟS ή ο 

Kandoo αλλά και αυτές που χρησιμοποιούν μηχανισμούς παραλληλισμού όπως ο 

Beacon. Επίσης βλέπουμε υψηλές μετρήσεις που υποδηλώνουν και υψηλό scalability, 

σε αρχιτεκτονικές με αποκέντρωση ελέγχου στο επίπεδο δεδομένων, όπως ο DevoFlow 

και ο DIFANE. 
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Πίνακας 4. Λειτουργίες και Εσωτερικοί Μηχανισμοί 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΤΟΣ
Southbound 

API
Northbound API

East-West Bound 

APIs (inter-

controller)

Μηχανισμός Ανακατεύθυνσης 

(Failover)
Interface Πρωτόκολλα επικοινωνίας

Συστημα Διαχείρισης Βάσης 

Δεδομένων (DBMS)
Μηχανισμοί Συγχρονισμού Διαχείριση Ροών / Routing / Topology Παραλληλισμός Πλεονεκτήματα

RYU

Openflow 1.0-

1.5, NETCONF, 

OF config

REST API κεντρικός SPOF κεντρικός CLI κεντρικός κεντρικός multithreaded με eventlets

Open Source Python Project. Μπορεί να 

διαμορφωθεί ώς firewall, router, switch, 

traffic monitor

POX 2013 Openflow 1.0 Ad-hoc κεντρικός SPOF κεντρικός
CLI, GUI, 

python +QT4
κεντρικός κεντρικός Όχι Python based, NOX side project

ETHANE 2007
cold standby επαναφορά από 

αστοχίες

BerkeleyDB για logging των name 

bindings

Προϋπολογισμένες διαδρομές. All pairs shortest 

path algorithm

Incremental Deployment. Pol Eth γλώσσα για 

πολιτικές δικτύου 

NOX 2008 Openflow 1.0 Ad-hoc κεντρικός SPOF κεντρικός python +QT4

Μπορεί να παραλληλιστεί με άλλες NOX 

instances και να χρησιμοποιηθεί 

replication για να αναπαράγει την 

κατάσταση δικτύου. Είναι event driven 

system με χρήση χειριστηρίων (handlers).

Δεικτοδοτημένοι πίνακες hash με 

επέκτάσεις.
ΝΟΧ βιβλιοθήκες συστήματος: routing module Ναι (βλ. NOX-MT) 

Προσαρμοστικότητα.Μπορεί να ικανοποιήσει 

μια πληθώρα από απαιτήσεις λειτουργίας 

ενός DCN.

HYPERFLOW 2010 Openflow 1.0
WheelFS. Publish- 

Subscribe System

Primary / Backup Replication. 

WheelFS. Leaderless consensus 

protocol.

WheelFS. Event driven & publish-subscribe 

system
WheelFS WheelFS. Eventual Consistency Nαι

Χρήση semantic cues που παρέχουν έλεγχο 

μέσω εφαρμογών, της συνέπειας και της 

διαχείρισης αστοχιών.

DIFANE 2010 Openflow

Εξαρτάται από τον 

τύπο του ελεγκτή 

βάσης.

Μηχανισμός εφεδρικών 

αντίγράφων των authority rules 

σε περίπτωση αποτυχίας του 

switch.

Προσθήκη νέου τύπου 

(matchAuthorityRules) μηνύματος για 

επικοινωνία με τα authority switches. 

Openflow extension.

Wildcard Routing, Partitioning, 

Προυπολογισμός, κατάτμηση και caching των 

rules. VLAN Tags για υλοποίηση tunneling.XORP 

routing protocol.

Εξαρτάται από τον ελεγκτή 

που χρησιμοποιεί σαν 

βάση.

Authoritative Click based Openflow Switches. 

Κρατάει την κίνηση στο data plane για να 

απαλλάξει τον controller από το επιπλέον 

φορτίο.

HEDERA 2010

Global First Fit Scheduler, Simulated Annealing 

Scheduler. Για υπολογισμό βέλτιστων 

διαδρομών (paths) των elephant flows αφού 

γίνει η ανίχνευση τους στα edge switches.

Εξαρτάται από τον ελεγκτή 

που χρησιμοποιεί σαν 

βάση.

Εφαρμογή σε  DCNs (Μultirooted Tree 

topologies)

MAESTRO 2010 Openflow 1.0 REST API κεντρικός SPOF κεντρικός Web based κεντρικός
Input Flow Batching, Shared queue adaptive 

batching, task batching

Core and Thread binding, 

Output Messages Batching

Είναι βελτιστοποιημένος για περιορισμένο 

σχετικά πεδίο εφαρμογής. Και ενσωματώνει 4 

εφαρμογές : discovery, intradomain routing, 

authentication, routeflow.

ONIX 2010
Openflow 1.0-

1.5. OVSDB

ONIX API, NVP 

NB API

Zookeeper 

Coordination 

Service

Ναι με συντονισμό από το 

Zookeper και μηχανισμό active 

dissemanation 

Zookeper NoSQL DB (Graph database)

Replicated Network Information 

Base(NIB), DHT. Paxos Consensus 

Algorithm

Επιτρέπει trade-offs μεταξύ των applications. 

2 consistency levels, strong and eventual. 

Σχεδιασμένος για μεγάλης κλίμακας δίκτυα.

DEVOFLOW 2011 Openflow

Εξαρτάται από τον 

τύπο του ελεγκτή 

βάσης.

Επέκταση OpenFlow Switch ASIC. Multipath 

support, rapid rerouting, triggers, counters. 

Clone Flag Add to Actions.   Mice flows 

δρομολογούνται από τα switches (ECMP 

algorithm). Elephant flows από τον controller 

(bin packing algorithm).

Εξαρτάται από τον ελεγκτή 

που χρησιμοποιεί σαν 

βάση.

Τροποποιήσεις στο OPENFLOW. Απαλλάσει 

τον controller από μέρος του φορτίου. Από 10 

έως 53 φορές λιγότερες flow table entries, 

από 10 έως 42 φορές λιγότερα μηνύματα 

ελέγχου.

MAHOUT 2011

GFF, Shim layer Marking στους entry hosts, In 

Band Signaling. Δρομολόγηση Mice flows με 

ECMP. Δρομολόγηση  Elephant Flows με 

Increasing First Fit Algorithm(Correa & 

Goemans) για βέλτιστη διαδρομή.

Εξαρτάται από τον ελεγκτή 

που χρησιμοποιεί σαν 

βάση.

Εφαρμογή σε  DCNs (Μultirooted Tree 

topologies)

FLOODLIGHT 2012
OPENFLOW 1.0-

1.5

REST API. JAVA 

RPC. QUANTUM
SPOF κεντρικός

Web UI based, 

CLI

Άρθρωμα προώθησης παρέχει μετακίνηση 

ροών διαμέσου end to end 

δρομολόγησης.Υπηρεσία διαχείρισης 

τοπολογίας με shortest path Djikstras Algorithm. 

LLDP discovery service.

Ναι multithreaded.

Χρησιμοποιείτε ως βάση σε πολλές 

κατανεμημένες αρχιτεκτονικές. Modules, 

Services. 

KANDOO 2012
OPENFLOW 1.1-

1.2

JAVA RPC API για 

ενσωμάτωση 

εδαρμογών.

Εξαρτάται από τον root controller. CLI

Κανάλι μεταξύ root  και local controllers. O 

root μπορεί να εγγραφεί (subscribe) σε  

γεγονότα στους local controllers

κεντρικό αποθετήριο εφαρμογών
Μόνο ο root controller έχει global view. 

Event based asynchronous.

Εξαρτάται από τον ελεγκτή 

που χρησιμοποιεί σαν 

βάση.

Modular components, extensions. Linear 

scaling and adaptive control. Χαμηλό 

overhead. Υψηλή διαθεσιμότητα.Μετακινεί 

τις λειτουργίες του επιπέδου ελέγχου 

πλησιέστερα στoυς μεταγωγείς.

NOX-MT 2012 Openflow 1.0 Ad-hoc SPOF κεντρικός python +QT4
Είναι event driven system με χρήση 

χειριστηρίων (handlers).

Δεικτοδοτημένοι πίνακες hash με 

επέκτάσεις.
Nαι

Βελτιστοποιημένο I/O batching σε σχέση με 

τον NOX και παραλληλισμός. Στα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά δεν διαφέρουν.

BEACON 2013 Openflow 1.0

Modular JAVA API 

with libraries 

(OpenflowJ Java 

Library) for 

developers

Κεντρικός Κεντρικός ελεγκτής

CLI, WEB UI, 

IWebManagem

ent Interface

Device Manager API. IDeviceManager 

interface.IBeaconProvider Service, 

IOFMessage Listener Interface for Event 

Handling.

