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Resum 

 

A internet trobem molts tipus de protocols, cadascun d’ells amb un 

funcionament i propòsit diferent als altres.  

L’objectiu d’aquest projecte serà crear un mòdul per a LISPmob que el 

farà capaç de processar un nombre de paquets més alt que LISPmob 

sense aquest mòdul.  Per a aconseguir-ho, integrarem una llibreria de codi 

obert desenvolupada per Intel anomenada Intel DPDK. Aquesta llibreria 

permet accelerar el processament de paquets fins a vuit vegades. 

El projecte és de modalitat A i ha estat desenvolupat dins del marc de 

col·laboració que s’ha establert entre el professor, i tutor del projecte, 

Albert Cabellos del Departament d’Arquitectura de Computadors de la 

Universitat Politècnica de Catalunya i l’empresa Cisco Systems Inc.  

El projecte ha tingut una durada oficial de cinc mesos, del Febrer al Juny 

del 2015, però es va començar a parlar i a dissenyar una ruta de treball 

quatre mesos abans.   
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Resumen 

 

En Internet existe una gran variedad de protocolos, cada uno con un 

funcionamiento y propósito diferente al resto.  

El objetivo de este proyecto será crear un módulo para LISPmob el cual 

hará que éste sea capaz de procesar un número mayor de paquetes que 

LISPmob sin dicho módulo. Para ello, usaremos una librería de código 

abierto desarrollada por Intel llamada Intel DPDK, esta librería promete 

acelerar hasta ocho veces la velocidad de procesamiento de paquetes.  

Este proyecto es de modalidad A y ha sido desarrollado dentro del marco 

de colaboración que se ha establecido entre el profesor, y director del 

proyecto, Albert Cabellos del Departamento de Arquitectura de 

Computadores de la Universitat Politècnica de Catalunya y la empresa 

Cisco Systems Inc. 

El proyecto se ha desarrollado oficialmente entre los meses de Febrero y 

Junio de 2015, aunque ya se empezó a diseñar una hoja de ruta cuatro 

meses antes.  
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Abstract 

 

There are many protocols in the Internet area, and all of them have 

different purposes.  

The goal of this project is to create a module for LISPmob that will allow 

LISPmob to process more packets than an execution of LISPmob without 

this module. To achieve this goal we will use an open source library 

developed by Intel called Intel DPDK. They claim it can increase packet 

processing speed up to eight times.  

This is an ‘A’ modality project and it has been developed by the 

collaboration framework between the professor and coordinator of this 

project, Albert Cabellos of Department of Computer Architecture of 

Universitat Politècnica de Catalunya, and the company Cisco Systems Inc. 

Although the whole project has been developed in five months, from 

February to June of 2015, we had started developing the roadmap four 

months before. 
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1. Introducció 

Aquest projecte és un Treball Final de Grau de l’especialitat de 

Tecnologies de la Informació del Grau en Enginyeria Informàtica de la 

Facultat d’Informàtica de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya). 

És tracta d’un projecte de modalitat ‘A’ donat que el tutor, Albert Cabellos, 

és professor de la FIB. 

A més, aquest projecte es desenvolupa dintre del marc de col·laboració 

que s’ha establert entre l’empresa Cisco (Cisco Systems, Inc.) i el 

professor Albert Cabellos. 

1.1. Formulació del problema 

L’empresa Cisco és àmpliament coneguda per la seva experiència dins 

del món dels protocols d’accés a Internet així com per les seves solucions 

hardware basades en els seu software.  

Actualment, Cisco ofereix als seus clients una nova arquitectura de xarxa 

anomenada LISP (RFC 6830) [1][2]. Per tal de poder ser més competitius, 

aquest protocol necessita tenir més presència a Internet. Una de les 

formes que hi ha per a promocionar aquest protocol és utilitzar LISPmob. 

En aquest projecte integrarem una implementació de LISP, anomenada 

LISPmob[3], la qual ha estat creada i desenvolupada a la Universitat 

Politècnica de Catalunya, amb una llibreria creada per Intel anomenada 

DPDK[4] la qual accelerarà el rendiment final del processament de 

paquets. L’objectiu d’aquest projecte serà crear un mòdul per a LISPmob 

el qual farà que aquest sigui capaç de processar més paquets per segon 

que la mateixa instància de LISPmob sense aquest mòdul. 

Un cop finalitzat el projecte, LISPmob podrà utilitzar el programari 

resultant per accelerar el processament de paquets.  

 



 
 

 Aleix Murtra Buil 
 

 

 

 

 

 

 

Pàgina 11 / 73 
 

1.2. Estat de l’art 

1.2.1. LISP 

LISP és una arquitectura de xarxa 

desenvolupada per la Internet Engineering Task 

Force ‘IETF’ la qual separa els identificadors IP 

en dos espais de noms, EID’s i RLOC’s. 

 EID’s: Només es poden comunicar amb altres EID. No es poden 

comunicar de forma directa amb cap RLOC. Cisco els anomena sites.  

 RLOC’s: Només es poden comunicar amb altres RLOC. De la mateixa 

forma que succeeix amb els EIDs, un RLOC no es pot comunicar 

directament amb un EID. Cisco es refereix a l’espai RLOC com al core 

de LISP. 

Per a que un EID es pugui comunicar amb un altre, el paquet creat haurà 

de passar pel core de LISP (espai d’RLOC’s). Aquest accés el farà a 

través d’un router compatible amb la tecnologia LISP (LISP Capable 

Router) anomenat xTR.  

La relació que hi ha entre els diferents EIDs i RLOCs s’emmagatzemen, 

mitjançant una operació de l’API de LISP anomenada map request, a una 

base de dades distribuïda anomenada mapping system. Així doncs, quan 

un paquet entri per un xTR, aquest l’encapsularà i l’enviarà cap a un RLOC 

destí, el qual l’haurà obtingut utilitzant la crida map reply de l’API. 

 
 Esquema del funcionament de LISP 
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1.2.1. LISPmob 

LISPmob és una implementació de codi 

obert de LISP que s’està desenvolupant 

al departament d’Arquitectura de Computadors dins de la Universitat 

Politècnica de Catalunya. Ha estat dissenyat per a fer aquest protocol 

compatible amb sistemes Linux, Android i OpenWRT, fent aquest protocol 

més assequible i portable.  

La característica més important de LISPmob és que implementa el 

protocol LISP (RFC 6830).  

El codi desenvolupat per l’equip de LISPmob està desenvolupat en C i es 

pot trobar al repositori GitHub[5]. En aquest projecte el que farem serà 

desenvolupar un mòdul addicional el qual es podrà comunicar amb una 

instància LISPmob del sistema. 

1.2.2. Intel DPDK  

Intel DPDK (Data Plane Development Kit) és un conjunt de llibreries de 

codi obert desenvolupat per Intel les quals prometen accelerar, fins a vuit 

vegades, el processament de paquets. Està dissenyat per a funcionar amb 

processadors Intel i sistema operatiu Linux. 

Té dues característiques molt importants: 

 El processament de paquets es fa a nivell software però ometent tot el 

funcionament del Kernel, el qual significa que hem d’implementar-ho 

tot, com la taula ARP. 

 

 La configuració d’aquest mòdul és realitzada des del nivell usuari de 

Linux utilitzant una API, fent aquest mòdul prou fàcil d’entendre i 

programar. 
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Esquema del funcionament d’Intel DPDK 

Al ser aquesta llibreria molt nova, té el problema de que disposa d’una 

comunitat encara molt petita al darrere. Això vol dir que en cas de tenir un 

problema difícilment trobarem alguna solució de forma ràpida per Internet. 

En molts casos la forma més ràpida per arreglar un error serà enviar un 

missatge al fòrum oficial d’Intel o escriure un missatge a través de la llista 

de correu de DPDK, fet que comportarà una pèrdua de temps 

considerable al haver d’esperar a que algú contesti.  

Tot i això, Intel ha creat un conjunt de manuals [6][7][8] que ajuden a 

desenvolupar i entendre el codi de la seva llibreria. Ens trobem, per 

exemple, un codi el qual ens ajuda a configurar l’entorn de treball sense 

gaires complicacions, i altres codis d’exemple que fan part del codi que 

nosaltres necessitem. 

Mirant els exemples, n’hi ha un parell (Kernel Network Interface ‘kni’ i Level 

3 Forwarding ‘l3fwd’) que ens anirien molt be de cara a desenvolupar el 

mòdul corresponent. 

El que farem és crear un arxiu basat amb part del codi de l’exemple kni, 

que conté el codi que serveix per a configurar la maquina on corre DPDK 

amb els divers d’aquesta llibreria, i el codi l3fwd, el qual conté codi per a 
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comunicar-se amb la taula hash table de DPDK i codi d’encaminament de 

paquets tant de nivell 2 com de nivell 3. Més tard expliquem amb més 

detall els passos a seguir per a completar el Treball. 

1.3. Actors 

A continuació detallem els actors que hi ha implicats en major o menor 

mesura dins del projecte, tant els que el desenvoluparan com els que li 

trauran benefici. 

1.3.1. Programador DPDK 

El mateix alumne que redacta aquest Treball serà el desenvolupador 

principal del projecte DPDK. Serà el que tindrà la decisió final alhora 

d’implementar les decisions acordades entre tot l’equip LISPmob, i serà 

l’encarregat d’informar al Tutor o Cap sobre els avenços amb el projecte.  

1.3.2. Programadors LISPmob 

Aquests programadors es posaran en contacte amb el programador 

DPDK per a fer la integració de la forma més òptima possible. Aquesta 

comunicació s’anirà donant durant tot el desenvolupament del projecte, 

però serà cap a la part final on s’intensificaran aquestes comunicacions 

amb la intenció de deixar el projecte el més polit possible.  

1.3.3. Tutor / Cap 

El tutor o cap de projecte és el que coordinarà i planificarà les tasques a 

realitzar dels diferents desenvolupadors. També serà el que es posarà en 

contacte amb altres empreses o persones que puguin donar ajuda. En 

aquest cas, és posarà en contacte amb altres experts dins de Cisco o 

d’Intel que ens puguin ajudar amb el projecte. 

1.3.4. LISPmob 

La integració del mòdul DPDK a LISPmob pot fer que aquesta surti molt 

beneficiada, doncs si s’optimitza el processament de paquets de 

LISPmob, aquesta arquitectura passarà a ser molt més competitiva que 
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altres alternatives com, per exemple, OpenLISP. Aquesta millora és pot 

traduir amb més beques de part de Cisco i més reconeixement 

internacional.  

1.3.5. Cisco Systems, Inc.  

Cisco defineix quins són els requeriments que ha de complir el 

projecte un  cop finalitzat. El tutor del projecte és l’encarregat 

de mantenir conversacions amb l’empresa per a acordar 

aquests requeriments.  

1.3.6. Usuaris de LISPmob 

Els usuaris de LISPmob seran els que més es beneficiaran del nostre 

projecte. Podran beneficiar-se de les mateixes funcionalitats que els oferia 

abans LISPmob, però amb la diferència de que si compleixen els requisits 

hardware per a poder executar LISPmob amb DPDK, el processament de 

paquets serà molt més ràpid.  
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2. Abast del projecte 

2.1. Objectius 

Aquest projecte té definits tres objectius principals: 

 Per a que tot funcioni el primer objectiu serà llegir la documentació tant 

de Cisco com de LISPmob, i crear un entorn de treball òptim. 

 

 Crear un programa en C que utilitzi la llibreria DPDK i que sigui capaç 

d’utilitzar els components necessaris per tal d’encaminar els paquets 

entrants.  

