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Resum 
 

L’increment de les aplicacions que utilitzen la xarxa i dels dispositius connectats a 

Internet està forçant a buscar una nova forma més òptima i flexible d’encaminar 

paquets. A conseqüència d’aquest fet, han sorgit nous software d’encaminament de 

paquets que no basen la classificació de paquets en una tecnologia hardware, sinó en 

una solució definida per software. Aquests nous encaminadors utilitzen un algorisme 

de classificació de paquets, per tal de decidir a quin flux pertanyen y quin tipus de 

servei oferir-li.   

En aquest document, en la primera part hem dissenyat un entorn testbed per tal de 

poder fer proves de transmissió de paquets de dades i a la vegada, veure el rendiment 

que ofereix el software Vector Packet Processing ( VPP ) . En la segona part, hem fet 

un anàlisis sistemàtic dels algorismes de classificació de paquets existents, per tal 

d’entendre l’evolució d’Open Overlay Router en la integració amb VPP. Hem 

proposat un nou model que mira d’aprofitar al màxim tots els recursos d’un 

ordenador des del processador fins a la targeta gràfica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resumen 
 

El reciente aumento de las aplicaciones que utilizan la red i los dispositivos 

conectados a Internet está forzando a buscar una nueva solución más óptima y 

flexible al encaminar paquetes de datos. Por consiguiente, han surgido nuevos 

softwares de encaminamiento que no basan su clasificación en una tecnología 

hardware, sino en una solución definida por software. Estos nuevos enrutadores 

utilizan un algoritmo de clasificación de paquetes para decidir a qué flujo pertenecen 

y qué tipo de servicio ofrecerles.  

En la primera parte de éste documento, hemos diseñado un entorno testbed con la 

intención de hacer pruebas de transmisión de paquetes y, a la vez, observar el 

rendimiento que ofrece el software Vector Packet Processing  (  VPP ) . Durante la 

segunda parte, hemos realizado un análisis sistemático de los algoritmos de 

clasificación de paquetes existentes, con la intención de entender la evolución de 

Open Overlay Router en la integración con VPP. Hemos propuesto un nuevo modelo 

que trata de aprovechar al máximo todos los recursos de un ordenador convencional, 

des del procesador hasta la tarjeta gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 

The recent increase in applications using the network and devices connected to the 

Internet is forcing the search for a new more optimal and flexible solution when 

routing data packets. Consequently, new routing software has emerged that does not 

base its classification on a hardware technology, but on a software-defined solution. 

These new routers use a packet classification algorithm to decide which flow they 

belong to and what type of service to offer them. 

In the first part of this document, we have designed a testbed environment with the 

intention of testing packet transmission, while observing the performance of Vector 

Packet Processing (VPP) software. During the second part, we performed a 

systematic analysis of existing packet classification algorithms, with the intention 

of understanding the evolution of Open Overlay Router in the integration with VPP. 

We have proposed a new model that tries to take full advantage of all the resources 

of a conventional computer, from the processor to the graphics card. 
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1. Introducció i contextualització 

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

Informació de la Facultat d’Informàtica de Barcelona  ( Universitat Politècnica de 

Catalunya ) . Es tracta d’un projecte de modalitat A en el qual contemplem el disseny 

i la implementació d’un entorn testbed per tal de realitzar proves de rendiment en 

una xarxa configurada per software. 

1.1 Context 

En aquest apartat introduirem els conceptes necessaris que utilitzarem al llarg del 

desenvolupament del treball de final de grau.  

Software Defined Networking 

La configuració i l’estructura de les xarxes actuals impedeixen que els proveïdors 

d’internet puguin avançar en la qualitat dels serveis cloud i d’altres sistemes de 

serveis. Com a solució d’aquest problema, ha sorgit una nova arquitectura 

anomenada Software Defined Networking ( SDN ) [8], que permet tenir un control 

de xarxa programable i la fa ser més àgil i flexible. 