Κεντρικός

Με εφαρμογές (applicationς) που συνοδεύουν 

τον Beacon και είναι "χτισμένες" (build) επάνω 

στον πυρήνα του. Αυτές παρέχουν τα APIs, 

Topology και Routing και τα interfaces iTopology 

και iRouting.  

NAI. Multithreaded: 1.Run 

to Completion Design 

2.Shared Queue Design

Δυνατότητα αρθρωτότητας κατά την 

λειτουργία του (Run Time Modularity).

MERIDIAN 2013
Openflow 1.0 - 

1.3

Rest API , 

declarative & 

query APIs

WEB UI
Topology services:  Προσαρμοστικότητα και 

ευρεία γκάμα υποστήριξης συσκευών δικτύου.

Βασίζεται στον Floodlight 

που είναι multi-threaded

Cloud Orchestration of network tasks. Τρία 

λογικά επίπεδα συντονισμού και ελέγχου. 

Διευθέτεί προβλήματα σε multitenant cloud 

δίκτυα, επίλυση conflicts σε configurations 

δικτύου και βελτιστοποιήσεις σε switches 

flow tables. Virtual Networking support.

B4 2013 Openflow

Εφεδρικές instances σε 

περίπτωση αστοχίας.Paxos 

Consensus Algorithm.Leader 

based. 

Χαμηλό επίπεδο ιεραρχίας: ONIX 

NIB based για την διαχείριση των 

DCN.Υψηλό επίπεδο : TE Server.

Γεωγραφικά αναπαράγει TE servers σε 

πολλαπλά WAN sites. 1 master + 4 

εφεδρικά (hot standby).

Αφαιρετικότητα τοπολογίας: Κάθε site σαν 

υπερκόμβος.Καθολικός TE μηχανισμός για 

δρομολόγηση ή SPR (shortest path routing).

Χρησιμοποιεί ONIX 

controllers
Ιδιωτικό WAN που ενώνει DCNs

OPENDAYLIGHT 2014

Openflow 1.1-

1.5, NETCONF, 

OVSDB, PCPEP

Rest API, 

RESTCONF, OSGi 

framework

Akka framework, 

Raft πρωτόκολλο

Raft πρωτόκολλο συναίνεσης. 

Γειτονικοί Controllers in hot-

standby. APACHE Karaf for 

security.

CLI WEB UI
Αkka framework για logically centralized 

view.

BGP-LS Topology Exporter,

which creates a network topology view and 

stores it in the MDSAL datastore.

General purpose framework. Παρέχει όλη την 

λειτουργικότητα ενός Λειτουργικού 

Συστήματος Δικτύου. (NOS). Model 

Driven.Βοηθάει τους developer. Focus on SDN 

APIs.

DISCO 2014
OPENFLOW 1.1-

1.3
REST API

Messenger built in feature για 

ειδοποίηση των γειτονικών 

controllers. Υπηρεσία keep alive.

AMQP interoperability message protocol AMQP
RSVP like Agent για inter-domain flow setup και 

resource provisionin

Μπορεί να υλοποιηθεί με 

τον  Floodlight που είναι 

multi-threaded

Δια-λειτουργικότητα. Επικοινωνία μεταξύ 

αυτόνομων συστημάτων. 

ORION 2014 OPENFLOW 1.2

Horizontal 

Communication 

Model στο υψηλό 

επίπεδο.

NAI. Master, Slave ,equal
TCP channel for vertical communication 

ανάμεσα στα επίπεδα.

NoSQL DataBase.Dynamic 

Clustering support.

Public Subscribe distribution of rules in 

domain cluster (upper layer)
Routing Management Module Modular, Scalable

PANOPTICON 2014 OPENFLOW
Σε περίπτωση αστοχίας switch, 

επανυπολογισμός διαδρομών.

Επειδή το δίκτυο είναι υβριδικό μπορεί 

να παρατηρηθούν ασυνέπειες.

Waypoint Enforcement Policy.Χρήση 

virtualization. Απομόνωση των end-hosts με 

SCTs & VLANIds.

Με αντικατάσταση μόλις του 3% των 

switches ενός ΤΝ σε SDN, πλησιάζει την 

συμπεριφορά pure SDN.

ELASTICON 2014 OPENFLOW

REST API. SIGAR 

API to include 

cpu queries

Hazelcast

Ad hoc στρατηγική που κλειδώνει 

τον ελεγκτή στην βάση Hazelcast 

όταν συνδέεται με ένα switch. 

Δήλωση του ως Master.

Hazelcast event notification. Hazelcast

Hazelcast. Strong Consistency. Capability 

to serialize controller events (custom 

developed protocol).

Dynamically adapt to traffic load
Ναι, extends multithreaded 

Floodlight.

Load Balancing. Dynamic switch-controller 

mapping. Switch migration. 

ONOS 2014
OPENFLOW 1.0 - 

1.3, NETCONF

REST API, 

NEUTRON
Raft Zookeeper CLI, WEB UI

Hazelcast publish / subscribe event 

notification system

Blueprints Graph Abstraction 

Structure,  RAMcloud 

Κατανεμημένη Key-Value 

αποθήκευση

Anti-Entropy Gossip  Protocol / RAFT 

consensus protocol

ενημερώσεις τοπολογίας με integrity constraint 

schema

Βασίζεται στον Floodlight 

που είναι multi-threaded

Υποστήριξη μεγάλων δικτύων παραγωγής 

(production). Στοχεύει στην καλύψη υψηλών 

απαιτήσεων σε throughput, latency, global 

network state size και υψηλή διαθεσιμότητα. 

RAVANA 2015
OPENFLOW with 

extensions
Zookeeper  

Πρωτόκολλο  Zookeper για 

επιλογή νέου leader με election. 

Failover time < 75msec.

Zookeper. Transactional message control

State Replication. 4 επίπεδα 

συνέπειας, από το πιο χαμηλό 

στο πιο υψηλό αθροιστικό 

throughput overhead 31%.

RSM: 2 επιπέδων πρωτόκολλο  replication 

για State Transactional διαχείρισης της 

κατάστασης. Ντετερμινιστικό event log 

replay. 

Βασίζεται στον Ryu που 

υποστηρίζει 

παραλληλισμό.

Event Batching. Ρυθμιζόμενο batch size για 

optimal performance. Fault tolerant. < 75ms 

to elect new leader

Αρχιτεκτονική για αποκέντρωση με authority switches. 

Διατηρεί τις ροές στο επίπεδο προώθησης.

Υβριδικός, βασισμένος στο Cloud.

Υβριδικός

Raft protocol, Akka Framework

Dynamic Flow Scheduler for DCNs

Dynamic Flow Scheduler for DCNs

Openflow Modification Framework για διαχείριση μέρους των ροών από τα switches (αποκέντρωση- devolution)
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Πίνακας 5. Μετρήσεις της δυνατότητας κλιμάκωσης 

CONTROLLERS    
ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ελεγκτής Έτος
Throughput (requests per sec) ή άλλο 

μέγεθος όπου αναφέρεται

Flow setup latency 

(average response time
Τύπος Δικτύου

21K 60μs David Ericksson
The Beacon Openflow 

Control ler

10-14 Gbits  /sec 0.25ms Jehad Al i  et a l

Performance Analys is  of POX 

and Ryu with Di fferent SDN 

Topologies

67.6 K (Pypy python interpreter) Naga Katta  et a l

Ravana: Control ler Fault 

Tolerance in Software Defined 

Networking

35K 145μs David Ericksson
The Beacon Openflow 

Control ler

10-14 Gbits  /sec 0.37ms Jehad Al i  et a l

Performance Analys is  of POX 

and Ryu with Di fferent SDN 

Topologies

13559,8/16071.4/15563.2  

Mbytes/sec
0.297/0.204/0.176 ms Manasa Kulkarni  et a l

Experimenting with sca labi l i ty 

of SDN us ing Pyretic & Frenetic

Mininet emulation, 6 topologies , 

100/500/1000 nodes

ETHANE 2007 10K
<0.4ms for 6000 rps , 

<0.2ms for 2000rps
Martin Kasado et a l

Ethane: Taking control  of the 

Enterprise

Tested in Stanford Univers i ty 

with 22k hosts

έως 30Κ < 10ms
Amin Tootoonchian et 

a l

On control ler performance on 

software defined networks

<100K flow ini tiation per 

second
Teemu Koponen et a l

NOX: Towards  an Operating 

System for Networks

HYPERFLOW 2010
independent NOC control ler 

instances  with global  s tate  

(<30K each instance)

Amin Tootoonchian et 

a l

Hyperflow: a  dis tributed 

control  plane for open flow

Δϊκτυα με περιορισμένο αριθμό 

events  / sec (<1000) 

DIFANE 2010 3M Minlan Yu et a l
Sca lable Flow-Based 

Networking with DIFANE

various  networks , networks  with 

large number of hosts  (Campus, 

Vpn, IP, IPTV)

HEDERA 2010
Εντοπισμός Elephant Flow : 

1.531-5.479 ms  (threshold 100kb 

- 1Mb)

Andrew R. Curtis  et a l

Mahout: Low-Overhead 

Datacenter Traffic 

Management us ing

End-Host-Based Elephant 

Detection

SDN dynamic flow schedul ing for 

DCNs  traffic management

630K 76ms Zheng Kai  et a l
Maestro: A system for sca lable 

openflow control

3.5M (8threads) David Ericksson
The Beacon Openflow 

Control ler

ONIX 2010
2.2M (σε s ingle thread 

environment)
12μs Manish Pa l iwal  et a l

Control lers  in SDN: a  Rreview 

report
WANs. Data  Centers . IP carriers . 