 

Per a la realització d’aquest objectiu serà necessari disposar d’un 

ordinador compatible amb Intel DPDK, això significa que l’ordinador ha 

de tenir un processador Intel i una targeta ethernet NIC molt específica 

i compatible amb DPDK. 

 

Utilitzarem un programari de virtualització anomenat Oracle VirtualBox, 

i emularem màquines Ubuntu 14.04 LTS x86 i x64 sobre una màquina 

Windows 8.1 x64.  

 

 L’últim objectiu és integrar aquest mòdul a LISPmob. Per a fer-ho ens 

haurem de posar d’acord amb l’equip desenvolupador de LISPmob. 

2.2. Obstacles i riscos 

Els diferents obstacles i riscos que ens podem trobar en el 

desenvolupament del projecte són: 

 Tecnologia desconeguda 

Un dels problemes més importants és el desconeixement inicial envers 

a l’arquitectura LISPmob i amb la llibreria DPDK. Abans de dur a terme 

aquest projecte serà necessari obtenir un grau elevat de coneixement 

en aquetes dues tecnologies. D’una banda el tutor podrà explicar com 
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funciona LISP per a que el desenvolupador DPDK sigui capaç de 

començar amb els mínims dubtes possibles envers la tecnologia LISP. 

 

 Falta d’una comunitat 

Com que aquestes tecnologies són de caire molt específic i tenen un 

públic molt concret, és difícil trobar altres usuaris amb problemes 

similars per la xarxa.  

 

En canvi, si que trobem informació oficial com manuals i instruccions 

d’ús. 

 

 Equipament específic 

Per a poder executar el programari DPDK necessitarem disposar 

d’equipament específic. El problema rau en l’obtenció d’aquest ja que 

el seu cost és elevat. Aquest obstacle serà resolt emulant l’entorn de 

treball amb un virtualitzador. 

 

 Planificació 

Com que aquest és un projecte d’investigació, es pot donar el cas de 

que alguna de les tasques s’allargués més del que tenim previst 

inicialment. Aquests incidents s’hauran de gestionar adequadament 

per no endarrerir l’entrega del projecte, ja que aquest té una data límit 

fixada. 

2.3. Mètode de treball 

La metodologia de treball que utilitzarem serà el mètode en Cascada. No 

començarem una tasca fins que s’hagi acabat l’anterior. En moments 

puntuals pot ser que requerim utilitzar un mètode més àgil, per exemple 

durant la fase de proves. Si una prova no sorgeix efecte podríem utilitzar 

un mètode iteratiu per anar dissenyant, implementant i provant.  
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2.3.1. Planificació preliminar 

El treball estarà dividit en fases, cada una ben diferenciada de l’anterior. 

Aquestes són: 

 Lectura de tota la documentació oficial disponible.  

 Preparar l’entorn de treball. 

 Executar i entendre un codi d’exemple de DPDK. 

 Crear un codi similar al codi d’exemple de DPDK però tenint en compte 

les necessitats de LISPmob. 

 Adaptar el codi a LISPmob. 

Paral·lelament hi ha una tasca dedicada a crear la documentació que es 

presentarà a final de curs. Aquesta documentació estarà en constant 

actualització. 

2.3.2. Entorn de treball 

Per al desenvolupament d’aquesta pràctica el departament ha posat a 

disposició del desenvolupador un ordinador de sobretaula personal a un 

despatx de becaris. A part, també tindrem en compte l’ordinador de 

sobretaula de casa, on desenvoluparem força part del codi del projecte. 

2.3.2.1. Departament 

El Departament d’Arquitectura de Computadors ‘DAC’ ha posat a la meva 

disposició un ordinador PlaTIC 2009. Compta amb un processador de 

doble nucli Intel de 64 bits (Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz), 4 GB de 

RAM i un disc dur de 500 GB. 

En aquest ordinador tenim instal·lat un Linux Ubuntu 14.04 x64 LTS. 

Sobre aquesta màquina hem instal·lat el següent programari: 

 TeamViewer: Per a poder connectar-nos de forma remota i fer una 

intervenció. La idea d’utilitzar aquest software és que ens dona 

molts menys mal de caps amb els ports i el Firewall del 

departament.  
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 VirtualBox: Per a virtualitzar altres màquines. Hem optat per a 

instal·lar el VirtualBox perquè de cara al desenvolupament DPDK 

dona menys problemes, és molt més fàcil emular una tarja NIC de 

la marca Intel. Crearem tres màquines virtuals amb Ubuntu. Una 

servirà per al desenvolupament LISPmob/DPDK i les altres dues 

per a fer proves, per exemple enviant un ping d’una a l’altre passant 

per la màquina on es desenvolupa LISPmob/DPDK. 

 Git: La idea és poder desenvolupar des de la màquina que 

vulguem, així que tindrem el codi sempre pujat a un repositori privat 

a Bitbucket. 

2.3.2.2. Ordinador personal 

L’ordinador ‘de casa’ també és important en aquesta pràctica, i es que és 

més ràpid programar en una màquina principal que en una màquina 

remota. Com que tenim Git, no hi haurà problema per treballar des del 

despatx o des de casa.  

Aquest ordinador disposa d’un processador de quatre nuclis Intel de 64 

bits (Intel Core i5-2320 3.00 GHz), 8 GB de RAM, un disc dur de 128 GB 

SSD i un altre d’1TB.  

En aquest ordinador tenim instal·lat un Microsoft Windows 8.1 x64.  

Com es pot veure, utilitzarem programari semblant al del Departament:  

 TeamViewer: També l’instal·lem en aquesta màquina, per si 

necessitem fer una intervenció de forma remota.  

 Virtualbox: Seguint la mateixa arquitectura que a la màquina del 

Departament, crearem tres màquines virtuals des d’on es 

desenvoluparà i es faran les proves per a no interferir amb el 

funcionament de la màquina ‘host’. 

 Git: Amb aquest programari, instal·lat a les màquines virtuals, 

podrem sincronitzar el codi amb l’ordinador del Departament. 
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2.3.2.3. Hardware DPDK 

Necessitarem una tarja d’accés a Internet compatible amb DPDK. La que 

el departament ha comprat és Intel, i és capaç de moure dades a una 

velocitat de fins a 10 GE. 

El model seleccionat és Intel X540-AT2.  

2.4. Eines de seguiment 

2.4.1. Repositori 

El codi generat tindrà moltes modificacions, moltes d’aquestes faran que 

el programa vagi a millor, i d’altres faran que deixi de funcionar. Per tal de 

mantenir una copia de cada canvi ens aprofitarem dels beneficis d’un 

sistema de control de versions com Git. En aquest cas, l’allotjarem a 

BitBucket ja que amb la UPC tenim un nombre il·limitat de repositoris 

privats gratuïts. 

Així doncs, mantindrem implícitament un control sobre el que s’ha fet i el 

quan. A part de poder tornar sempre que vulguem a una versió anterior 

del codi. 

A més, en cas de detectar un error, BitBucket disposa d’un sistema de 

tiquets mitjançant el qual podem dir que falla, a on i l’estat del tiquet (si 

s’ha resolt o no). 

2.4.2. Gestor de projectes 

Tot i que aquest projecte no té moltes tasques, va be tenir en un lloc 

centralitzat totes les tasques que s’han de realitzar. Trello és un servei de 

gestió de projectes que disposa tant d’una aplicació per dispositiu mòbils 

com una pàgina web.  
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2.4.3. Reunions 

Cada setmana es realitzen dues reunions tant amb el director del TFG 

com amb la resta de l’equip de LISPmob, per tal de posar en comú tant 

dubtes com avenços.  

Una d’aquetes reunions està relacionada amb LISPmob i els avenços de 

tots els desenvolupadors envers els diferents fronts oberts. L’altre reunió 

serà una techtalk on el desenvolupador DPDK explicarà els avenços 

respecte la setmana anterior i explicant com ha integrat les funcionalitats 

proposades a la reunió general.  

2.5. Mètode de validació 

Tots els avenços fets seran comunicats i testejats de forma detallada a les 

reunions setmanals de manera que si es detecta un possible error es 

pugui arreglar perdent el menor temps possible. A més, aquestes reunions 

serviran per anar concretant els següents punts a realitzar. 

Per a provar el funcionament del programa utilitzarem un generador de 

paquets, com el que ofereix la mateixa llibreria DPDK, i un analitzador de 

paquets, com el Wireshark. Així ens assegurarem de que el recorregut 

dels paquets és el correcte. 
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3. Planificació temporal 

3.1. Durada del projecte 

El període de realització d’un projecte de Treball de Final de Grau en el 

quadrimestre de primavera comprèn des de l’inici de les classes, coincidint 

amb l’inici del mòdul GEP, fins a una setmana abans del període de lectura 

del torn de juny. Per a la redacció d’aquest lliurament donarem per suposat 

que la data límit és el 21 de juny, dia que correspon amb vuit dies abans 

de l’inici de les lectures. 

3.2. Descripció de les tasques 

Aquest projecte té definits tres objectius principals, els quals es poden 

desglossar en tres tasques principals i una paral·lela la qual està 

relacionada amb tot el que és documentació del projecte: 

 Tasca 1: Documentació i mòdul GEP.  

Durada: 16/02/2015 – 21/06/2015. 

Aquesta tasca es fa paral·lelament amb la resta de tasques i inclou les 

activitats del mòdul de Gestió de Projectes “GEP” així com la redacció 

de la memòria i presentació finals. 

 

 Tasca 1.1: Mòdul GEP. 

Durada: 16/02/2015 – 22/03/2015. 

Aquesta tasca inclou els lliuraments de GEP que hi ha 

continuació. Totes depenen del lliurament anterior. 

 

 Tasca 1.1.1: Abast del projecte. 

Durada: 16/02/2015 – 20/02/2015. 

Document explicant el context del projecte, objectiu, 

temàtica, com es desenvoluparà i amb quins mitjans. 
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 Tasca 1.1.2: Planificació temporal. 

Durada: 21/02/2015 – 25/02/2015. 

Planificació temporal de l’execució total del TFG així com 

l’explicació de les fases del projecte. 

 

 Tasca 1.1.3: Gestió econòmica i sostenibilitat. 

Durada: 26/02/2015 – 03/03/2015. 

Proposta de pressupost i valoració de la viabilitat 

econòmica i sostenibilitat. 

 

 Tasca 1.1.4: Presentació preliminar. 

Durada: 04/03/2015 – 08/03/2015. 

Presentació oral de 3 minuts en format vídeo en el que 

s’expliqui el contingut dels tres lliuraments anteriors. 

 

 Tasca 1.1.5: Contextualització i bibliografia. 

Durada: 09/03/2015 – 15/03/2015. 

Realitzar l’estat de l’art segons el context del projecte. 

 

 Tasca 1.1.6: Documentació per especialitats. 

Durada: 16/03/2015 – 22/03/2015. 

Explicació de la relació que hi ha entre el projecte i 

l’especialitat cursada. 

 

 Tasca 1.1.7: Presentació oral i document final. 

Durada: 16/03/2015 – 22/03/2015. 

Document que servirà com a base per a desenvolupar el 

projecte. 
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 Tasca 1.2: Memòria. 

Durada: 23/03/2015 – 22/06/2015. 

Desenvolupar el document final del projecte. 

 

 Tasca 1.3: Presentació final. 

Durada: 22/06/2015 – 29/06/2015 

Desenvolupar i assajar la presentació final del projecte.  

 

 Tasca 2: Lectura i comprensió de la documentació. 