Per tal de classificar una tecnologia a dins d’aquesta nova família, haurà de complir 

forçosament quatre principis bàsics.  El primer d’ells és la separació entre la capa de 

control i la capa de dades. Aquest principi postula la externalització de la capa de 

control, de les funcions d’encaminament, a una capa de control anomenada 

“controlador”.  Aquest controlador 

extern ha de ser capaç de canviar el 

comportament d’encaminament dels 

elements de la xarxa de forma 

dinàmica. Per l’altra banda, la capa 

de dades s’encarregarà de decidir què 

fer amb els paquets que li arribin a 

través d’alguna interfície. Podem 

veure la Figura 1 per apreciar 

clarament aquesta divisió, en la que 

s’utilitza OpenFlow [12] com a protocol 

de comunicació entre capes. 

      Figura 1: Esquema d’un sistema SDN [18] 
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El segon principi és la centralització lògica del controlador de la xarxa SDN. Aquest 

controlador té una visió global de la xarxa, i això li permet adaptar la seva política 

d’encaminament molt més ràpid que un sistema amb routers convencionals. 

El tercer d’aquests principis és tenir les interfícies restin obertes per tal d’aconseguir 

una màxima flexibilitat i adaptabilitat.  

Finalment, l’últim principi que ha de complir és que ha de ser programable.  Això vol 

dir que el controlador es pot programar directament ja que està separat de les 

funcions d’encaminar paquets. Aquest principi també ens permet tractar la xarxa 

com una sola entitat programable enlloc d’un cúmul de routers que s’han de 

configurar un per un. 

Les xarxes SDN necessiten nous protocols per al pla de dades i al pla de control per 

tal de tenir un tractament de dades molt més ràpid i eficaç. Al ser un nou concepte 

d'encaminament, no es pot utilitzar els sistemes normals d'encaminament ja que no 

disposen de una part de control. Els protocols com BGP poden ser utilitzats en la 

capa de dades sense cap tipus de problema però on resideix la complexitat es en la 

capa de control. Per tant, es molt important tenir un bon pla de control en la nostra 

xarxa. 

Vector Packet Processing 

En aquest treball, utilitzarem tota l’estona una versió de codi obert de la tecnologia 

Vector Packet Processing ( VPP )  [14] oferta per Cisco. VPP és un software que 

ofereix funcionalitats switch/router d’alta qualitat i que pot funcionar amb 

processadors convencionals. Aquest software s’executa en l’espai d’usuari i és 

compatible amb múltiples arquitectures com x86 i ARM. 

Al rebre paquets de la xarxa, enlloc de processar cada paquet a través de tot el graf, 

VPP el que fa es acumular els paquets en un vector i utilitza un “graf de 

processament de paquets” per processar el vector de paquets.  El primer paquet del 

vector escalfa les instruccions de cache, per tant, la resta de paquets solen ser 

processats amb un rendiment extrem. 
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La aproximació modular del graf indica que es molt fàcil afegir nodes al graf per tal 

de modificar el tractament del vector. Qualsevol pot implementar el seu plugin per 

a VPP des d’un codi font diferent. Un plugin pot modificar el graf original introduïnt 

nous nodes. Això fa que puguem disposar de noves funcionalitats sense la necessitat 

de modificar el nucli de la infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura anterior, podem veure com un paquet de vectors es processarà a través 

del graf. També estan inclosos alguns nodes externs que no formen part del codi font 

de VPP. 

Locator/ID Separation Protocol 

Locator/ID Separation Protocol, també conegut com a LISP [15], és una nova 

arquitectura d’Internet que proveeix noves semàntiques per a l’adreçament de 

direccions IP. Actualment, les direccions IP expressen dos tipus d’informació: la 

identitat del aparat i la seva ubicació en la xarxa. Aquesta nova arquitectura esta 

dissenyada per tal de separar la identitat única, o també endpoint identifier ( EID ) , 

de la seva ubicació, o routing locator ( RLOC ) , en dos espais de numeració. Alguns 

dels molts avantatges d’aquesta nova arquitectura són la simplificació del 

encaminament multi-homing, persistència de la sessió durant la mobilitat a través 

de diverses xarxes, millora de la escalabilitat del encaminament de paquets,  suport 

per a múltiples famílies de direccions com ara IPv4 o IPv6, etc. A demés, LISP es pot 

afegir a una infraestructura gradualment, sense afectar cap host.  