DEVOFLOW 2011 2.9M Andrew R. Curtis  et a l

DevoFlow: sca l ing flow 

management for high-

performance networks

DCN με 160Κ servers

MAHOUT 2011
Εντοπισμός Elephant Flow : 

189.83 ms   (threshold 100kb - 1 

Mb)

Andrew R. Curtis  et a l

Mahout: Low-Overhead 

Datacenter Traffic 

Management us ing

End-Host-Based Elephant 

Detection

SDN dynamic flow schedul ing for 

DCNs  traffic management

1.4M (4 threads)
Syed Abdul lah Shah et 

a l

An Architectura l  eva luation of 

SDN control lers

135K (s ingle) & 1M (8-12 

threads)
55μs David Ericksson

The Beacon Openflow 

Control ler

KANDOO 2012 <1.3M
Abdelrahman 

Abuarqoub 

A Review of the Control  Plane 

Sca labi l i ty Approaches

in Software Defined 

Networking

Δοκιμάστηκε  σε s imple tree 

topology από τους Solei l  Hassas  

Yeganeh et a l . Εξαιρετικό l inear 

sca l ing. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε μεγάλα δίκτυα.

έως 1.6M 2ms
Amin Tootoonchian et 

a l

On control ler performance on 

software defined networks

2.5M (4 threads)
Syed Abdul lah Shah et 

a l

An Architectura l  eva luation of 

SDN control lers

1.35M (s ingle thread) & 12.8M 

(12 threads)
24.7 ms David Ericksson

The Beacon Openflow 

Control ler

5M (2 threads) & 12.8M (12 

threads)
Manish Pa l iwal  et a l

Control lers  in SDN: a  Rreview 

report

MERIDIAN 2013 N/A N/A

B4 2013 N/A N/A

OPENDAYLIGHT 2014
28K flows/sec (16sw), 30K 

flows/sec (32sw)
Telo et a l

SDN Control lers  Sca labi l i ty 

and Performance Study

testbed 16sw-500macs , 32sw-

1000macs

DISCO 2014 N/A N/A Kevin Phemius  et a l
DISCO: Dis tributed Multi -

domain SDN Control lers

Μεγάλα Δίκτυα. WANs. Ετερογενή 

Δίκτυα που περιλαμβάνουν 

Αυτόνομα Συστήματα AS.

ORION 2014 N/A N/A

PANOPTICON 2014 N/A N/A

<30K flows/sec 2 cores                     

<70K flows/sec 4 cores
N/A Advait Dixi t et a l

ElastiCon: An Elastic 

Dis tributed SDN Control ler

 Mininet SDN-based data  center 

network testbed

έως 30K. 2.3ms average
Abdelrahman 

Abuarqoub

A Review of the Control  Plane 

Sca labi l i ty Approaches

in Software Defined 

Networking

Data Center Network με 100k 

hosts , 32 hosts/ rack

ONOS 2014

7Gbits  ONOS Base Platform, 3 

Gbits  ONVisor Platform. 1000 

Flows  insta l lation με 5 ONVisor 

ins tances   in < 4sec

Yoonseon Han et a l

ONVisor: Towards  a  sca lable 

and flexible SDN-based 

network vi rtua l ization 

platform on ONOS

Mininet emulation DCN 100 

switches  ONOS & ONVisor 

platform

RAVANA 2015
46.4K (με μέγιστο μέγεθος batch 

1000 και Pypy Python interpreter)
Naga Katta  et a l

Ravana: Control ler Fault 

Tolerance in Software Defined 

Networking

Σχεδιάστηκε για fault tolerance και 

corectness  προσφέροντας 

κλιμακούμενο βαθμό συνέπειας 

ανάλογα με τις ανάγκες.

FLOODLIGHT 2012
Tested in Network with 64 

switches  and Amazon’s  Elastic 

Computer Cloud Network

ELASTICON 2014

BEACON 2013

Tested in 80 servers  with 320 

vi rtua l  machine clusters  

conta ining 80 vi rt. switches  & 20 

phys ica l  switches

NOX-MT 2012 enough for s izeable networks

Tested in s ingle, 

l inear,dumbbel ,DCN topologies

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ (όπου αυτοί αναφέρονται )

Έρευνα που αναφέρεται η μέτρηση

RYU

tested in s ingle, 

l inear,dumbbel ,DCN topologies . 

Effective in hierarchica l  

topologies , DCN & SDN-SAT

POX 2013

NOX 2008
enterprise networks , large 

campus  networks

MAESTRO 2010
Μπορεί να κλιμακωθεί σε δίκτυα με 

δεκάδες εκατομμύρια flow 

requests  ανά δευτερολεπτο



72 

 

F. Σύγκριση μελετών στο ευρύτερο φάσμα της δυνατότητας 

κλιμάκωσης  

Ο πίνακας με την κατηγοριοποίηση των μελετών περιλαμβάνει δύο περιοχές. Στην 

αριστερή του πλευρά οι στήλες αφορούν το προσανατολισμό της μελέτης και 

περιλαμβάνουν τα σημαντικότερα πεδία πάνω στα οποία βασίζεται η μελέτη ενώ στα 

δεξιά οι στήλες αφορούν την ύπαρξη πινάκων ή διαγραμμάτων που έχουν να κάνουν με 

αξιολόγηση  ή ταξινόμηση υλοποιήσεων με βάση λειτουργίες, αρχιτεκτονικές, 

χαρακτηριστικά, πρωτόκολλα ή παραμέτρους.  

Η μία περιοχή δεν αναιρεί την άλλη και μια μελέτη μπορεί να περιλαμβάνει πεδία και 

από τις δύο περιοχές. Αν η μελέτη είναι προσανατολισμένη σε συγκρίσεις 

χαρακτηριστικών με πίνακες και μετρήσεις (survey oriented) συνήθως περιλαμβάνει 

και αρκετά πεδία της δεξιάς περιοχής. Επίσης μια μελέτη μπορεί να διαπραγματεύεται 

κάποιο συγκεκριμένο θέμα (topic oriented) όπου πάλι είναι δυνατόν σε κάποιες 

περιπτώσεις να περιλαμβάνονται πίνακες και διαγράμματα σύγκρισης και ταξινόμησης 

περιπτώσεων ή υλοποιήσεων. 

Επιλέχθηκαν χαρακτηριστικές μελέτες της βιβλιογραφίας που διαπραγματεύονται ένα 

μεγάλο εύρος θεμάτων που σχετίζονται με τα SDN και την δυνατότητα κλιμάκωσης 

τους. Οι τελευταίες κατηγοριοποιούνται και συγκρίνονται σε σχέση με τον 

προσανατολισμό τους και τις περιοχές θεμάτων που καλύπτουν.  Αυτές εκτός από την 

δυνατότητα κλιμάκωσης, που αποτελεί και τον βασικό άξονα της μελέτης 

περιλαμβάνουν έννοιες και θέματα σχετικά με την αρχιτεκτονική των SDN ή με άλλα 

κεφάλαια που σχετίζονται με τα δίκτυα. 

Συγγραφείς Έτος Θέμα ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ Ή 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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Syed 

Abdullah 

Shah et al 

2013 Architectural 

Evaluation SDN 

controllers 

 + +        +  +     

Amin 

Tootoonch

ian et al 

2013 Scalability of Software 

Defined Networking 
 + + +  +            

Fouad 

Benamran

e et al 

2015 SDN performance 

overview 
+       +     +  +   

 Murat 

Karakus et 

al 

2016 Scalability Issues & 

Approaches 
+  +   +      + + + +   

Mandisa N 

et al 
2017 Comparative Study 

Scalability in 

Productive Networks 

 + +        + + + + + + + 

Yang H et 

al 
2017 Control Plane 

Scalability Comparison 

Simulation Based 

 + +        + + +  +   

Fetia 

Bannour et 

al 

2018 Taxonomy SDN control +  +   +        + + + + 

Ching-

Chih 

Chuang et 

al 

2018 SDN Scalability, 

Wireless DCs 
+  + +     +  +       
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Συγγραφείς Έτος Θέμα ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ Ή 
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Shaikh, M. 