Durada: 16/02/2015 – 22/03/2015  

En aquesta tasca llegirem la documentació creada per Intel, Cisco i 

LISPmob per tal d’obtenir una idea principal de la tecnologia LISP i de 

DPDK. A partir d’aquest moment, ja podrem iniciar el 

desenvolupament de la integració del mòdul DPDK a LISPmob. 

 

 Tasca 2.1: Lectura del manual de LISPmob. 

Durada: 16/02/2015 – 23/02/2015 

Aquí ens centrarem en llegir el manual d’introducció a LISP 

publicat per l’Albert Cabellos a la IETF (Internet Engineering 

Task Force). 

 

 Tasca 2.2: Lectura dels documents d’Intel DPDK. 

Durada: 24/02/2015 – 23/04/2015 

En aquest punt tindrem tres tasques on ens centrarem en llegir 

tres documents:  

 

 Tasca 2.2.1: Guia de programació. 

Durada: 24/02/2015 – 04/03/2015 

Aquest document explica el  funcionament de la API. 
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 Tasca 2.2.2: Manual d’iniciació. 

Durada: 05/03/2015 – 12/03/2015 

Aquest explica com configurar l’entorn de treball.  

 

 Tasca 2.2.3: Manual d’aplicacions d’exemple. 

Durada: 13/03/2015 – 22/03/2015 

En aquest últim hi trobem uns quants exemples del 

funcionament de les diferents configuracions possibles 

de la llibreria DPDK. 

 

 Tasca 3: Desenvolupament del mòdul DPDK. 

Durada: 23/03/2015 – 03/05/2015 

En aquest punt crearem un programa en llenguatge C el qual utilitzarà 

la llibreria DPDK i serà capaç d’encaminar els paquets de xarxa que 

entrin a través de la interfície de xarxa.  

Aquesta tasca no es pot iniciar fins que no s’hagi assolit la “Tasca 2”.  

 

 Tasca 3.1: Preparar l’entorn de treball. 

Durada: 23/03/2015 – 26/03/2015 

El Departament d’Arquitectura de Computadors ha posat a la 

nostra disposició un ordinador amb Ubuntu Linux el qual hem 

de configurar per a que s’hi pugui desenvolupar el codi amb la 

llibreria DPDK segons el manual de la “Tasca 1.2.2”. 

 

 Tasca 3.2: Estudiar els fitxers d’exemple. 

Durada: 27/03/2015 – 05/04/2015 

De tots els exemples que hi ha, n’hi ha un que utilitza les 

mateixes funcionalitats que necessitarem per a LISPmob. 

Aquest exemple es diu L3FWD.   
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 Tasca 3.3: Alterar un exemple. 

Durada: 06/04/2015 – 27/04/2015 

Modificarem l’exemple L2FWD per a que utilitzi l’encapsulació 

LISP, creï interfícies KNI, i per a que la taula hash retorni un 

RLOC donada una IP. 

 

 Tasca 3.3.1: Crear taules HASH i LPM. 

Durada: 06/04/2015 – 20/04/2015 

Quan un paquet sigui processat volem que la taula hash 

ens retorni un RLOC. Aquest de moment serà aleatori i 

dependrà d’un arxiu, que serà el que ens retornarà els 

RLOC aleatoris per a després copiar-los a la taula hash. 

A part, també crearem una taula ARP amb hash table i 

dues taules LPM.  

 

 Tasca 3.3.2: Encapsulació. 

Durada: 21/04/2015 – 27/04/2015 

Quan ja tinguem adaptat l’exemple amb la taula hash, és 

el torn de fer l’encapsulació. Encapsularem en LISP 

donada una sèrie de regles. 

 

 Tasca 3.4: Creació del mòdul final. 

Durada: 28/04/2015 – 03/05/2015 

En aquesta tasca crearem un fitxer des de zero que contindrà 

només les mateixes funcionalitats que l’exemple modificat, és a 

dir, no tindrà funcionalitats innecessàries.  
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 Tasca 3.5: Fer proves. 

Durada: 21/04/2015 – 03/05/2015 

Aquesta tasca corre paral·lelament a la “Tasca 3.3” i “Tasca 3.4” 

i consisteix en fer proves del programari desenvolupat. 

 

 Tasca 4: Integració del mòdul a LISPmob. 

Durada: 04/05/2015 – 14/06/2015 

L’última tasca principal és integrar el mòdul creat a la tasca anterior a 

LISPmob. 

Aquesta tasca no es pot iniciar fins que no s’hagi assolit la “Tasca 3”. 

Aquest mòdul ha estat reestructurat.  

 

 Tasca 4.1: Definir funcions ZMQ. 

Durada: 10/05/2015 – 21/05/2015 

Utilitzarem el mòdul ZMQ per a passar les dades entre el mòdul 

DPDK i LISPmob. S’han de definir i implementar les funcions a 

cada part del codi per a aconseguir passar dades entre 

aplicacions. 

 

 Tasca 4.2: Implementar i fer proves. 

Durada: 21/05/2015 – 19/06/2015 

Consisteix en fer proves del codi desenvolupat a la “Tasca 4.2”. 
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3.3. Gantt 
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3.4. Recursos 

Per a poder completar tot el projecte seran necessaris els següents 

recursos materials. Cal tenir en compte també que com a recursos 

humans tindrem un Director de Projecte i un Desenvolupador. A part, cal 

tenir en compte també que l’equip de LIPSmob és més gran i hi ha més 

desenvolupadors. 

 Eines de Desenvolupament: Atom, Gedit i Geany per al 

desenvolupament de codi, i Altassian SourceTree per a pujar el codi a 

un repositori. Utilitzarem BitBucket per al codi DPDK i GitHub per al 

codi LISPmob. 

 Maquinaria: Tindrem dues màquines per al desenvolupament. Una per 

a la part DPDK i l’altre per la part LISPmob. Aquestes han de ser 

compatibles amb DPDK i passar els següents requisits: gcc 4.5 o 

superior, glibc 2.7 o superior, kernel 2.6.33 o superior, paquet build 

essentials d’Ubuntu. Les dues màquines que disposem són:  

 PC propi amb Windows 8.1 x64 amb un Intel Quad Core i 8 GB 

de RAM. Sobre aquest PC hi trobem diferents màquines virtuals 

Linux Ubuntu 14.04 LTX x86 i x64 sobre Oracle VirtualBox. 

 PC Linux Ubuntu 14.10 x64 assignat pel DAC. 

A més també serà necessari disposar d’un servidor que funcioni com 

a Mapping System de LISP. Aquest servidor també el virtualitzarem 

per a fer proves.  

 Documentació: Microsoft Office Word/PowerPoint 2013 i LibreOffice 

per a crear els documents del projecte, i l’Adobe Reader per a llegir els 

documents tant de DPDK com de LISPmob. 

 Gestió del projecte: Per a la comunicació entre el tutor i l’alumne 

utilitzarem el correu de la UPC, per a la gestió de les tasques 

utilitzarem Trello i per a la visualització de la planificació de tasques el 

Gantter. 
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3.5. Valoració d’alternatives i pla d’acció 

Com que un cop per setmana quedarem tot l’equip, valorarem si anem 

seguint el pla establert al punt “3. Planificació”. En cas de que hi hagi una 

desviació, aquesta seria tractada entre tots i intentaríem resoldre-ho de 

forma que de cara a la setmana vinent aquest problema estigui solucionat. 

La principal manera d’arreglar aquesta possible desviació serà afegint 

més temps al projecte. Com hem dit, tenim dues reunions setmanals, el 

que ens proporcionarà una ràpida reacció davant de possibles 

desviacions.  

Cal observar que la finalització del treball no coincideix amb el dia anterior 

a la presentació del projecte, hi ha un parell de setmanes que en principi 

són només per a acabar de documentar el projecte i crear la presentació. 

Aquestes setmanes, però, també servirien per augmentar el temps 

disponible per acabar el projecte. Només en un cas excepcional. També 

cal tenir en compte que la memòria s’entrega una setmana abans de la 

presentació d’aquest mateix treball. 

Si alguna d’aquestes desviacions és molt exagerada, per exemple més 

d’una setmana, faríem una nova planificació de temps. 
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4. Gestió econòmica 

4.1. Identificació dels costos 

A continuació presentem uns pressupostos tenint en compte que el 

projecte s’estén entre el 16 de Febrer i el 29 de Juny, aquest tindrà una 

durada de 133 dies. Si cada dia dediquem unes 3 hores a desenvolupar 

el projecte i una hora per a editar la documentació al dia, i considerem que 

també treballem en caps de setmana, el projecte suma un total de 532 

hores.  

4.2. Costos directes 

A continuació mostrem els costos directes derivats tant de la contractació 

de personal com de la compra d’equipament informàtic i programari. 

4.2.1. Personal 

Com a personal comptarem el sou d’un desenvolupador i d’un director de 

projecte. No tindrem en compte els sous dels programadors que hi pugui 

haver dins del desenvolupament de LISPmob donat que forma part d’un 

projecte diferent. 

El programador desenvoluparà la seva feina durant el temps estimat de 

duració del projecte, les 532 hores. En canvi, per calcular la tasca del 

director tindrem en compte que aquest treballa, comptant reunions de 

coordinació, 3 hores diàries en dies laborables, el que fa un total de 285 

hores. 

Rol Hores de feina (h) Remuneració (€/h) Cost estimat (€) 

Director 285 25,00 7.125,00 

Desenvolupador 532 9,00 4.788,00 

TOTAL   11.913,00 

 

4.2.2. Equipament informàtic i programari 

Suposem que els ordinadors de sobretaula seran útils durant els pròxims 

4 anys, així que per a calcular l’amortització ho tindrem en compte. En el 

cas del software, cadascun tindrà una vida útil diferent definida pel període 
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de la llicència contractada. En aquest apartat ens apareix un concepte 

nou, el del cost d’amortització. Aquest està definit per la següent fórmula: 

Cost d’amortització = Preu / (Vida útil x 365 x 24) 

Per al càlcul de les hores dels següents pressupostos tenim en compte 

que utilitzarem molt (3 hores/dia) l’ordinador de sobretaula en la “Tasca 3: 

Desenvolupament mòdul DPDK” i la “Tasca 2: Lectura i comprensió de la 

documentació”, ja que llegirem documents des de l’ordinador, per estalviar 

paper; en quant a la “Tasca 1: Documentació i mòdul GEP” assumim que 

utilitzem l’ordinador 1 hora/dia; i finalment la “Tasca 4: Integració del mòdul 

a LISPmob” serà desenvolupada íntegrament a l’ordinador que ens ha 

disposat el Departament d’Arquitectura de Computadors (DAC).  

L’equipament serà renovat cada quatre anys, i el programari cada tres.  

 Preu (€) 
Hores d’ús 

estimades (h) 

Cost amortització 

(€/hora) 
Cost per ús (€) 

Ordinador de 

sobretaula (personal) 
650,00 

1 x 133 + 3 x 75 = 

358 
0,018550 6,64 

Ordinador de 

sobretaula (DAC) 
520,00 

3 x 41 =  

123 
0,014840 1,83 

Tarja DPDK Intel 

X540-AT2 [9] 
828,00 

3 x 41 =  

123 
0,023630 2,91 

Windows 8.1 x64 119,00 358 0,004528 1,62 

Ubuntu 14.04 x64 LTS 0,00 123 0,00 0,00 

Ubuntu 14.10 x64 0,00 123 0,00 0,00 

Microsoft Office 2013 

x64 
119,00 133 0,004528 0,60 

Atom 0,00 246 0,00 0,00 

SmartGit 0,00 246 0,00 0,00 

BitBucket 0,00 133 0,00 0,00 

GitHub 0,00 133 0,00 0,00 

Trello 0,00 532 0,00 0,00 

Gantter 0,00 5 0,00 0,00 

TOTAL    13,60 

4.3. Costos indirectes 

En aquesta secció calcularem els costos indirectes derivats de 

l’equipament informàtic. Com que part del desenvolupament es durà a 

terme al DAC, no tindrem en compte el cost d’Internet de la universitat 

però si el de l’electricitat. 
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En canvi, per a computar el cost de l’ordinador de casa si que comptem 

els costos tant d’Internet com d’electricitat.  