Figura 2: Exemple del graf de processament de vectors [14] 
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Una xarxa que funciona sobre LISP pot estar connectada a Internet encara que 

aquest no utilitzi LISP. Els routers que faran d’intermediaris s’anomenen Ingress 

Tunnel Router ( ITR ) , que encapsula paquets d’un espai LISP al nucli d’Internet, 

Egress Tunnel Router ( ETR ) , que desencapsula paquets del nucli d’Internet a un 

espai LISP,  i xTR que té les dos funcions. 

Els mapejos entre EID i RLOC es guarden en una base de dades anomenada Map 

Server ( MS ) . Quan es vulgui enviar un paquet d’un espai LISP al nucli d’Internet, 

el primer que farà el router es consultar el Map Resolver ( MR ) , que s’encarregarà 

de la petició i li preguntarà al MS adequat sobre el mapeig sol·licitat. Aquest 

procediment es idèntic al rebre paquets de l’espai d’Internet a un espai LISP. Al igual 

que en Domain Name System ( DNS ) , aquest sistema està organitzat de forma 

distribuïda en diverses bases de dades per tal de millorar l’escalabilitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 3, podem veure el procediment del enviament d’un paquet del host A al 

host B. El primer pas és enviar el paquet del host A al router de sortida de l’espai 

LISP. Aquest router llegirà el paquet i enviarà al MR un missatge Map-Request amb 

el EID del host B com a clau. El MR li preguntarà al Map Server adequat quin és el 

RLOC del host B. El MS li contestarà al router amb el RLOC de B i aquest 

encapçalarà el paquet. El paquet que enviarà tindrà dos capçaleres IP: una per a la 

direcció d’origen RLOC del host A i l’altra per al RLOC del host B com a direcció de 

destí. Aquest paquet serà encaminat per l’espai de RLOCs com si es tractés d’un 

paquet normal, fent que les EID siguin invisibles. Finalment, el router xTR del host 

B desencapsularà el paquet i l’enviarà al host B. 

Figura 3: Esquema d’enviament de paquets utilitzant LISP [15] 
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Open Overlay Router 

Open Overlay Router(OOR) és un router software de codi obert per desplegar xarxes 

de superposició programables [15] . OOR aprofita el protocol de separació de 

localització LISP per assignar identificadors de superposició per ubicar els 

localitzadors de infraposició, i per dinamitzar en forma de túnel trànsit de 

superposició a través de la xarxa subjacent. Les superposicions permeten ometre les 

limitacions de les implementacions actuals i millorar la infraestructura de xarxa 

sense reemplaçar el maquinari ja instal·lat. Aquestes xarxes han demostrat ser útils 

per a una àmplia gamma de casos d'ús, com ara la multidifusió, enginyeria de trànsit, 

xarxes resilients o xarxes peer-to-peer. 

Tot el codi de OOR s’executa en espai d’usuari. Aquesta aproximació presenta 

diverses avantatges. Primerament evita haver d’entrar en les optimitzacions de 

hardware específic oferint un cost i una complexitat de manteniment del codi del 

nucli molt inferiors. Segon, el codi és portable a altre plataformes. Tercer, abaixa la 

barrera d’entrada al projecte per a nous contribuïdors. Per l’altra banda, el principal 

inconvenient d’aquesta implementació en l’espai d’usuari és la reducció del 

rendiment degut a la comunicació entre el nucli i els espais d’usuari. Tot i això, 

obtenir un alt throughput no es l’objectiu principal de OOR, ja que està enfocat als 

marges d’Internet ( p.e. nodes mòbils, routers convencionals ) on els dispositius no 

requereixen un alt ample de banda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Arquitectura OOR [15] 
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OOR està composat per diversos mòduls software. Els mòduls han estat abstrets i 

les seves interaccions definides cautelosament. Això ha permès que els diferents 

components de OOR puguin ser inspeccionats i modificats sense haver d’interrompre 

la resta del sistema. Hi han dos principals mòduls: el control i el de dades que 

suporten la capa de control i la de dades respectivament.  