Z et al 
2018 Experiment, scalability 

performance analysis of 

various controllers 

 + +        +    +   

Hohlfeld O 

et al 
2018 Scalability Issues & 

Solutions 
 + + + +   + +         

TAO HU 

et al 
2018 Multi Controller SDN +               + + 

Manish 

Paliwal et 

al 

2018 Controller review +       +     + + + +  

Mohamme

d Al-

Saeedi et 

al 

2019 Survey Adaptive, 

Scalable OpenFlow 

Control 

+  +   +        + + + + 

Liehuang 

Zhu et al 
2019 Performance & 

Benchmark SDN 

controllers 

+  +        +  + + + + + 

A. Tello et 

al 
2019 Controller Scalability & 

Performance Study 
+  +        + + +     

Abbasi A. 

A et al 
2019 SDN cloud computing 

trends & developments 
+      + +      + + +  

Suhail 

Ahmad et 

al 

2020 Survey SDN Control 

Layer Scalability, 

Consistency etc.   

+  +  +         + + + + 

A. 

Abuarqoub 
2020 Review of Control 

Plane Scalability 

approaches 

+  +   +       + + +   

Hemanth 

Kumar 

Ravuri et 

al 

2020 On routing scalability in 

flat SDN architectures 
 +        + +  +     

Sarmiento, 

D. E. et al 2021 Distributed Cloud 

Infrastructure Survey 
+  +    + +      + + + + 

Abinas 

Panda et al 
2021 Flow table scalability in 

SDN 
 +  +             + 

Amit 

Nayyer et 

al 

2021 Learning based Hybrid 

routing for scalability 
 +        + +  +    + 

Manasa 

Kulkarni et 

al 

2021 Experimenting 

Scalability with Pyretic 

& Frenetic 

 +         +  +     

Silvana 

Chagas et 

al 

2021 Performance evaluation 

of host scalability in 

SDN 

 +         +  +     

Amit 

Nayyer et 

al 

2021 Unified model towards 

scalability in SDN 
 +        + + + +     

This 2021 Control Plane 

Scalability 

Comparison 

+  +  + + + +    + + + + + + 

Πίνακας 6. Σύγκριση Μελετών Δυνατότητας Κλιμάκωσης 
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VII. Συμπεράσματα και προτάσεις 

Ο ρόλος του επιπέδου ελέγχου είναι να υλοποιεί την λογική των SDN. Όλες οι 

λειτουργίες που επηρεάζουν τις παραμέτρους στα SDN ξεκινούν από τον ελεγκτή οπότε 

η επιλογή του είναι ζωτικής σημασίας για την συμπεριφορά του δικτύου. Παρόλο όμως 

που τα SDN εξαιτίας της αφαιρετικής λογικής τους και της προγραμματιζόμενης φύσης 

τους είναι ιδιαίτερα πρακτικά και ευέλικτα αποδεικνύεται ότι η δυνατότητα 

κλιμάκωσης τους είναι ένα κεφάλαιο που ακόμη διερευνάται, εξελίσσεται και συνεχώς 

προστίθεται νέα βιβλιογραφία. 

Στη μελέτη αυτή επιχειρήθηκε μία επισκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά την 

δυνατότητα κλιμάκωσης των SDN και μία συγκριτική αντιπαραβολή των υλοποιήσεων 

ελέγχου, της αρχιτεκτονικής τους, των τεχνολογιών τους, των μηχανισμών τους και των 

λειτουργιών τους.  

Σημαντικό μέρος των μελετών της βιβλιογραφίας χρησιμοποιεί το εργαλείο των 

προσομοιώσεων δικτύων με την χρήση ειδικού λογισμικού όπως το Mininet και μέσα 

από τις προσομοιώσεις αυτές παράγονται αποτελέσματα και βγαίνουν χρήσιμα 

συμπεράσματα. Χαρακτηριστικές είναι οι μελέτες των Zhu, Karim, Sharif, Li, Du, 

Guizani (2019) και των Tello, Abolhasan (2019). Πλαισιώσαμε τον πίνακα μετρήσεων 

(Πίνακας 5) και με μετρήσεις που βασίζονται σε προσομοιώσεις, οι οποίες όπου 

συμπεριλήφθηκαν μας έδωσαν μια καλή είκόνα για τις επιδόσεις και τις δυνατότητες 

που έχουν οι υλοποιήσεις ελέγχου. Αντιλαμβανεται επομένως κάποιος, πόσο σημαντικό 

εργαλείο αποτελεί το λογισμικό προσομοίωσης, για την συγκριτική τους μελέτη και την 

ανάλυση τους.  

A. Απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα της εισαγωγής και 

προτάσεις 

EE1- Μηχανισμοί και τεχνολογίες 

Οι κατανεμημένες αρχιτεκτονικές χρησιμοποιούν μηχανισμούς αποθήκευσης και 

διαμοιρασμού των δεδομένων του δικτύου. Δηλαδή της κατάστασης του δικτύου 

(network state). Αυτοί οι μηχανισμοί διεκπεραιώνουν την επικοινωνία μεταξύ των 

ελεγκτών με ανταλλαγή μηνυμάτων, χρησιμοποιούν τεχνικές publish–subscribe και 

είναι event-driven. Σε πολλές περιπτώσεις επιλέγονται πλατφόρμες ή πλαίσια 

(frameworks) ή λογισμικό από τρίτους κατασκευαστές όπως η πλατφόρμα Hazelcast 

(ONOS, Elasticon) για την ανάπτυξη εφαρμογών σε κατανεμημένα συστήματα, η 

υπηρεσία Zookeeper (Ravana, Onix, ONOS) για συντονισμό (orchestration) 
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κατανεμημένων συστημάτων, το σύστημα WheelFS (HyperFlow) για ευέλικτη 

αποθήκευση σε κατανεμημένα συστήματα και primary / backup replication. Επίσης σε 

περιπτώσεις όπως του ελεγκτή DISCO, ενσωματώνεται η υπηρεσία AMQP, η οποία 

διεκπεραιώνει με μηνύματα την επικοινωνία μεταξύ δια-λειτουργικών συστημάτων 

όπως τα αυτόνομα συστήματα (ASs). Παρατηρούμε ακόμη ότι σε κάποιες περιπτώσεις 

όπως ο ONOS ότι χρησιμοποιούνται συνδυαστικά κάποιες πλατφόρμες (Zookeeper, 

Hazelcast). Επίσης οι κατανεμημένες αρχιτεκτονικές ελέγχου ενσωματώνουν 

πρωτόκολλα συνέπειας (consistency protocols) τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τα 

κατανεμημένα συστήματα, αφού αυτά καθορίζουν την συμπεριφορά μεταξύ των 

μονάδων ελέγχου (controller instances) και τον τρόπο που ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις των εφαρμογών (applications) αλλά και την συμπεριφορά τους σε 

περίπτωση αστοχιών. Δημοφιλής είναι ο αλγόριθμος συναίνεσης Paxos, του οποίου μια 

παραλλαγή χρησιμοποιεί η υπηρεσία Zookeper στον ελεγκτή Onix. Ο Paxos 

εξασφαλίζει συνέπεια με χρήση state machine replication και ανθεκτικότητα σε 

περίπτωση που κάποιο αντίγραφο του δεν ανταποκρίνεται. Επίσης χρησιμοποιείται το 

πρωτόκολλο RAFT το οποίο εξασφαλίζει ισχυρή συνέπεια και χρησιμοποιείται στον 

ελεγκτή ONOS μαζί με το Anti-Entropy gossip πρωτόκολλο για επίτευξη χαλαρής 

συνέπειας (eventual consistency).        