El cost de l’electricitat l’hem extret del web d’Endesa. Hem calculat la mitja 

de les dues fases del projecte, això significa que hem tingut en compte 

que hi ha una part del projecte en el que tant el servidor com l’ordinador 

de sobretaula del departament estan apagats. 

 Cost Consum kWh Cost estimat (€) 

Electricitat 0,15 €/kWh 358 * 650 + 

123 * (750 + 500) = 

386.450 

57,97 

Internet 39,95 € / mes 5 mesos 199,75  

TOTAL   257,72 

4.4. Imprevistos 

Tal i com s’ha especificat anteriorment a l’apartat de Planificació, hem 

reservat les dues últimes setmanes per a fer només la documentació final 

i, si escau, utilitzar aquestes setmanes per a acabar parts del projecte que 

no haguem pogut desenvolupar dins del termini establert. Calculem el que 

pot costar cada dia assumint que hi ha un risc del 30% i tenint en compte 

també que el cost per dia és obtingut calculant el preu total del projecte 

dividit pel nombre de dies. 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑖𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 = 0,3 ∗
11913 + 13,6 + 257,72

133
= 91,61 €/𝑑𝑖𝑎    

El cost extra per a una setmana d’activitat extra és de 641,28€. 

4.5. Pla de contingència 

Tindrem en compte un sobrecost del 5% per possibles imprevistos. És un 

percentatge baix ja que no creiem que pugui haver incidències molt 

importants.  
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4.6. Cost final 

Així doncs, el cost total és el que es mostra en la següent taula: 

Costos directes  

Personal 11.913,00 € 

Equipament informàtic i programari 13,60 € 

Costos indirectes 257,72 € 

Total sense imprevistos 12.184,32 € 

Imprevistos 641,28 € 

Total amb imprevistos 12.825,60 € 

Contingència (5%) 641,28 € 

Total amb imprevistos i contingència 13.466,88 € 

 

4.7. Control de gestió 

Per a tenir un control acurat dels diners i les hores de feina, cada dia 

s’apuntaran les hores totals de feina així com també el preu aproximat de 

la jornada. Així un cop per setmana, en una de les reunions, es podrà 

calcular la desviació que hi ha hagut tant en dedicació de temps com en 

quant als diners. Això ens permetrà reaccionar amb el menor temps 

possible davant d’un canvi de planificació.  
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5. Sostenibilitat i compromís social 

5.1. Sostenibilitat econòmica 

Existeix una avaluació de costos tant de recursos materials com humans. 

A més, aquest està sobredimensionat per a que es pugui desenvolupar 

dins del temps establert i no haver de gastar temps extra. En qualsevol 

cas hi a parts del projecte que si s’eliminessin accelerarien el procés de 

desenvolupament, com és el cas de la creació de la documentació. 

No s’ha tingut en compte el cost d’ajustos, actualitzacions i reparacions 

durant la vida útil del projecte. Aquesta decisió s’ha pres perquè pensem 

que no cal tenir-los en compte si les màquines són noves o si hi ha un 

servei tècnic al darrere. El que si que hem tingut en compte és el temps 

de preparar l’entorn de treball.  

El cost del projecte no resulta ser molt car, però per a fer-lo més competitiu 

es podrien treure alguns conceptes del pressupost, com l’ordinador 

personal. Tot i això, el cost és baix gracies a que la majoria del software 

és gratuït.  

Creiem que aquest projecte és molt ambiciós i seria tot un rècord que algú 

fos capaç de realitzar-lo amb un pressupost molt més ajustat i amb menys 

temps. Si el pressupost és elevat és per que s’han de doblar dispositius 

per tal de poder desenvolupar la idea en el menor tempos possible.  

Creiem també que el temps assignat a cada tasca és el suficient i està 

ben dimensionat. A totes les tasques s’ha deixat un extra de temps per a 

finalitzar-les sempre dins del temps establert. 

Aquest projecte es realitza gràcies al marc de col·laboració que hi ha entre 

l’empresa Cisco Systems Inc. i el professor Albert Cabellos. El cost del 

projecte pot ser abonat tant per part de Cisco com de la Universitat.  
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5.2. Sostenibilitat social 

Aquest projecte és desenvolupat a Barcelona, una ciutat cada cop més 

introduïda al món de les tecnologies gràcies en part al famós Mobile World 

Congres (MWC). També cal tenir en compte que aquest és desenvolupat 

per una empresa situada a la regió més tecnològica del món, Silicon 

Valley. L’abast d’aquest projecte involucra a totes les empreses del món i 

els servirà, per exemple, per poder millorar la transferència de paquets 

entre les seves mateixes seus. 

La necessitat real hi és per un motiu molt important, i és que LISPmob 

sigui més competitiu del que ja és. 

El producte final no tindrà un impacte important en quant a la qualitat de 

vida dels consumidors, però si el de les empreses al poder efectuar les 

seves peticions a través d’internet en un menor temps que abans gràcies 

a la nova integració. 

L’únic col·lectiu perjudicat pel desenvolupament d’aquest treball és la 

competència de LISPmob.  

5.3. Sostenibilitat ambiental 

Durant el desenvolupament del projecte no es produirà contaminació de 

forma directa, però si indirecta. Aquesta contaminació provindrà de la 

creació de l’electricitat necessària per a fer funcionar les màquines. 

Aquestes no estaran funcionant sempre, només quan se les requereixi, 

disminuint la contaminació. 

Aquest projecte millora de forma substancial la transferència de paquets, 

el que pot causar un menor impacte sobre els processadors dels routers i 

servidors principals que utilitzin aquesta tecnologia, fent que aquests no 

és sobreescalfin i funcionin d’una forma més òptima i sense gastar tanta 

electricitat. Indirectament és més sostenible ja que els sistemes gastarien 

menys electricitat per a disposar de la mateixa eficiència. 
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La part del desenvolupament del mòdul DPDK podrà ser reutilitzat per a 

altres projectes. 

5.4. Taula de sostenibilitat 

Finalment mostrem com queda la taula de sostenibilitat tenint en compte 

els apartats anteriors. La puntuació final és de 20 sobre 30. 

 Econòmica Social Ambiental 

Planificació Viabilitat 

econòmica 

Millora a la qualitat 

de vida 

Anàlisi de recursos 

Valoració 8 / 10 6 / 10 6 / 10 
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Desenvolupament 

1. Anàlisi de requisits 

Com s’ha dit en reiterades ocasions, el desenvolupament d’aquest 

projecte consta de la creació d’un mòdul per a LISPmob el qual permeti 

accelerar la fase de processament de paquets d’aquesta arquitectura. Per 

a fer-ho utilitzarem Intel DPDK.  

El motiu pel que hem escollit Intel DPDK és perquè hi ha moltes 

esperances dipositades en aquesta tecnologia per part d’empreses grans 

de Silicon Valley. Intel és una companyia que crea microprocessadors, i 

tot el codi que fan sempre acostuma a estar optimitzat al 100%. És per 

aquest motiu que pensem que aquest codi si que pot donar el que promet, 

que és un augment de fins a vuit vegades de rendiment en vers el mateix 

codi sense utilitzar aquesta llibreria. 

A continuació analitzem els requisits funcionals i els no funcionals. 

1.1. Requisits funcionals 

Els requisits funcionals són aquells que descriuen les característiques 

finals que tindrà el nostre programa. El que volem. 

1.1.1. Encapsulació i desencapsulació LISP 

Per a que el nostre programa sigui compatible amb DPDK, necessitarem 

enviar paquets encapsulats amb el protocol LISP així com l’habilitat de 

desencapsular els paquets LISP.  

Un cop rebem un paquet, i depenent de la interfície per la que aquest entri, 

decidirem si cal encapsular o desencapsular el paquet. La capçalera LISP 

la guardarem a la hash table i la tindrem sempre preparada per a fer 

només una còpia de la memòria DPDK a la capçalera (també memòria 

DPDK).  
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1.1.2. Comunicació amb LISPmob 

A part de ser capaç d’encapsular i desencapsular, necessitarem habilitar 

una forma de comunicació amb el procés LISPmob. Aquest procés serà 

el que ens dirà quins flux de dades s’han d’encapsular i quins no.  

En cas de que donat un paquet, aquest no tingui una entrada a la taula 

hash però si compleixi els altres requeriments per a ser encapsulat, 

reenviarem aquest paquet a un tercer thread el qual enviarà aquest paquet 

a LISPmob així com rebrà les entrades que caldran afegir a les diferents 

taules. El procés LISPmob també podrà decidir quines dades cal eliminar 

de les diferents dades utilitzant una API. 

La comunicació es durà a terme amb ZeroMQ, tot i això per falta de temps 

no hem pogut desenvolupar més aquest punt. Al finalitzar el projecte ens 

trobarem amb un thread addicional als elementals per al bon 

funcionament de DPDK, aquest thread llegirà les dades que cal enviar al 

sistema i dormirà un temps definit.  

Així doncs, el mòdul DPDK quedarà funcionant de forma semblant a com 

ho fan les memòries catxe, ja que quedarà subordinat al que digui el 

procés principal. 

1.1.3. Capacitat de configuració a través d’arxius 

Per tal de fer proves necessitarem crear taules hash i lpm d’un tamany 

concret i amb unes dades concretes, és per això que hem decidit crear 

diferents arxius arxius des dels quals es puguin configurar totes les taules. 

Tindrem un arxiu per cada taula, a continuació expliquem cada un. 

input_hash 

Aquest arxiu conté totes les dades necessàries per a configurar la taula 

hash que emmagatzema els fluxes de dades pels quals cal encapsular. 

 
 #ip_dst ip_src port_dst port_src proto portid_output mac_dst rloc_dst rloc_src 
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 192.168.7.2 192.168.6.2 22 8776 TCP 1 08:00:27:d1:c3:6b 192.168.1.2 192.168.1.1 
 192.168.7.3 192.168.6.2 80 9645 TCP 1 08:00:27:d1:c3:6b 192.168.1.2 192.168.1.1 
 

 

Així doncs, mentre que la primera fila sempre ha de contenir la capçalera, 

a partir de la segona es pot afegir tantes línies com es vulgui, cada una ha 

de contenir la IP destí, la IP origen, PORT destí, PORT origen, protocol, 

port (interfície) de sortida, MAC destí (del següent dispositiu que rep el 

paquet) i les IP’s tant de l’RLOC destí com origen.  

input_arp 

Aquest arxiu és el que s’encarregarà d’omplir les dades de la taula ARP. 

Recordem que una taula ARP és la que s’ocupa de dir quina MAC té una 

IP concreta. Com que prenem el control de les targes, serà necessari 

implementar de forma manual la taula ARP. 