Per tal de suportar una capa de dades LISP en l’espai d’usuari, OOR utilitza 

controladors TUN/TAP. Específicament, crea una interfície TUN per capturar 

trànsit i per reenviar-lo. La Figura 4 mostra esquemàticament els components de 

l’espai d’usuari i com interaccionen entre ells. El mòdul de dades s’acobla a la 

interfície TUN per al processament de dades mentrestant que el mòdul de control 

obra un sòcol en la interfície WAN per controlar la senyalització. Per acabar, OOR 

utilitza netlink per supervisar i modificar les taules d’encaminament. 

1.2 Actors implicats 

En un projecte d’aquestes característiques, sempre hi han varis actors implicats amb 

diverses tasques que, cadascú s’encarregarà de realitzar, per tal d'arribar a un 

resultat coherent. El projecte pretén satisfer la necessitat d'automatitzar les proves 

de rendiment en una xarxa SDN i trobar l’algorisme d’encaminament de paquets. 

Les necessitats venen donades per un grup d'investigadors de la UPC que estan fent 

recerca en l'àmbit de les xarxes SDN, utilitzant les eines de VPP i el protocol LISP, 

entre d'altres. 

Per tant, identifiquem els següents actors implicats en la realització d’aquest 

projecte:  

 

• Director 

El director d'aquest projecte és  l’Alberto Cabellos Aparicio, que s'encarrega de guiar 

i supervisar la feina de l'autor del projecte. 

 

• Codirector 

El codirector d'aquest projecte es en Josep Solé Pareta, proporcionant ajuda tècnica 

i administrativa, que està interessat en el seguiment del procés del grup de recerca 

del departament d'Arquitectura de Computadors ( DAC )  sobre SDNs. 
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• Desenvolupador 

El desenvolupador d'aquest projecte es també l'autor del mateix document, Felician 

Paul Almasan Puscas. 

 

• Usuari 

L’usuari final que acabarà utilitzant aquest algorisme són els que formen part de 

l’entorn d’Open Overlay Router. 

 

1.3 Estructura del document 

En aquest document, descrivim el disseny i la implementació del testbed juntament 

amb l’algorisme de classificació de paquets emprat. El document està dividit de la 

següent forma: 

El següent apartat tracta sobre l’abast del projecte i els possibles obstacles que ens 

podem trobar, juntament amb la metodologia de treball. A continuació, oferim una 

visió general dels algorismes de classificació de paquets i els treballs relacionats 

existents. La següent secció, es la secció de planificació temporal i gestió econòmica 

del projecte, on s’identificaran les tasques, els recursos i els costos. Després, tenim 

la secció de descripció del testbed i subseqüentment, ens trobem amb l’anàlisi de 

l’algorisme. L’apartat 7 tracta l’impacte social i ambiental que pot tenir el projecte. 

Finalment, concloem amb els possibles treballs futurs i una valoració personal de 

l’autor. 
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2. Abast del projecte 

2.1 Formulació del problema 

Aquest treball de final de grau es divideix en dos problemes que es tractaran de 

resoldre individualment per tal de que, en un treball futur, es pugui utilitzar el 

nostre resultat de manera conjunta. El primer d’aquests problemes tracta de la 

configuració del entorn de treball o testbed utilitzant el processador de paquets VPP 

i comprovar el rendiment. Per a fer-ho, haurem d’aconseguir generar tràfic de dades 

d’una manera totalment aleatòria al màxim rendiment que ens permeten els 

connectors ( cadascun d’ells té una capacitat de 10Gbps ) . Aleshores, els 5 camps 

direcció d’origen, direcció de destí, port origen, port de destí i protocol, seran escollits 

de manera aleatòria al generar els fluxos de dades. 

La segona part del treball té a veure amb els algorismes d’encaminament de paquets. 