EE2 – Παράγοντες που αντιτίθενται στην δυνατότητα κλιμάκωσης 

Στις κατανεμημένες επίπεδες αρχιτεκτονικές που έχουν καλύτερη δυνατότητα 

κλιμάκωσης από τις κεντρικές, χρησιμοποιούνται όπως είδαμε μηχανισμοί επικοινωνίας 

για ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των ελεγκτών για συγχρονισμό και μετάδοση της 

κατάστασης δικτύου. H διεπαφή αυτή μεταξύ των κατανεμημένων ελεγκτών (East-West 

bound API) αν χρησιμοποιείται συχνά, μειώνει την απόδοση του δικτύου. Ιδιαίτερα αν 

υπάρχει μεγάλο πλήθος ελεγκτών και σε μεγάλες αποστάσεις. Αυτή η επιπρόσθετη 

επιβάρυνση που επηρεάζει την δυνατότητα κλιμάκωσης είναι το inter-controller 

overhead και για καλύτερη δυνατότητα κλιμάκωσης θα πρέπει να ελαχιστοποιείται. Για 

να ελαττωθεί το inter-controller overhead μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε 

κατανεμημένες αρχιτεκτονικές με τοπική άποψη (local view) στις μονάδες ελέγχου 

(Onix, ONOS), για περιορισμό των μηνυμάτων, είτε ιεραρχικές αρχιτεκτονικές όπου 

δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ελεγκτών στο ίδιο επίπεδο (Kandoo). Ο Kandoo 

σύμφωνα με την μελέτη των Soheil Hassas Yeganeh, Yashar Ganjali  (2012)  

παρουσιάζει εξαιρετικό γραμμικό scaling σε μεγάλα δίκτυα.    
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Η επικοινωνία μεταξύ των επιπέδων ελέγχου και δεδομένων αποτελεί έναν παράγοντα 

που μπορεί να επηρεάσει την δυνατότητα κλιμάκωσης ενός κατανεμημένου δικτύου. 

Όσο κλιμακώνεται το επίπεδο ελέγχου και όσο αυξάνεται το πλήθος των μονάδων 

ελέγχου (controller instances) και των μεταγωγέων (switches) τόσο μεγαλώνει και το 

signaling overhead (επιπρόσθετα σήματα επικοινωνίας) μεταξύ των δύο επιπέδων. Για 

να μειωθεί η επιπρόσθετη εργασία (overhead) μεταξύ των επιπέδων ελέγχου και 

δεδομένων μπορεί να γίνει χρήση συστημάτων για αποκέντρωση (devolution) μέρους 

του ελέγχου στους μεταγωγείς ή να χρησιμοποιηθούν ευφυείς αλγόριθμοι 

δρομολόγησης. Στην πρώτη περίπτωση τα μηνύματα επικοινωνίας δια μέσου του 

Southbound API (Openflow) θα ελαττωθούν και κατά συνέπεια θα ελαττωθεί και η 

επιπρόσθετη επιβάρυνση (overhead) μεταξύ επιπέδου ελέγχου και επιπέδου προώθησης 

(DIFANE, DevoFlow). Στον DevoFlow με διαχείριση των mice flows από τα switches 

ενώ στην αρχιτεκτονική DIFANE με την χρήση authority switches, με κόστος hardware 

ή software modifications. Στην δεύτερη περίπτωση αν χρησιμοποιηθεί κάποιος 

υβριδικός αλγόριθμος δρομολόγησης όπως ο reinforced learning based hybrid routing 

algorithm των Nayyer, Sharma, Awasthi (2021), επιτυγχάνεται μεγάλη μείωση της 

κίνησης μεταξύ των επιπέδων ελέγχου και προώθησης και έτσι μειώνεται η 

επιπρόσθετη εργασία (overhead). Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι o default reactive 

routing αλγόριθμος του Openflow αποτελεί παράγοντα που αντιτίθεται στην 

δυνατότητα κλιμάκωσης. 

Επίσης μπορεί επίσης να γίνει μία αναπροσαρμογή στην τοπολογία του δικτύου των 

hosts σε κάθε μεταγωγέα, αφού από την οι τοπολογίες που είναι περισσότερο 

ισορροπημένες, όπως η τοπολογίες τύπου δέντρου, μπορεί να βελτιώσουν την 

κατανομή της κίνησης των πακέτων στο δίκτυο και να αυξηθεί η απόδοση του όπως 

δείχνουν στην μελέτη τους οι Chagas S., Lopes N., Portela I. (2021). 

ΕΕ3 – Περιπτώσεις χρήσης 

Όπως διαπιστώνουμε και από τις μετρήσεις, ακόμη και οι κεντρικοί ελεγκτές μπορεί να 

είναι επαρκείς σε πολλές περιπτώσεις χρήσης και να μην προβληματίζουν με την 

απόδοση τους όπως σε δίκτυα ακαδημαϊκά μεγάλων πανεπιστημίων, σε περιβάλλοντα 

επιχειρήσεων αλλά ακόμη και σε πιο εκτεταμένα δίκτυα αφού κεντρικές υλοποιήσεις 

όπως ο Beacon ή o Maestro επιτυγχάνουν εξαιρετικές επιδόσεις λόγω της 

αρχιτεκτονικής τους και κλιμακώνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Σε περιπτώσεις πιο 

μικρών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων ή μεσαίων δικτύων ένας απλούστερος κεντρικός 
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ελεγκτής, με υποστήριξη παραλληλισμού μπορεί να αποδειχθεί μια εξαιρετική και με 

ικανοποιητική δυνατότητα κλιμάκωσης λύση όπως ο NOX-MT ή Ryu.   

Πρωτόκολλα ισχυρής συνέπειας (strong consistency) και μηχανισμοί ανακατεύθυνσης 

(failover) με χρήση replication, μετά από αστοχίες σε μονάδες ελέγχου, μπορεί να 

παίξουν καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση μίας ενιαίας καθολικής κατάστασης δικτύου 

με κεντρική ορατότητα, αλλά και στην διαθεσιμότητα του (availability). Η υλοποίηση 

Ravana που καλύπτει τις παραπάνω προδιαγραφές μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική 

επιλογή σε περιπτώσεις δικτύων όπου το βασικό ζητούμενο είναι η ισχυρή συνέπεια και  

η ανθεκτικότητα σε αστοχίες. 

Υλοποιήσεις όπως ο ONIX που εκτός της πολύ καλής δυνατότητας κλιμάκωσης τους, 

μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικές απαιτήσεις συνέπειας, αποκρισιμότητας 

και διαθεσιμότητας ανάλογα με την εφαρμογή, κάτι που τον κάνει ευέλικτο και 

προσαρμοστικό.    

Υπάρχουν υλοποιήσεις επίσης που είναι προσανατολισμένες στις ανάγκες των Data-

Centers Networks (DCNs) και προσαρμόζονται στις τοπολογίες τους λόγω του 

σχεδιασμού τους. Επίσης μπορούν να λειτουργήσουν αποκεντρωμένα αφού αναθέτουν 

μερικό έλεγχο στους μεταγωγείς (DIFANE, DevoFlow). Υπάρχει ακόμη και η επιλογή 

για κάποιο πλαίσιο αποτελεσματικής διαχείρισης ροών που επίσης είναι 

προσανατολισμένο σε χρήσεις τοπολογιών multi-rooted tree των DCNsς (Hedera, 

Mahout). 

Στην περίπτωση των υποδομών νέφους (cloud infrastructures) υπάρχουν ιδιαίτερες 

απαιτήσεις στις οποίες δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οποιαδήποτε υλοποίηση. Η υβριδική 

υλοποίηση Meridian που χρησιμοποιεί εικονικοποίηση (Virtualization) είναι 

σχεδιασμένη για λειτουργία σε τέτοιου είδους δίκτυα. Άλλες επιλογές θα μπορούσαν να 

είναι οι υλοποιήσεις ONOS, Onix και OpenDayLight.   

Στις επιχειρήσεις που μπορεί να υπάρχει ήδη παλαιότερος (legacy) εξοπλισμός και 

θέλουν να μεταβούν σταδιακά σε SDN, προτείνονται λύσεις που υποστηρίζουν την 

συνύπαρξη των δύο τύπων δικτύων, δηλαδή υβριδικές, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος.  

Μια πολύ καλή επιλογή είναι ο Panopticon που κάνει πολύ αποδοτική διαχείριση των 

ελεγκτών (controller instances) με τα VLAN Ids και τα SCTs και προσφέρει καλή 

δυνατότητα κλιμάκωσης που είναι σημαντικό για ένα επιχειρησιακό περιβάλλον.  
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Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η σύνδεση πολλών απομακρυσμένων WANs (inter-

domain), και απαιτείται o έλεγχος και  η διαχείριση του κάθε domain (intra-domain) την 

λύση προσφέρουν αρχιτεκτονικές διπλού τύπου που επεκτείνονται τόσο οριζόντια όσο 

και κατακόρυφα (ιεραρχικά)  όπως ο Orion (hybrid hierarchical). Ενώ αν απαιτείται 

σύνδεση πολλών γεωγραφικά απομακρυσμένων DCNs, η κατάλληλη λύση είναι 

ιεραρχική όπως ο GOOGLE B4. 

Σε περιπτώσεις inter-domain αυτόνομων συστημάτων ή ετερογενών κλειστών δικτύων 

μια κατανεμημένη λύση τόσο σε λογικό επίπεδο (logically distributed) όσο και σε 

φυσικό επίπεδο (physically distributed) όπως ο multi-domain DISCO μπορεί να 

αποδειχτεί η καταλληλότερη επιλογή. 