 
 #ip_dst mac_dst port 
 192.168.6.2 08:00:27:2f:8d:af 0 
 192.168.6.3 08:00:27:8f:ed:3b 0 
 

 

Igual que a l’anterior arxiu, tenim una fila destinada a les capçaleres i un 

nombre il·limitat d’entrades a continuació. Cada fila conté la IP, la seva 

MAC i la interfície de sortida del paquet. 

input_lpmsrc i input_lpmdst 

Aquests dos arxius conten el mateix tipus de dades i amb el mateix format, 

cada una omple una taula diferent. El primer arxiu omple la taula lpm_src 

mentre que la segona omple la taula lpm_dst. El format que segueixen és 

com el següent: 

 
 #ip mask 
 192.168.6.0 24 
 192.168.0.0 24 
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1.2. Requisits no funcionals 

Els requisits no funcionals són aquells que especifiquen els requisits que 

ha de complir el projecte al final del seu desenvolupament. Aquests 

requisits imposen restriccions de disseny que caldrà tenir en compte 

alhora del desenvolupament. 

1.2.1. Ràpid processament 

Com hem dit de forma reiterada, aquest projecte es realitza amb l’objectiu 

de crear un mòdul per a LISPmob, fent-lo capaç d’aconseguir processar 

un nombre més gran de paquets per segon que una execució de LISPmob 

sense aquest mòdul.  

Per a poder arribar a aquest objectiu utilitzarem llibreries pròpies de DPDK 

tals com Hash Table, LPM, KNI o Ring les quals ens permetran optimitzar 

el rendiment fins al màxim possible. També intentarem simular el 

funcionament que tenen els exemples creats per DPDK, doncs ells tenen 

el codi molt més optimitzat del que podríem fer nosaltres sense ajuda.  

Aquest processament ràpid també s’aconseguirà decidint certs aspectes 

de disseny els quals també parlarem més endavant.  

1.2.2. Flexibilitat 

Un dels requisits per a fer el codi més funcional és que aquest programa 

sigui capaç de llegir arxius per a configurar les taules sense utilitzar 

programes externs com LISPmob. Aquest requisit de disseny ens obligarà 

a crear arxius concrets amb una estructura concreta. 

1.2.3. Fiabilitat 

De cara al client final és important que el programa no s’aturi de forma 

abrupte. Com que és un tema molt important, ens hem ocupat de que el 
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programa avisi quan vagi a aturar-se de forma inesperada, de forma que 

l’usuari final pugui saber quin ha estat l’error que l’ha fet aturar-se. 

A tot això cal sumar-li les proves que cal fer-li al programa per analitzar 

tots els entorns possibles on pugui fallar i intentar minimitzar aquests 

casos intentant protegir totes les còpies de memòria i totes les operacions 

que utilitzin apuntadors, doncs acostumen a ser les que més problemes 

donen. 

1.2.4. Hardware 

El programa funcionarà en un hardware específic. Depenent del hardware 

el codi pot tenir un funcionament més òptim que en un altre hardware. És 

per això que per a complir aquest requisit intentarem adaptar-nos al major 

hardware possible. La diferència entre hardware es troba sobretot amb el 

nombre de cues de transmissió i recepció que tenen, així que depenent 

de les cues que tinguin utilitzarem un hardware o un altre. 

També és important dir que les targetes compatibles amb DPDK són molt 

específiques i poden tenir un elevat cost. El nostre programa, 

evidentment, només funcionarà amb aquest programari específic.  
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2. Disseny 

2.1. Entorn 

Tindrem dues màquines físiques, cada una pensada per a realitzar una 

tasca diferent. Aquestes màquines són: 

2.1.1. Sobretaula personal 

Aquest serà l’ordinador que més s’utilitzarà pel desenvolupament. És 

l’ordinador de sobretaula personal del desenvolupador. Sobretot les 

tasques que es realitzaran seran les de desenvolupar el codi DPDK, doncs 

no és necessària tota la infraestructura LISP necessària per a córrer 

LISPmob en aquest moment.  

Aquest ordinador està format per un processador Intel i5-2320 Quad-core 

a 3.00 GHz 64 bits, 8 GB de RAM i Windows 8.1 x64. Sobre aquest 

ordinador muntarem fins a quatre màquines virtuals, dues per a fer proves 

i una o dues per al desenvolupament. El fet de que sigui una o dues per 

al desenvolupament depèn de la fase del programa. Mentre que amb una 

màquina podem comprovar que s’encapsula, necessitem utilitzar dues 

màquines de desenvolupament si el que volem és desencapsular.  

Aquets són els dos esquemes que utilitzarem. 

 

Mentre que la funció d’A i D sempre és la d’enviar/rebre pings, la de 

DPDK1 i 2 és la d’encapsular i desencapsular. Els dos DPDK tenen el 

mateix codi i la mateixa memòria RAM, però les entrades de les seves 

taules contenen dades diferents per tal de que puguin encapsular amb 

LISP. 
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A i D només han de configurar la IP que s’ha designat al mateix esquema. 

No ens hem d’oblidar de que també cal configurar la ruta per defecte 

(Gateway) per tal de trobar comunicació entra A i D. 

 

Aquest segon esquema és lleugerament diferent ja que, com hem dit, 

només hi ha un node de desenvolupament. Aquesta decisió és manté per 

qüestions de RAM, i és que el sistema HOST no pot aguantar totes les 

màquines i, al mateix temps, tenir un navegador web obert per a poder 

llegir documentació mentre es desenvolupa el codi.  

En aquest cas, tindríem una instància de Wireshark al node D per 

assegurar-nos del que el codi és rebut amb l’encapsulació LISP.  

Les especificacions de les màquines virtuals són les següents. Cal 

recordar que utilitzem el sistema de virtualització Oracle VM VirtualBox 

4.3.24. El motiu d’utilitzar aquest virtualitzador és que ens permet crear 

targetes de xarxa compatibles amb DPDK. 

- Nodes A i D: 768 MB de RAM (volíem assignar 512 però el sistema no 

arrancava amb tant poca RAM), processador d’un nucli a 3.00 GHz, 10 

GB HDD, una tarja de xarxa virtual Intel 82540EM, i tot això sobre un 

sistema Ubuntu 14.04 LTS x86. 

 

- Nodes DPDK1 i DPDK2: Aquests sistemes requereixen de més 

memòria per a poder funcionar amb DPDK, però malauradament no 

podem assignar més de 1536 MB de RAM (en el cas d’utilitzar només 

una màquina hem pogut reservar 2048 MB de RAM). També compten 

amb un processador de dos nuclis a 3.00 GHz, 10 GB HDD, dues 
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targes de xarxa virtuals Intel 82540EM (utilitza el driver e1000), i tot 

això sobre un sistema Ubuntu 14.04 LTS x64.  

 

La RAM requerida per a funcionar amb totes les màquines enceses al 

mateix temps és de 4608 MB. 

2.1.2. Sobretaula del departament 

El Departament d’Arquitectura de Computadors ‘DAC’ ha posat a la meva 

disposició un ordinador PlaTIC 2009. Compta amb un processador de 

doble nucli Intel de 64 bits (Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz), 4 GB de 

RAM i un disc dur de 500 GB. Aquest ordinador l’utilitzarem sobretot per 

a fer proves amb les màquines que posen a la meva disposició per a fer 

el desenvolupament final del projecte així com per a realitzar les proves 

en un entorn real.  

Com que les màquines que em configuraran estaran físicament 

inaccessibles, utilitzarem aquest node per a la comunicació amb els nodes 

físics.  

En aquest cas treballarem amb un servidor físic el qual conté una tarja de 

xarxa Intel X540-AT2, la qual conté dos ports els quals suporten una 

velocitat de fins a 10GB. Aquesta tarja és compatible amb DPDK i és la 

que utilitzarem per a realitzar les proves. 

En aquest cas els nodes A i D seran màquines virtuals que només serviran 

per generar el màxim trànsit possible i així poder fer proves de rendiment 

com de funcionament.  

A continuació, aquest és l’esquema final utilitzat per a fer proves amb les 

màquines del Departament.  
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En aquest cas totes les màquines tindran una tarja de més que servirà per 

a poder-nos connectar de forma remota i així poder-les administrar des 

del mateix despatx. Cal dir que aquestes màquines es troben dins de la 

xarxa del CCABA així que s’ha d’utilitzar la VPN del Departament, que no 

de la UPC, per a poder accedir des de l’exterior i poder controlar-les 

remotament.  

Les interfícies eth0 i eth1 del node DPDK són els dos ports que ofereix la 

tarja Intel DPDK afegida al sistema.  

Les especificacions de les diferents màquines són les següents: 

- Nodes A i D: 1024 GB de RAM, processador d’un nucli a 3.40 GHz, 15 

GB HDD, dues targes de xarxa virtuals de 10 Gbps, una per controlar 

el sistema i l’altre directament connectada a la màquina DPDK. Tot 

això sobre un sistema Linux Ubuntu 14.04 LTS x64. 

- Node DPDK1: 5 GB de RAM, processador de dos nuclis a 3.00 GHz, 

900 GB HDD, una tarja Intel 82599ES compatible amb DPDK amb dos 

ports a 10 GE. També té una tarja addicional per a controlar el 

dispositiu. El sistema utilitzat és un Linux Ubuntu 14.04 LTS x64. 

- Node DPDK2: 8 GB de RAM, processador de dos nuclis a 3.00 GHz, 

250 GB HDD, una tarja Intel X540-AT2 compatible amb DPDK amb 

dos ports a 10 GE. També disposa d’una tarja addicional per a 

controlar el sistema. El sistema utilitzat és un Linux Ubuntu 14.04 LTS 

x64. 
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2.2. Programa 

El programa consistirà en un únic arxiu main.c i el seu Makefile. Dins 

tindrem el codi separat per seccions, una per les diferents taules, una per 

omplir-les, una per configurar les interfícies KNI, una per a la configuració 

general de programa i, finalment, una secció dedicada a l’encaminament 

de paquets.  

A part d’aquests dos arxius, per a poder executar el programa serà 

necessari disposar de la llibreria DPDK i executar tota la seva 

configuració. Més tard farem una explicació de les llibreries. 

2.3. LISP 

Una de les parts més importants del nostre projecte és la decisió 

d’encapsular en LISP. Tot el que s’encapsuli per DPDK s’accelerarà. En 

canvi, el que s’hagi d’enviar al kernel no tindrà la mateixa velocitat que un 

paquet DPDK. 

Només les interfícies designades com a EID poden encapsular mentre 

que les interfícies RLOC només desencapsulen. Cada tipus d’interfície 

utilitza un algoritme de decisió diferent.  

2.3.1. Encapsulació 

Per decidir si un paquet s’ha d’encapsular des d’una interfície EID, seguim 

el següent diagrama. 
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Donat un paquet, primer agafem la IP origen i la comparem amb la primera 

taula. Si coincideix significa que l’origen és LISP ja que LPM A conté les 

direccions IP des d’on s’admet la decisió d’encapsular. En cas contrari, el 

paquet s’enviaria a la interfície KNI per a que el kernel el processi i faci el 

seu processament natural. Aquesta decisió, però, compromet la velocitat. 

Després, agafem la direcció IP destí del paquet i la comparem amb la taula 

LPM B. Aquesta taula emmagatzema totes les direccions IP que estan 

connectades a la màquina, siguin LISP o no. En cas de que no pertanyi a 

aquesta taula significa que la destinació està fora de la nostra xarxa i, per 

tant, cal encapsular. En cas afirmatiu, significa que el paquet està dins de 

la nostra xarxa i podem encaminar-lo sense encapsular, li enviem al kernel 

per a que ens faci la gestió.  