Σε συνθήκες που χρειάζεται συχνή προσαρμογή των ελεγκτών στο συνεχές και 

δυναμικά μεταβαλλόμενο φορτίο του δικτύου, η επιλογή μίας υλοποίησης ελέγχου που 

χρησιμοποιεί μηχανισμούς και αλγορίθμους δυναμικής προσαρμογής στην δικτυακής 

κίνηση (load-balancing) όπως ο Elasticon μπορεί να είναι εξαιρετική κίνηση. 

Στις περιπτώσεις ανάπτυξης εφαρμογών (applications), τα open source projects, οι 

αρθρωτές αρχιτεκτονικές ή οι αρχιτεκτονικές που υλοποιούν APIs, θα διευκόλυναν 

σημαντικά το έργο των developers. Τέτοιες περιπτώσεις είναι ο Ryu, ο Pox, ο 

FloodLight και ο OpenDayLight.. 

EE4 – Καθολική λογική κεντρική άποψη δικτύου 

H αφαιρετικότητα των επιπέδων είναι το βασικό χαρακτηριστικό των SDN. H καθολική 

κεντρική ορατότητα του δικτύου είναι βασικό ζητούμενο και επιθυμητή συνθήκη των 

κατανεμημένων SDN. Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται για να μπορούν οι εφαρμογές 

να λειτουργούν απρόσκοπτα σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους.  

Για να μπορεί όμως το κατανεμημένο δίκτυο να διατηρεί την απόδοση του και να 

υποστηρίζει την κλιμάκωση (scalability) του επιπέδου ελέγχου θα πρέπει να διατηρεί σε 

όλη την έκταση του μια λογική κεντρική καθολική κατάσταση. Αυτή είτε θα  

αναπαράγεται (replicated) και θα συγχρονίζεται σε όλους τους ελεγκτές (controllers), 

στην περίπτωση που υποστηρίζεται η καθολική άποψη (global view) σε κάθε έναν 

ελεγκτή  (HyperFlow), είτε θα χωρίζεται σε κατατμήσεις (partitions) όπου οι επιμέρους 

ελεγκτές θα έχουν μόνο την τοπική άποψη (local view) της κατάτμησης που ανήκουν 

και όλες μαζί, με την χρήση εσωτερικών μηχανισμών, θα συναθροίζονται (aggregate) 

σε μία κεντρική καθολική άποψη του δικτύου (Onix, ONOS). Το πρόβλημα που 

παρουσιάζεται όμως σε δίκτυα που κλιμακώνονται, είναι ότι όσο αυξάνεται το πλήθος 
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των ελεγκτών, αυξάνονται επίσης και οι συνολικές αποστάσεις τους και η έκταση που 

καλύπτουν. Έτσι παρατηρούνται προσωρινά φαινόμενα που καλούνται μεταβατικές 

ασυνέπειες (transient inconsistencies) και μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες 

συμπεριφορές στο δίκτυο. Συνεπώς η πρόκληση εδώ είναι να μπορέσουν αυτές οι 

μεταβατικές ασυνέπειες να οριοθετηθούν και να αποφασιστεί ποια είναι η βασική 

προτεραιότητα του δικτύου. Με την χρήση μηχανισμών που μπορούν να καθορίσουν 

τον τύπο συνέπειας, όπως τα πρωτόκολλα συναίνεσης (consensus protocols) μπορεί να 

επιτευχθεί ισχυρή συνέπεια (strong consistency), δηλαδή να εξαλειφθούν οι 

μεταβατικές ασυνέπειες και να εδραιώνεται σε όλο το δίκτυο μία καθολική λογική 

κεντρική άποψη, με κόστος όμως τον περιορισμό της διαθεσιμότητας (availability) του. 

Διαφορετικά, αν είναι επιθυμητό από τις εφαρμογές του δικτύου να υπάρχει υψηλή 

διαθεσιμότητα και αποκρισιμότητα, αυτό θα αντισταθμιστεί με την εμφάνιση 

περισσότερων μεταβατικών ασυνεπειών (eventual consistency) που θα αντιτίθενται 

στην επίτευξη μιας ενιαίας καθολική λογικής κεντρικής κατάστασης και θα 

συνοδεύονται με ανεπιθύμητες συμπεριφορές του δικτύου.  

EE5 – Θεωρητική Πρόταση 

Για να γίνει μία σύνθεση σε καθαρά θεωρητικό επίπεδο, χωρίς να υπολογίζεται το 

οικονομικό κόστος, του επιπέδου ελέγχου, η οποία θα μπορεί να επιτύχει την 

θεωρητική μέγιστη δυνατότητα κλιμάκωσης, με ισχυρή συνέπεια και ανθεκτικότητα σε 

αστοχίες, επιλέγεται και προτείνεται να πληρούνται κριτήρια τα οποία εμπνέονται από 

την λειτουργίες, τους μηχανισμούς και την σχεδιαστική φιλοσοφία των υλοποιήσεων 

που παρουσιάστηκαν και ερευνήθηκαν στην παρούσα μελέτη. Επομένως προτείνεται:     

• Να χρησιμοποιηθεί ιεραρχική κατανεμημένη αρχιτεκτονική για να εξαλειφθεί η 

επιπλέον επιβάρυνση μεταξύ των ελεγκτών (inter-controller overhead) στο 

χαμηλό επίπεδο (βάση), αφού δεν θα υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ελεγκτών 

βάσης και να γίνει εκμετάλλευση του εξαιρετικού scaling εξαιτίας της 

ιεραρχικής του φύσης. Τα καθολικά γεγονότα θα τα διαχειρίζεται ο root 

controller στο υψηλό επίπεδο ενώ τα τοπικά οι ελεγκτές του χαμηλότερου 

επιπέδου (βάσης). 

• Να χρησιμοποιηθούν επιμέρους ελεγκτές που έχουν δυνατότητα υποστήριξης 

παραλληλισμού για υψηλή απόδοση. 

• Να χρησιμοποιηθεί τεχνική RSM (Replicated State Machines) και να πλαισιωθεί 

με κάποιον transactional μηχανισμό επεξεργασίας των σημάτων ελέγχου για 
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ανθεκτικότητα και επιτυχή ανακατεύθυνση χωρίς σφάλματα, σε περίπτωση 

αστοχιών. 

• Να δίνετε η δυνατότητα αποκέντρωσης (devolution) του ελέγχου που 

διεκπεραιώνεται από τους ελεγκτές βάσης της ιεραρχίας, στο επίπεδο 

προώθησης (switches), με χρήση ενός συστήματος ή ενός flow scheduler, που 

απαιτεί κυρίως software modifications στα switches και όχι hardware 

modifications αν είναι δυνατό αυτό. Το σύστημα αυτό θα μπορεί να 

κατηγοριοποιεί τις ροές σε elephant flows που θα τις δρομολογούν οι ελεγκτές 

βάσης, με έναν υψηλής απόδοσης αλγόριθμο και σε mice flows που θα 

δρομολογούνται με αλγόριθμο ECMP (equal cost multi-path) από τα switches. 

Εναλλακτικά μπορεί με modifications σε κάποια από τα switches να δοθούν 

αρμοδιότητες ελέγχου σε αυτά, για να διεκπεραιώνουν την δρομολόγηση. Οι 

ελεγκτές βάσης της ιεραρχίας σε αυτή την περίπτωση θα ελέγχουν αυτά τα 

switches.Έτσι μπορεί να περιοριστούν και τα σήματα επικοινωνίας μεταξύ 

επιπέδου ελέγχου και δεδομένων κάτι που μπορεί να συνεισφέρει στην 

δυνατότητα κλιμάκωσης.     

• Να επιλεγεί και να γίνει χρήση ενός αλγόριθμου δρομολόγησης, όπως του 

reinforced learning-based hybrid ή κάποιου άλλου υβριδικού αλγορίθμου για 

την δρομολόγηση των μεγάλων ροών λόγω της εξαιρετικής του επίδοσης και 

της εξαιρετικής δυνατότητας κλιμάκωσης που μπορεί να επιτύχει. 

• Να γίνει εφόσον είναι δυνατόν αναπροσαρμογή της τοπολογίας των hosts που 

συνδέονται σε κάθε switch του επιπέδου δεδομένων, σε τοπολογία τύπου 

δέντρου για εξισορρόπηση και βελτίωσης της κατανομής του δικτυακού 

φορτίου. 

B. Συμπεράσματα μέσα από την μελέτη, σπουδαιότητα και αξία των 

προτάσεων 

Η παραπάνω πρόταση είναι καθαρά θεωρητική και για να διαπιστωθεί αν μπορεί να 

υλοποιηθεί ολοκληρωτικά ή μέρος της χρειάζεται να μελετηθεί από μηχανικούς, 

γνώστες της τεχνολογίας των SDN και των δικτύων καθώς επίσης και άλλων ειδικών. 

Επίσης είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα χρειαστούν εργαλεία προσομοίωσης και ειδικό 

λογισμικό για να διερευνηθεί συστηματικά. Παρόλο που έχει θεωρητικό σκοπό και 

ίσως εκπαιδευτικό, είναι σημαντική γιατί βασίζεται σε συμπεράσματα από μία 

λεπτομερή ανάλυση και μελέτη, κάποια από τα οποία και προβάλλονται μέσα από 
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αυτήν. Συνεπώς αποτελεί περισσότερο μία αφαιρετική οντότητα, μία σύνθεση 

θεωρητική, ένα βασικό μοντέλο επίδειξης χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές λεπτομέρειες.  

Επίσης οι προτάσεις για επιλογή ελεγκτών μέσα από διάφορες περιπτώσεις χρήσης στο 

σχετικό ερευνητικό ερώτημα, έχουν σκοπό να συνοψίσουν σύντομα και να βοηθήσουν 

στην κατανόηση της διαφορετικότητας των διαφορών αρχιτεκτονικών και 

υλοποιήσεων. 

Η έρευνα αυτή γενικότερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν εργαλείο εκμάθησης των 

βασικών εννοιών, των μηχανισμών και των λειτουργιών του επιπέδου ελέγχου των 

SDN αφού στηρίζεται σε μία λεπτομερή ανάλυση και κατηγοριοποίηση υλοποιήσεων 

που βασίζονται σε διάφορες κατανεμημένες αρχιτεκτονικές και οι πίνακες που 

συμπεριλαμβάνονται παρέχουν μεγάλο όγκο πληροφοριών και στοιχείων. Έχει 

επιπλέον ως στόχο να φέρει σε επαφή με το αντικείμενο, μελετητές ή φοιτητές που 

επιθυμούν να ξεκινήσουν την δική τους μελέτη και να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες 

και προτάσεις αφού αποτελεί ένα είδος οδηγού και προσπαθεί όχι μόνο να καλύψει όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα από περιπτώσεις, υλοποιήσεις, αρχιτεκτονικές, 

μηχανισμούς, έννοιες και πρωτόκολλα που αφορούν το αντικείμενο της κλιμάκωσης 

στα SDN, αλλά επιχειρεί και μία αναλυτική κατηγοριοποίηση άλλων μελετών της 

βιβλιογραφίας πάνω στο ίδιο αντικείμενο, όπως και μία ενδελεχή ανασκόπηση τους, 

κάτι που την καθιστά ακόμη πιο χρήσιμη. 

Εστιάζει στην δυνατότητας κλιμάκωσης αλλά χωρίς να παραβλέπει άλλες σημαντικές 

έννοιες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μαζί της όπως η συνέπεια και η ανθεκτικότητα 

και αυτό είναι διάχυτο σε κάθε κεφάλαιο αυτής της μελέτης. Είναι σημαντικό να βλέπει 

κάποιος την μεγάλη εικόνα ενώ παράλληλα αναλύει κάθε παράμετρο της. 

Επειδή βασίστηκε και σε ιδέες από άλλες μελέτες και προσπάθειες για ανάλυση της 

δυνατότητας κλιμάκωσης και κατηγοριοποίησης αρχιτεκτονικών και υλοποιήσεων, 

επιχειρεί με την σειρά της να ερμηνεύσει με τον δικό της τρόπο θεμελιώδεις έννοιες 

που συνδέονται με την κλιμάκωσης των κατανεμημένων SDN, όπως η καθολική λογική 

κεντρική άποψη δικτύου και η μεταβατική ασυνέπεια. Αναλύει τους λόγους που 

αντιτίθενται στην δυνατότητα κλιμάκωσης,  με συνδυαστικό τρόπο, για να επισημάνει 

τις πολλές διαστάσεις του προβλήματος, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει την ουσία του, 

που είναι ότι η λύση σε αυτό προκαλεί η ίδια πρόβλημα κλιμάκωσης, επομένως είναι 

μέρος του προβλήματος και για αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντικό κάθε βήμα προς 

ένα υψηλότερο επίπεδο κλιμάκωσης να γίνεται μελετημένα και όχι αυθαίρετα. Δηλαδή 
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το ότι για να κλιμακωθεί το επίπεδο ελέγχου των κατανεμημένων SDN, χρειάζεται να 

προστεθούν περισσότεροι ελεγκτές είναι κάτι που το ίδιο δημιουργεί πρόβλημα στην 

κλιμάκωση του αφού αυξάνεται ραγδαία το πλήθος και η συχνότητα των σημάτων στο 

κανάλι ελέγχου του δικτύου και αυτό μπορεί τελικά να μειώσει την απόδοση του. 

Είναι σημαντικό κατά τον σχεδιασμό του δικτύου να γίνεται αναλυτικός προσδιορισμός 

των προδιαγραφών του και των απαιτήσεων του και έπειτα να αξιολογηθούν οι 

επικρατέστερες προτάσεις . Για παράδειγμα αν μία επιχείρηση θέλει να επεκτείνει το 

παλαιότερης τεχνολογίας δίκτυο της χωρίς να το καταργήσει και επίσης θέλει να μπορεί 

στο μέλλον να έχει την δυνατότητα να το κλιμακώσει, καθορίζει και μία απαίτηση η 

οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή της κατάλληλης αρχιτεκτονικής. 

Επίσης αν κάποια άλλη επιχείρηση επιθυμεί με κάθε κόστος το δίκτυο να είναι πάντα 

διαθέσιμο και αποκρίσιμο εντός περιορισμένων χρονικών ορίων , θέτει και μία 

προδιαγραφή που θα αξιολογηθεί κατά τον σχεδιασμό του και θα κατευθύνει σε 

συγκεκριμένες επιλογές πρωτοκόλλων, μηχανισμών ή υλοποιήσεων. Επομένως έχει 

μεγάλη σημασία να  υπάρχουν συγκεντρωμένες σε ευανάγνωστους πίνακες, αναλυτικές 

πληροφορίες που θα κατηγοριοποιούνται με σαφήνεια και θα περιγράφουν με 

λεπτομέρεια παραμέτρους, λειτουργίες, χαρακτηριστικά, μηχανισμούς, πρωτόκολλα, 

πεδία εφαρμογής και αποτελέσματα μετρήσεων. Έτσι ώστε να μπορεί όποιος αναζητεί   

να διακρίνει ξεκάθαρα τις διαφορές τους και με βάση τις ανάγκες του να λάβει 

σημαντική βοήθεια στην λήψη των κατάλληλων αποφάσεων.            

C. Σχετικές μελέτες 

Η προσπάθεια αυτή βασίζεται στην βιβλιογραφία. Δηλαδή χρησιμοποιεί τα εργαλεία 

της σύνθεσης, της αφαιρετικότητας και της κριτικής σκέψης για να παραθέσει 

πληροφορίες , να τις εμπλουτίσει, να τις συγκρίνει με άλλες μελέτες και να τις 

κατηγοριοποιήσει.  

Στην μελέτη τους για την δυνατότητα κλιμάκωσης, οι Karakus, Durresi (2017) 

κατηγοριοποιούν τις υλοποιήσεις ελέγχου με βάση είτε την φυσική τους τοπολογία είτε 

τους μηχανισμούς τους. Ως μηχανισμούς οι οποίοι συμβάλλουν στην βελτίωση της 

δυνατότητας κλιμάκωσης επισημαίνουν την χρήση βελτιστοποιήσεων που βασίζονται 

στον παραλληλισμό (parallelism based optimization) και την χρήση βελτιστοποιήσεων 

στο σχήμα δρομολόγησης (routing scheme optimization). Είναι εύστοχη αυτού του 

είδους η κατηγοριοποίηση. Στη δική μας μελέτη κάνουμε εκτενή αναφορά σε τέτοιους 

μηχανισμούς. Στην περίπτωση της φυσικής τοπολογίας οι μελέτες έχουν αρκετά κοινά 
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σημεία εκτός του ότι ως τοπολογίες υβριδικής αρχιτεκτονικής κατηγοριοποιούνται 

εκείνες που στην δική μας μελέτη αναφέρονται ως αποκέντρωση στο επίπεδο 

δεδομένων. Οι Karakus, Durresi (2017) τονίζουν την ανάγκη για περισσότερο 

αποδοτικούς αλγόριθμους συνέπειας, κάτι που έμμεσα θίγεται και στην δική μας μελέτη 

που σημειώνει τις επιπτώσεις που έχουν οι μεταβατικές ασυνέπειες. Σωστά επίσης 

αναφέρουν την ανάγκη που υπάρχει στις περιπτώσεις inter-domain ετερογενών 

κατανεμημένων δικτύων για ασφάλεια και ιδιωτικότητα, αφού πρόκειται στην ουσία 

για σύνδεση δύο διαφορετικών δικτύων με διαφορετική διαχείριση και παραμέτρους. 