En cas d’haver passat els dos controls anteriors, ara és el torn de 

comprovar la 5-tupla del paquet (IP origen/destí, port origen/destí i 

protocol). Si trobem la tupla a la hash table, significa que aquest paquet 

no és el primer del flow i que el podem encapsular. En cas de que sigui el 
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primer i no estigui a la taula, s’enviaria el paquet a LISPmob aprofitant el 

thread designat per aquesta tasca. Més tard LISPmob ens afegiria la 

informació a la taula per a que els següents paquets es puguin encapsular. 

Si hem arribat fins aquest punt i tot ha estat favorable, encapsulem el 

paquet i l’enviem.  

 

Per a qüestions d’eficiència hem decidit emmagatzemar les capçaleres 

LISP senceres a la taula hash. Això ens proporciona un increment de la 

velocitat ja que només hem de copiar una capçalera sencera entre 

direccions de memòria DPDK i amb les seves pròpies funcions. La 

capçalera ja conté la MAC origen, MAC destí, ports UDP, RLOCS (primera 

capçalera IP) i paràmetres de LISP. Després de copiar cal canviar els 

camps de llargària de les capçaleres IP i UDP.  

2.3.2. Desencapsulació 

Tal i com hem dit, quan rebem un paquet des d’una interfície RLOC, cal 

processar-lo d’una forma bastant diferent a com es fa per decidir si cal 

encapsular o no. El diagrama que seguim és el següent: 
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Donat un paquet que ve d’Internet, primer mirem si el port al que va dirigit 

és el 4341, el qual és el port reservat per a utilitzar amb LISP. En cas 

afirmatiu, continuem amb l’execució de l’algorisme. En cas negatiu, 

enviem al paquet al kernel de Linux per a que el processi i/o encamini ell.  

En cas afirmatiu comprovem que la IP destí (segona capçalera IP, EID) 

es trobi a la taula hash ARP. Com que en DPDK s’ha d’implementar tot, 

aquesta és la taula que relaciona IP’s amb MAC’s. Si ens faltés una MAC, 

enviaríem el paquet a LISPmob amb el thread designat per aquesta tasca. 

LISPmob ens hauria d’enviar la MAC destí, doncs el kernel de Linux ja 

hauria de tenir-la emmagatzemada. En cas de trobar el registre a la taula, 

es desencapsula el paquet. 
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El procés de desencapsulació és similar al d’encapsulació. S’agafa la 

capçalera, la qual ha estat emmagatzemada íntegrament a la taula hash 

ARP, i es copia al paquet eliminant al mateix temps la capçalera LISP. 

2.4. Interfícies virtuals 

DPDK pren el control de les targetes d’accés a Internet del nostre sistema, 

fent que Linux no vegi cap dispositiu connectat a ell. Això significa que 

Linux pot no tenir accés a Internet mentre que DPDK pot estar encaminant 

milions de paquets per segon de forma totalment transparent a l’usuari.  

Per suplir aquesta carència DPDK posa a la nostra disposició la llibreria 

KNI (Kernel Network Interface), la qual definirem més tard. El nostre 

programa crearà una interfície virtual per a cada interfície real. Això 

significa que si tenim 10 ports EID i 5 RLOC’s, el sistema crearà 15 ports 

virtuals.  

Abans hem parlat de quan cal enviar paquets al Kernel utilitzant les 

interfícies KNI. 

Quan el sistema es vol comunicar amb l’exterior, aquest ja sabrà per quin 

port haurà de sortir. Per això mateix, com que DPDK no cal que faci cap 

processament, simplement enviarem reenviarem els paquets que ens 

vinguin per una interfície virtual per la real corresponent.  

Per exemple, si un paquet entra per la interfície virtual eth0 nosaltres 

l’enviarem per la interfície real eth0. 

2.5. Multithreading 

De cara a la versió final del nostre programa volem un programa que sigui 

molt ràpid fent el processament de paquets. Per això necessitem fer un 

programa que aprofiti els diferents nuclis dels processadors del mercat.  
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2.5.1. Threads DPDK 

Després de debatre molt aquest punt hem decidit crear un nombre inferior 

o igual de ports al nombre de nuclis d’una màquina. Si creéssim més 

threads que nuclis, ens trobaríem amb problemes d’eficiència produïts 

pels canvis de context del processador. 

Per a la versió final crearem dos threads per a processament. Un 

s’ocuparà de processar tots els paquets que passen per les interfícies EID 

(RX i TX) així com les interfícies virtuals de cada una d’elles. L’altre procés 

llegirà els paquets que provenen o es dirigeixen a interfícies reals i virtuals 

RLOC. Val a dir que hi haurà dues versions del codi, en cas de que el codi 

pugui funcionar amb la versió optimitzada, cada nucli enviaria el paquet 

directament a la interfície destí sigui o no sigui dels ports que ha de 

controlar ell. 

L’algorisme funciona de forma que primer es transmeten els paquets que 

encara no s’han transmès a cada port, i després es llegeix de cada un 

d’ells els paquets pendents per processar. Quan es processen es van 

afegint a un buffer de cada port, en cas de que aquests buffers s’omplin, 

es transmetrien tots els paquets del buffer sense esperar a que arribi la 

fase d’enviament.  

2.5.2. Comunicació entre threads 

Aquest punt només és d’interès si estem funcionant amb la versió no 

optimitzada del codi.  
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En la majoria de casos un paquet voldrà anar a un port que no controla el 

mateix thread. Com que dos threads no poden escriure en un mateix port 

i cua a la vegada, enviarem aquest paquet a un packet ring el qual 

emmagatzemarà el paquet fins que el thread destí el processi. Crearem 

un packet ring per a cada port i cada thread tindrà permís de lectura sobre 

només un packet ring (el que pertanyi als seus ports). Les operacions 

d’escriptura als diferents packet rings són thread safety.  

2.5.3. Thread ZeroMQ 

Necessitarem un sistema de comunicació per a comunicar el procés 

DPDK amb el procés LISPmob. Per aquesta tasca crearem un thread el 

qual s’ocuparà d’enviar i rebre paquets a través de ZeroMQ amb 

LISPmob.  

Quan un thread necessiti enviar un paquet per ZeroMQ, el que faran serà 

enviar els paquets a un packet ring. Aquest thread llegirà els paquets i els 

enviarà per ZeroMQ. El motiu pel qual hem decidit fer un thread de 

comunicació és per a que els processos de processament de paquets no 

perdin temps fent copies de dades entre memòria DPDK i memòria física, 

ja que aquestes copies poden alentir el processament.  
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Un cop s’han llegit tots els paquets adormirem el thread uns segons. No 

està previst que hi hagi una gran comunicació, així que adormim els 

paquets per a no treure temps de CPU als altres threads si estem 

funcionant amb només dos nuclis. 

Malauradament per la versió final d’aquest projecte no existirà aquesta 

comunicació, tot i que el thread si que estarà en funcionament per a 

emular l’eficiència del programa amb el thread.  

2.6. Optimització 

Com s’ha dit anteriorment, tindrem dos codis funcionant dins del mateix 

programa.  

La versió optimitzada té a veure amb el nombre de cues de transmissió i 

recepció que trobem en una tarja DPDK. Mentre que les targes que emula 

el virtualitzador, que son de la família e1000 d’Intel, només tenen 1 cua 

per sentit, hi ha targes com les que utilitzarem en entorn real, Intel X540-

AT2, que tenen 128 cues per sentit. La decisió es farà durant la 

inicialització del programa. 

En cas de que hi hagi menys cues de transmissió que threads volem 

executar, utilitzarem el sistema d’anelles packet rings per a transmetre 

paquets entre threads.  

En cas de que hi hagi més cues, cada thread transmetrà els paquets als 

ports directament especificant com a cua l’identificador del nucli. Així 

doncs ens estalviem comprovar a cada iteració si hi ha paquets al packet 

ring incrementant l’eficiència. També deixem de dependre de l’altre 

thread.  
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3. Implementació 

3.1. Passos previs 

Abans de posar-nos a desenvolupar hem de configurar l’entorn que 

utilitzarem per a desenvolupar per a poder fer aquesta tasca sense trobar-

nos amb cap problema. Amb la configuració de l’entorn ens referim a: 

 Instal·lar paquets coreutils, make, gcc.  

 Descarregar la llibreria DPDK des de la web oficial (www.dpdk.org). 

 Descomprimir l’arxiu descarregat. 

 Accedir a la carpeta i afegir dues variables globals. RTE_SDK per a 

especificar el directori on es troba l’SDK d’Intel DPDK i RTE_TARGET 

per especificar el sistema, definint arquitectura, sistema i compilador. 

Aquestes dues variables s’han d’especificar sempre que es vulgui 

compilar un projecte que utilitzi la llibreria. 

 export RTE_SDK=`pwd`  

 export RTE_TARGET=x86_64-native-linuxapp-gcc 

 Executar l’aplicació setup.sh al directori $RTE_SDK/tools/setup.sh. 

Executar les següents opcions: 

 Opció 9. Compilar la llibreria per al target seleccionat. Un cop 

compilat en general no caldrà tornar a compilar. 

 Opció 12. Instal·lar el controlador DPDK per a que Intel DPDK 

pugui obtenir accés a les targes NIC. 

 Opció 14. Instal·lar el controlador DPDK per a que Intel DPDK 

pugui generar interfícies NIC virtuals.  

 Opció 16. Especificar la memòria que volem assignar a Intel 

DPDK. Un bon valor és 1024 (2048 MB). 

 Opció 18. Hem d’executar aquesta opció tantes vegades com 

targes DPDK volem activar. A cada iteració s’ha d’escriure la 

direcció hardware de la tarja seleccionada, i aquesta passarà a 

la categoria de funcionant amb DPDK.  

http://www.dpdk.org/
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3.2. Llibreries i components 

Com ja hem esmentat de forma reiterada en aquesta memòria, el nostre 

treball consisteix en utilitzar les llibreries Intel DPDK.  

El fonament de DPDK és prendre el control de les targes NIC del Kernel 

per a controlar-les ell mateix. Aquesta llibreria ens dóna un avantatge molt 

important, i es que és fàcil de programar ja que el codi s’executa a nivell 

usuari, essent casi  independent del hardware que s’estigui utilitzant. Un 

inconvenient amb el que ens hem trobat durant el desenvolupament és 

que per a evitar temps de retard, aquest codi s’ha d’executar en un bucle 

infinit fent el que s’anomena polling a totes les interfícies. Aquest cas 

requereix un ús de CPU del 100% per nucli on hi hagi una instància DPDK. 

Buscant informació hem conclòs que DPDK utilitza el que s’anomena 

PMD, Polling Mode Driver, pel qual no hi ha manera d’optimitzar aquest 

cas sense perdre rendiment. 

Al començar el desenvolupament la llibreria DPDK anava per la versió 

1.6.0, la qual ens donava problemes si la volíem utilitzar a una màquina 

virtual, doncs requeria un set d’instruccions (SSE 4.2) que la màquina 

virtual no podia disposar. Més tard, mentre estàvem a la fase d’aprendre 

el funcionament de les tecnologies, es va actualitzar la llibreria a la versió 

1.8.0. Tot el treball s’ha fet amb aquesta versió, la qual ja arregla aquell 

problema del set d’instruccions. Per a les proves hem provat a utilitzar la 

última versió DPDK, la 2.0.0. 

A continuació, aquestes són les llibreries que necessitarem per a realitzar 

el projecte. Totes les llibreries comencen amb el prefix “rte_” per a definir 

que són DPDK. 

3.2.2. Llibreria Hash Table 

Cada cop que rebem un paquet per qualsevol port haurem de comprovar 

quin tipus de paquet és. Una de les comprovacions constarà de comprovar 
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si el paquet és una traça LISP o simplement si volem desencapsular el 

paquet i enviar-lo a la seva destinació.  

Per a poder realitzar aquests dos casos hem d’utilitzar una llibreria que 

ens permeti emmagatzemar dades i cercar-les en un temps mínim. DPDK 

ofereix una llibreria anomenada Hash Table[10] la qual ens servirà per 

aquest propòsit.  

Aquesta taula funciona com una hash table normal i corrent, però dins de 

l’espai DPDK i utilitzant les seves llibreries, totalment optimitzades per a 

respondre amb un temps mínim. Una hash table té un nombre definit 

d’entrades i, per cadascuna, té un conjunt de posicions anomenades 

buckets les quals serviran per evitar col·lisions si coincideix un mateix 

hash.  

El funcionament és fàcil. Primer cal crear la taula, la qual 

emmagatzemarem en una variable global, accessible des de qualsevol 

thread creat pel programa. Per a la creació de la mateixa taula 

necessitarem especificar la mida de les dades, el nombre de dades a 

emmagatzemar, el nombre de buckets per fila, el nom que l’identificarà, la 

funció que volem utilitzar per a calcular el hash i el valor d’inici que volem 

que tingui el hash al cridar la funció.  

Un cop es crea la taula, és moment de començar a afegir elements. Per a 

afegir-los només cal crear una variable que emmagatzemi les dades que 

utilitzarem per identificar l’entrada, aquestes dades es transformaran amb 

un hash amb la funció especificada al crear la taula, aquest servirà per 

emmagatzemar i recuperar les dades de la posició de la taula on es troba. 

Un cop hem instanciat l’entrada podem cridar a una funció de la llibreria 

per emmagatzemar dades. Aquesta crida ens retornarà un número, 

aquest és la posició de memòria on comença la part on podem 

emmagatzemar les dades. En el nostre codi guardarem una capçalera, la 
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qual serà la d’encapsulament o desencapsulament; i el port per on ha de 

sortir el paquet.  

A continuació, un exemple de com es crea una hash table: 

 
 struct hash_table_parameters rloc2eid_params = { 
     .name = “hash_table”, 
     .entries = 1024, 
     .bucket_entries = 4, 
     .key_len = sizeof(uint32_t), 
     .hash_func = hash_crc, 
     .hash_func_init_val = 0, 
     .socket_id = 0; 
 }; 
  
 struct rte_hash* hash_table = rte_hash_create(&hash_table_params); 
 if (hash_table == NULL) rte_exit(EXIT_FAILURE, "ERROR", socketid); 
 

Fixeu-vos que en cas que no es pugui crear la taula aquest codi executa 

la crida rte_exit() la qual emet un missatge per pantalla i atura 

l’execució d’aquest. No tindria sentit continuar amb l’execució del 

programa ja que més tard voldrem utilitzar la taula.  

A part, la taula l’hem inicialitzat amb el nom “hash_table”. Podriem 

recuperar la taula amb la crida 

rte_hash_find_existing(“hash_table”). El tamany que tindrà és de 

1024 posicions i 4 posicions per cadascuna, un total de 4096. Cada 

posició estarà identificada per un enter. La funció hash_crc és una funció 

que donat un enter, retorna el seu hash. Aquest hash serà l’identificador 

de la taula. La taula on guardarem les dades serà una array inicialitzada 

al principi de l’execució amb tantes entrades com posicions té la taula. 

 
 static int hash_data[1024]  __rte_cache_aligned 
 

Ara ja hem creat la taula, però com ho podem fer per afegir valors, 

eliminar-los o simplement consultar si hi són? A continuació ho podem 

veure a l’exemple, on donada una IP voldrem emmagatzemar un número 

que pot identificar, per exemple, el port de sortida del paquet. 
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 uint32_t ip = IPv4(192,168,0,1); 
 int ret = rte_hash_add_key((struct rte_hash *) hash_table,(void *) &ip); 
 hash_data[ret] = 0; 
 

Per a recuperar una dada, per exemple el 0 que hem emmagatzemat, ho 

podem fer així. 

  
 uint32_t ip = IPv4(192,168,0,1); 
 int ret = rte_hash_lookup((struct rte_hash *) hash_table,(void *) &ip); 
 printf(“%d \n”,hash_data[ret]); 
 

Sempre hauríem de comprovar que la posició retornada per la crida sigui 

una posició vàlida, ja que en cas d’error ens retornarà un codi negatiu i, si 

intentéssim accedir a la posició hash_data[ret], intentaríem accedir a 

una posició de memòria invàlida i provocaríem la fi d’execució del 

programa. 

3.2.2. Llibreria LPM Table 

Una altre comprovació que farem al analitzar un  paquet és saber si el seu 

origen i destí formen part de la xarxa LISP. Aquest procediment el podríem 

fer amb la taula hash que hem esmentat amb anterioritat, però en DPDK 

trobem una llibreria que ens pot funcionar millor. Funciona millor que la 

taula hash però perquè el seu propòsit és diferent: mentre que la primera 

serveix per emmagatzemar qualsevol tipus de dades identificades per un 

identificador hash, la segona només serveix per saber si una IP pertany a 

una xarxa o no.  

Aquesta llibreria s’anomena LPM (Long Prefix Match) [11] i consisteix en 

una taula on emmagatzemem una direcció IP i una màscara. Quan 

vulguem fer una comparació ens interessarà saber si una IP pertany a 

alguna de les xarxes inserides a la taula. A part, una altre funció que té 

aquesta llibreria és la de retornar una direcció IP, que podria ser per 

exemple una porta d’enllaç. 
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A continuació, veiem un exemple de configuració on afegim i consultem 

una direcció IP específica (192.168.6.2/32): 

 
 int ret;  
 struct rte_lpm *lpm_srcip = rte_lpm_create(“lpm_srcip”, 0, 512, 0); 
 if (lpm_srcip == NULL) rte_exit(EXIT_FAILURE, "Error\n"); 
 
 if(rte_lpm_add(lpm_srcip,IPv4(192,168,6,2),32,0) < 0)  
  rte_exit(EXIT_FAILURE, "Error\n”); 
 
 ret = rte_lpm_lookup(lpm_srcip, IPv4(192,168,6,2),0); 
 if (ret < 0) printf(“Valor trobat\n”); 
 

 

Per a la creació d’una taula LPM cal especificar només un nom, el socket 

que el crea i el nombre màxim d’entrades. El quart paràmetre són els 

FLAGS, ho deixem amb 0 per que no en volem especificar cap. Per a 

afegir una entrada és tant fàcil com escriure la direcció IP, nosaltres 

utilitzem la funció IPv4 la qual ens transforma la IP en un enter. Per a 

cercar el valor també només hem d’escriure una IP, ella s’encarregarà de 

mirar si la IP està dins d’una de les xarxes o no. 

3.2.3. Llibreria KNI 

Quan executem DPDK ens trobem amb un problema molt important, i es 

que el nostre sistema Linux queda desconnectat de les targetes ethernet. 

Això es produeix perquè l’execució DPDK pren el control d’aquestes per 

a controlar-les, i el kernel no pot veure les targes. Un dels avantatges 

DPDK és que els paquets ja no passen per tota la pila de protocol de 

Linux, augmentant el seu rendiment alhora de fer forwarding.  

Per sort, els nois que han creat DPDK han pensat en tot, i han creat una 

llibreria la qual és capaç de crear un dispositiu per a que el kernel el pugui 

veure i pugui jugar amb ell. Aquesta llibreria s’anomena Kernel Network 

Interface ‘Kni’ [12]. Els dispositius que es creen s’assemblen als  

dispositius virtuals, però de cara al sistema operatiu serà un port igual a la 
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targeta real. De fet, el configurarem per a que tingui la mateixa MAC que 

el dispositiu real.  

 

Al nostre programa crearem un interfície KNI per cada port ethernet, així 

el sistema operatiu continuarà podent accedir a totes les interfícies i 

continuar com si no passés res. El que passa, però, és que internament 

DPDK processarà tots els paquets i tindrà aïllades les interfícies virtuals 

amb les seves corresponents físiques. Serà la nostra tasca fer que els 

paquets vagin a on han d’anar a parar segons el seu port de procedència. 

3.2.4. Llibreria Packet Ring 

El nostre codi està pensat per a ser executat en processadors amb més 

d’un nucli. Malauradament hi ha casos en els que haurem d’utilitzar 

algunes tècniques més elaborades per a passar paquets entre diferents 

nuclis. Una d’aquestes tècniques serà realitzada utilitzant la llibreria 

paquet ring. 

Paquet Ring[13] és una llibreria que ens permet afegir paquets des de 

qualsevol nucli a una pila de dades, essent totalment thread safe. Aquesta 

llibreria conté diferents crides per si tenim un sistema que vulgui afegir 

dades i llegir-les des de més d’un nucli o des d’un únic nucli. Aquesta 

distinció la fa per eficiència i s’ha d’estudiar quan cal cridar a una funció i 

quan a una altre. 
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Veiem el funcionament. En cas de que tinguem dos nuclis que volen 

escriure a la vegada a un buffer d’aquest tipus ens trobem amb el cas de 

la següent imatge. 

 

Els dos intentaran reservar el primer espai de memòria disponible. 

Aquesta funció es farà amb una funció atòmica, de forma que no es puguin 

sol·licitar des de diferents nuclis el mateix espai de memòria. Un cop cada 

un hagi sol·licitat l’espai, emmagatzemem les dades a l’espai assignat.  

Nosaltres utilitzarem aquesta llibreria per a dos casos. El primer, passar 

paquets entre diferents nuclis en cas de que ho necessitem; el segon, 

passar dades a un thread addicional el qual ens servirà per a mantenir 

contacte entre l’execució DPDK i el propi motor LISPmob. 

3.2.5. Exemples 

Per al desenvolupament del projecte utilitzarem tres exemples creats per 

Intel i l’organització DPDK ja que ens és més fàcil treballar mirant feina 

feta per professionals del sector. Amb aquests exemples podem acabar 

de tenir les idees clares. 
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3.2.5.1 L2FWD 

L’exemple L2FWD[14], que és l’abreviatura de Level 2 Forwarding, és un 

exemple de DPDK que s’ocupa de reenviar els paquets que venen d’un 

port a un altre. Com és encaminament a nivell 2, els paquets s’encaminen 

sense mirar la IP. És molt simple.  

Els mateixos programador de DPDK diuen que és millor començar a 

programar amb aquest exemple, doncs aquest exemple ja incorpora la 

configuració bàsica i lectura de paràmetres bàsics de DPDK. Així doncs, 

aquest fitxer serà el que utilitzarem de base per a desenvolupar el nostre 

projecte. 

3.2.5.2 L3FWD 

Si l’exemple d’abans es referia a l’encaminament de paquets a nivell 2, 

aquest L3FWD[15] es refereix a l’encaminament de paquets a nivell 3, es 

a dir, segons la IP destí que contingui el paquet. 

Aquest exemple ens és molt útil perquè incorpora funcions que ens seran 

molt útils tals com la taula de HASH i la taula LPM. El que farem serà mirar 

com funciona el codi d’aquestes taules al nostre programa, analitzar les 

funcions que ens calen i adaptar aquests codis al nostre programa.  

Gràcies a aquest exemple sabrem programar de la forma més òptima 

possible el codi d’aquestes taules. 