Τέλος στηριζόμενοι σε άλλες μελέτες προτείνουν την αυτοματοποίηση με αλγορίθμους 

της τοποθέτησης των ελεγκτών στις κατάλληλες θέσεις για να αυξήσουν την αξιοπιστία 

και την αντοχή σε αστοχίες. Καταλήγουν στο σωστό αλλά προφανές συμπέρασμα, ότι η 

δυνατότητα κλιμάκωσης επηρεάζεται αρνητικά από τον διαχωρισμό των επιπέδων 

ελέγχου και προώθησης αφού εισάγεται καθυστέρηση μεταξύ ελεγκτών και 

μεταγωγέων, καθώς επίσης και από την αύξηση του αριθμού των αιτήσεων που 

διαχειρίζονται οι ελεγκτές.      

Στην μελέτη του ο Abuarqoub (2020) κατηγοριοποιεί όπως και οι Karakus, Durresi 

(2017) τις υλοποιήσεις, είτε με βάση την τοπολογία τους είτε με βάση τους 

μηχανισμους τους. Χρησιμοποιεί έναν ακόμη μηχανισμό επιπλεόν, αυτόν της 

μηχανικής μάθησης και κατατάσει επίσης στις υβριδικές τοπολογίες οσες 

χρησιμοποιούν αποκέντρωση του ελέγχου στο επίπεδο προώθησης. Το συμπέρασμα 

που καταλήγει, αφού παραθέσει και μία σειρά δεδομένων με αποτελέσματα μετρήσεων, 

είναι ότι η βελτίωση της δυνατότητας κλιμάκωσης μπορεί να επιτευχθεί αν ελαττωθεί 

το πλήθος των αιτήσεων προς τον ελεγκτή ή αν γίνει κατανομή των αιτήσεων 

διαμοιράζοντας το φορτίο σε περισσοτερους ελεγκτές ή αν χρησιμοποιηθούν 

μηχανισμοί. Τα προηγούμενα σίγουρα ισχύουν και επιβεβαιώνονται και από τα 

συμπεράσματα της δικής μας μελέτης. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει το πλεονέκτημα 

της μηχανικής μάθησης.  Όπως σημειώνουν οι συγγραφείς όταν η τελευταία 

εφαρμόζεται για βελτίωση της δυνατότητας κλιμάκωσης, δείχνει να έχει εξαιρετικές 

δυνατότητες για πρόβλεψη της κίνησης στο δίκτυο χρησιμοποιώντας δεδομενα 

πραγματικου χρόνου. Μπορεί να μειώσει την επιβάρυνση (overhead) στο δίκτυο αλλά 

και να οργανώσει αποδοτικά τους πίνακες ροής.     

Η μελέτη των Bannour, Souihi, Mellouk (2017) κάνει έναν διαχωρισμό στις φυσικά 

κατανεμημένες αρχιτεκτονικές (physically distributed) και τις κατηγοριοποιεί είτε ως 

λογικά κεντρικές (logically centralized) είτε ως λογικά κατανεμημένες (logically 
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distributed). Είναι μια πολύ εύστοχη διάκριση, η οποία γίνεται και στην δική μας 

μελέτη, στον πίνακα με την κατηγοριοποίηση των αρχιτεκτονικών αλλά αναφέρεται και 

εντός του κειμένου με εκπρόσωπο αυτής της κατηγορίας την υλοποίηση του ελεγκτή 

DISCO. Επίσης οι συγγραφείς ενώ καλύπτουν με λεπτομέρεια μέσα στο κείμενο τους, 

τους μηχανισμούς και τα χαρακτηριστικά των ελεγκτών, δεν τα ταξινομούν σε 

κάποιους πίνακες, έτσι ώστε να διευκολύνουν τον μελετητή ή των αναγνώστη. 

Προτείνουν ορθά, την χρήση ιεραρχικής οργάνωσης του επιπέδου ελέγχου για 

αυξημένη δυνατότητα κλιμάκωσης σε σχέση με την επίπεδη, κάτι που επισημαίνουμε 

και εμείς. Επίσης τονίζουν ότι πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο η τοποθέτηση των 

επιμέρους ελεγκτών και να αντιμετωπιστεί σαν ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης, κάτι 

που είναι απολύτως σωστό γιατί όπως σημειώθηκε και στην δική μας μελέτη, όσο 

αυξάνεται το πλήθος των ελεγκτών τόσο αυξάνονται και τα σήματα ελέγχου μεταξύ 

τους αλλά και με το επίπεδο προώθησης. Με τη κατάλληλη οργάνωση του επιπέδου 

ελέγχου με αρχιτεκτονικές που περιορίζουν το πλήθος των σημάτων ελέγχου μπορεί να 

αντιμετωπιστεί η παραπάνω κατάσταση. Οι  Bannour, Souihi, Mellouk (2017) 

αναφέρονται επίσης στην διατήρηση μιας καθολικής κεντρικής λογικής άποψης και την 

άμεση σχέση που έχει με το μοντέλο συνέπειας που χρησιμοποιείται. Είναι κάτι που και 

εμεις αναδείξαμε και θα συμφωνήσουμε με το συμπερασμα των συγγραφέων ότι 

δηλαδή είναι δυνατόν να προκύψουν περιπτώσεις όπου το δίκτυο θα είναι μη 

διαθέσιμο, λόγω των συχνών ανανεώσεων της κατάστασης δικτύου που προωθούνται 

(propagate) στους ελεγκτες, εξαιτίας της χρήσης μοντέλου ισχυρής συνέπειας. 

Καταλήγουν επίσης στο συμπέρασμα ότι οι μηχανικοί λογισμικου και οι developers θα 

πρέπει να εκμεταλευτούν την δυνατότητα που τους δίνεται από τα SDN για χρήση 

διαφορετικών βαθμών συνέπειας ανάλογα με τις απαιτησεις των εφαρμογών.  

Οι Ahmad, Mir (2020) ταξινομούν στην μελέτη τους μία ευρεία σειρά από ελεγκτές σε 

πίνακες και περιγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά τους, την αρχιτεκτονική τους, 

τα interfaces (Northbound και Southbound) και τον μηχανισμό συνέπειας. Επίσης 

αξιολογούν παραμέτρους όπως κλιμάκωση, συνέπεια, ασφάλεια και αξιοπιστία. Είναι 

μια ολοκληρωμένη λεπτομερής μελέτη που παρέχει ένα πλήθος από στοιχεία και 

πληροφορίες. Σε πολλές περιπτώσεις αποτέλεσε έμπνευση και επηρέασε τον τρόπο που 

εμβαθύνουμε στην δική μας μελέτη στα χαρακτηριστικά και τους μηχανισμους των 

ελεγκτών. Ένα βασικό σημείο που την κάνει να ξεχωρίζει από άλλες είναι στην 

ανάπτυξη των υβριδικών υλοποιήσεων όπου το πλήθος των περιπτώσεων μου 

παρουσιάζεται είναι μεγάλο. Θα μπορουσε να συμπεριλαμβάνει και κάποιες μετρήσεις 
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για να δίνει και μία ποσοτική διάσταση στην παρουσίαση των υλοποιήσεων ελέγχου 

και με αυτό τον τρόπο να δώσει έμφαση στις επιδόσεις τους και την δυνατότητα 

κλιμάκωσης τους. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα μοντέλα ισχυρής 

συνέπειας επιφέρουν επιπρόσθετη επιβάρυνση (overhead) στην επικοινωνία και 

αυξημένο συγχρονισμό μεταξύ των ελεγκτών, κάτι που επιφέρει επιπλέον προβλήματα 

κλιμάκωσης στο δίκτυο.  Αυτό επιβεβαιώνεται και από την δική μας μελέτη. Επισης 

επισημαίνουν ότι με την χρήση μοντέλων χαλαρής συνέπειας παρατηρούνται 

διαφορετικές τιμές στο δίκτυο προσωρινά λόγω των ταυτόχρονων λειτουργιών 

ανάγνωσης και εγγραφής από τους ελεγκτές, για μικρές μεταβατικές χρονικές 

περιόδους, είναι αυτό που ονομάσαμε μεταβατικής ασυνέπειας (transient 

inconsistency). Τέλος σημειώνουν ότι η διατήρηση μίας καθολικής λογικής κεντρικής 

κατάστασης σε όλο το δίκτυο αποτελεί μία σχεδιαστική πρόκληση η οποία απαιτεί την 

ευφυή διαχείριση του ισοζυγίου μεταξύ απόδοσης και διαθεσιμότητας.   
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