3.2.5.3 KNI 

Com hem dit anteriorment un dels mòduls que necessitarem, i que de fet 

serà possiblement el més important i essencial pel bon funcionament del 

programa, serà el mòdul KNI Kernel Network Interface[16]. El que feia 

aquest codi era crear una interfície virtual, però que el sistema es pensa 

que és real, per a que el sistema Linux pugui tenir accés a la tarja i pugui 

enviar i rebre paquets a l’exterior.  
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Com que la configuració d’aquesta llibreria és molt complicada, hem 

utilitzat aquest exemple per intentar entendre al màxim les funcionalitats 

que ens ofereix la interfície KNI.  

La part que ens interessa d’aquest codi es troba sobretot dins de la part 

del main, la d’inicialització, ja que els matisos són molts, com per exemple 

com cal configurar la funció que es crida quan s’activa la interfície amb 

ifconfig.  

3.3. Funcionament del programa 

3.3.1. Configuració 

Al començar amb l’execució hi ha tot un seguit de configuracions. Entre 

aquestes configuracions hi trobem una part on es passen els paràmetres 

d’entrada, tant les dedicades a DPDK per a poder iniciar el motor DPDK 

com les dedicades al propi programa. També inicialitzem dos SIGNALS 

de manera que si més tard intentem tancar el procés, aquest es tanqui 

d’una forma adequada. 

Després hi ha tot un conjunt d’instruccions les quals serveixen per a definir 

quin nucli s’ocupa de revisar les cues de recepció (i transmissió, si 

s’escau) de certs ports. Depenent del nucli que revisarà una cua concreta, 

definirem si aquest port és d’encapsulació o desencapsulació. Aquests 

ports estan definits al principi del programa, per a modificar-los caldria 

recompilar el codi. És també en aquesta part on s’analitza cada una de les 

targetes DPDK que s’utilitzaran, si un port té menys cues de transmissió 

que nuclis funcionant per a DPDK (en el nostre cas 2), el programa 

funcionarà amb el mode menys òptim.  

Més tard crearem un sistema de buffer amb packet rings. Crearem una 

cua per al thread de comunicació amb LISPmob i, si s’escau, una cua per 

a cada port.  
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Finalment iniciarem les taules hash, LPM, crearem un thread per a la 

comunicació amb LISPmob i farem una crida a una funció de DPDK la 

qual ens permetrà llançar una execució del programa (amb un 

funcionament igual al d’un thread) a cada nucli habilitat. Nosaltres 

executarem sempre el programa amb un màxim de dos nuclis.  

Després de l’execució dels threads trobem un conjunt d’instruccions més. 

Aquestes instruccions el que faran és alliberar memòria en cas d’aturar el 

procés principal així com alliberar les interfícies virtuals.  

3.3.2. Taules hash 

Tenim dos tipus de taules. La eid2rloc i la rloc2eid, la primera fa 

referència a la taula hash normal, l’altre a la taula ARP. Hi ha una funció 

que és cridada un cop per socket i és la que crea les dues taules. Aquesta 

funció es diu setup_hash, i rep com a paràmetre el socket. 

Un cop s’han creat les dues taules es crida a la funció 

populate_hash_tables, la qual llegeix dels arxius que hem parlat al punt 

“1.1.3”, tot afegint les entrades a les taules pertinents. 

Com que la inicialització es fa abans de crear els threads, tots ells 

compartiran la mateixa taula. No hi ha col·lisions al llegir les entrades, però 

si que les podria haver a l’escriure i llegir al mateix temps. Aquesta 

implementació s’haurà de fer quan s’acabi d’implementar la comunicació 

entre LISPmob i DPDK. 

La taula hash eid2rloc emmagatzemarà la capçalera LISP que s’haurà 

d’afegir a un paquet en cas de necessitar encapsulació. També 

emmagatzemarà el port pel qual ha de sortir el paquet. Aquest registre 

tindrà com a identificador un hash el qual serà resultat de fer el hash de la 

IP destí/origen, port destí/origen i protocol d’un paquet concret. En cas de 

trobar una entrada per una 5-tupla d’aquestes, el paquet s’encapsularà 

amb el que haurem emmagatzemat prèviament. 
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L’altre taula, la rloc2eid funciona de forma similar a una taula ARP. Això 

significa que donada una IP (identificador de la taula), ens hauria de 

retornar una MAC i el port de sortida. Tot i això, hem anat un pas més allà 

per a incrementar eficiència, i hem decidit emmagatzemar tota una 

capçalera MAC.  

En ambdós casos ens podem trobar en el cas de que no tinguem dades a 

les taules, el paquet s’hauria d’enviar pel thread de comunicació tot 

utilitzant el packet ring i ZeroMQ. 

3.3.3. Taules LPM 

De la mateixa forma que tenim dues taules hash, també tenim dues taules 

LPM. Es diran lpm_srcip i lpm_dstip. La primera servirà per comprovar 

si el camp IP origen d’un paquet és LISP, i la segona taula servirà per a 

saber si una direcció IP (la direcció destí d’un paquet) es troba dins de la 

nostra xarxa IP, ja que si hi està no caldrà encapsular i podrem enviar el 

paquet directament per la interfície. 

Com hem vist la inicialització és molt fàcil, i cada taula només 

emmagatzemarà una direcció IP i la seva màscara. En principi aquestes 

taules no variaran, tot i això també es contempla que en un futur es puguin 

modificar de forma remota mitjançant el thread de comunicació.  

3.3.4. KNI 

Com hem dit, KNI és una de les parts més importants i essencials del 

nostre programa. La inicialització no és trivial, doncs es requereix 

especificar quins nuclis del sistema s’ocuparan d’administrar cada 

interfície i definir unes funcions les quals seran cridades quan es faci un 

ifconfig, per exemple.  

Nosaltres hem configurat aquesta funció de manera que al cridar-se i 

aixecar una interfície, a aquesta se li assigni la mateixa MAC que té la 

interfície real. Això ho fem perquè així els paquets que surten del sistema 
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cap a fora tenen la mateixa MAC que la tarja, el qual significa que no hem 

de mirar cap paquet dels que van d’una interfície cap a l’exterior. Sense 

fer aquesta modificació el sistema DPDK assigna una MAC virtual a la 

interfície, la qual cosa genera confusió al sistema. Des de que vam fer 

aquest canvi ens va sorgir un bug, a la secció Bugs està més explicat.  

3.3.5. Bucle principal 

Cada un dels threads que haurem creat executarà un bucle el qual 

anomenarem bucle principal o main_loop. Cada thread farà les següents 

tasques a cada iteració del bucle. 

 Enviar paquets no transmesos. Aquest pas s’executarà si un port té 

paquets per transmetre i no s’han transmès abans. La transmissió es 

fa cada cop que el buffer s’omple del tot, però si no és el cas no es 

produeix fins aquest pas. 

Transmetem tant paquets cap a ports físics com virtuals. 

 Rebem i processem els paquets que entren per una interfície física. 

Depenent del tipus de thread (EID o RLOC), cridarem la funció 

packet_processing_eid2rloc o packet_processing_rloc2eid. 

 Rebem i processem els paquets que entren per una interfície virtual. 

 Si estem executant el programa amb la versió no optimitzada, rebem i 

processem els paquets emmagatzemats als diferents Packet Ring.  

3.3.6. Bucle ZMQ 

El thread de comunicació amb LISPmob també tindrà un bucle principal. 

Aquest bucle l’anomenarem main_loop_zmq i serà el que llegirà i enviarà 

els paquets des de DPDK cap a LISPmob i viceversa. Després, el bucle 

s’adormirà durant un temps definit.  

Val a dir que aquest bucle no està acabat, doncs hem decidit deixar la part 

de comunicació ZeroMQ per a futura millora del projecte. Tot i això, si que 

hem deixat preparat el thread.  
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3.4. Errors detectats 

Cap codi desenvolupat està lliure d’errors. Hem volgut recopilar en una 

secció tots els problemes detectats per a tenir-los documentats i presents. 

3.4.1. Error comanda ifconfig 

Un dels problemes està relacionat amb la comanda ifconfig. Quan 

volem configurar una de les interfícies generades per DPDK amb KNI, i 

aquestes no tenen una configuració prèvia (per exemple a 

/etc/network/interfaces), es dona el cas de que Linux ens retorna un 

error del tipus: 

 
SIOCSIFFLAGS: El temporizador llegó al final 
 

 

Si tornem a executar la mateixa comanda el sistema no ens donarà error 

i configurarà la tarja.  

3.4.2. Tarja Intel X540-AT2 

Hem detectat un problema amb la tarja que ha comprat el DAC. La tarja 

és una Intel X540-AT2 i té 128 cues de transmissió i 128 cues de recepció.  

Hem detectat un problema al rebre paquets un cop hem executat el 

programa i hem configurat les interfícies KNI. El problema ve donat per 

utilitzar una de les característiques que incorpora aquesta tarja. La 

característica s’anomena mode vector. 

Per a solucionar aquest problema cal modificar l’arxiu 

$RTE_SDK/$RTE_TARGET/.config, modificar els següents paràmetres i 

recompilar la llibreria (executar make des de $RTE_SDK/$RTE_TARGET). 

 
 CONFIG_RTE_LIBRTE_IXGBE_RX_ALLOW_BULK_ALLOC=y 
 CONFIG_RTE_IXGBE_INC_VECTOR=y 
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3.5. Possibles millores 

De cara a un futur, aquestes són les millores que creiem necessàries per 

a poder utilitzar el producte en un entorn de producció. 

 Comunicació amb LISPmob. Aquest és un punt que està a mig fer, està 

tot preparat per afegir les crides amb ZeroMQ i fer una comunicació 

bidireccional entre DPDK i LISPmob. 

 

 Més threads. Ara mateix suportem dos nuclis, un per a processar els 

ports EID i l’altre per als ports RLOC. Es podria millorar aquesta 

característica de cara a funcionar amb màquines i servidors amb més 

processadors i nuclis.  

 

 Optimitzar. Tot i que aquesta és una de les característiques que més 

ens han important durant el desenvolupament del projecte, el codi 

sempre es pot optimitzar. 
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Conclusions 

Com hem indicat al principi del document, l’objectiu d’aquest projecte ha 

estat crear un programa que sigui capaç de processar i encaminar paquets 

a una velocitat superior a la que ho faria un dispositiu amb LISPmob. 

A la fi d’aquest projecte ens trobem amb un prototip el qual ens servirà per 

a fer proves de rendiment. A partir d’aquest model es poden anar afegint 

característiques al codi de forma que cada cop pugui ser més funcional i 

dinàmic. El resultat final d’aquest projecte queda disponible per als 

desenvolupadors de LISPmob, per a que l’utilitzin i desenvolupin. 

La llibreria utilitzada per a aconseguir l’objectiu proposat ha estat DPDK. 

Aquesta és una llibreria no molt difícil d’utilitzar, però molt difícil 

d’aprendre. Pot ser que el fet d’utilitzar aquesta llibreria acabi sent un fet 

diferenciador de qualsevol protocol del mercat. És molt gratificant 

aprendre una de les llibreries més pioneres del mercat, i sobretot 

aconseguir que funcionin els objectius que ens hem anat marcant durant 

el desenvolupament.  

Cal ressaltar la poca comunitat que hi ha darrere de la tecnologia DPDK, 

només trobem informació als fòrums oficials de DPDK o d’Intel, afegint un 

altre repte per al desenvolupament d’aquesta pràctica. 

Per a finalitzar aquest projecte m’agradaria deixar constància que ha estat 

un plaer treballar amb l’equip de treball en el que he estat involucrat. Tots 

han donat un cop de mà quan se’ls ha necessitat i han intentat resoldre 

els dubtes que jo, com a desenvolupador, no sabia resoldre, ja sigui 

contactant amb gent més professional dins del món DPDK o simplement 

donant la seva opinió.   
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