Un cop tenim configurat el tested, la nostra infraestructura es incapaç de fer res més 

que encaminar paquets. Per tant, si volem que sigui una xarxa SDN, haurem de 

permetre qualitat de servei, control del comportament, que sigui dinàmica, etc. Per 

a poder-ho dur a terme, necessitem un algorisme de classificació de paquets 

suficientment ràpid per tal d’operar a velocitat d’enllaç. Una solució mitjançant 

hardware específic té un cost econòmic molt alt, un alt consum d’energia i un espai 

limitat per emmagatzemar regles. Per tant, ens basarem totalment en una solució 

software. 

Per implementar aquest algorisme, al contrari que en altres solucions on miren fins 

a 40 camps, ens fixarem en només 5 camps del paquet: direcció origen, direcció destí, 

port origen, port destí i protocol. Això és així perquè acceleraria el procés de 

classificació i considerem que tenim suficient amb cinc camps per diferenciar fluxos 

de dades. 

Tenint en compte l’exposat anteriorment, podem dir que la finalitat d’aquest projecte 

és integrar OOR sobre VPP. La nostra solució estarà dissenyada sobre VPP i aquest 

actuarà com a pla de dades optimitzat, evitant la pila del nucli i oferint un alt 

rendiment. 
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2.2 Possibles obstacles 

Al llarg del desenvolupament del projecte, cal preveure que poden sortir diversos 

obstacles que s'hauran de solucionar de manera immediata, per tal de complir amb 

el termini d'entrega i amb els objectius del treball. A continuació, analitzarem els 

possibles obstacles amb els que ens podem trobar en el futur, per tal de tenir-los 

presents durant la realització del treball. 

Temps 

Tan sols tenim uns 7 mesos per a finalitzar el projecte i això fa que tinguem una 

carrega de treball distribuïda i però no a un ritme suau. Es important delimitar el 

temps que es dedicarà a realitzar les tasques i demanar ajuda en cas de no saber en 

quina direcció avançar. 

Durant la fase d’investigació dels algorismes de classificació, es difícil predir quant 

temps es dedicarà a buscar i entendre tots els algorismes existents. Per tant s’ha de 

tenir en compte ja que es un punt crític. 

Errors de configuració 

Al estar treballant amb routers, l’error més comú seria tenir una mala configuració 

i que l'entorn testbed no estigui funcionant com s'estava esperant. Per tant, s'hauria 

de comprovar totes les interfícies i el seu estat abans de cada prova. 

Compatibilitat 

En el projecte utilitzarem diferents tipus de software i d'eines que ens ajudaran a fer 

proves de rendiment. Per tant, es imprescindible trobar unes eines que siguin 

compatibles amb el nostre entorn per tal de no obtenir errors a l'hora de posar en 

marxa el sistema i/o obtenir un fals rendiment. 

2.3 Metodologia de treball 

Com ja hem comentat anteriorment, disposem de poc temps per a dur a terme el 

projecte i fa falta una planificació del temps compacta i eficaç. Al estar fent un entorn 

testbed per a un grup de recerca de la mateix universitat, hem acordat quedar cada 

setmana per explicar els nostres avanços i els nostres dubtes i problemes per tal de 

rebre una mica d'ajuda si fa falta. Per tant, la metodologia de treball que hem escollit 

es un desenvolupament iteratiu i creixent, portat a terme amb la realització de 

tasques cada setmana i anar avançant pas a pas en la bona direcció. 
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Figura 5: Desenvolupament iteratiu i creixent [20] 

Eines de seguiment 

El seguiment del treball es farà mantenint reunions cada dijous de les 15 a les 16h. 

D'aquesta manera, tant el director del projecte com els demés experts del tema, 

podran supervisar el ritme de treball i fer suggeriments sobre el següent pas que s'ha 

de dur a terme. Tot el material del que disposaria per fer el testbed estaria 

proporcionat per el departament d'Arquitectura de Computadors en una sala del D6. 

En una sala a part, disposaria d'un ordenador personal i una taula proporcionat per 

el mateix departament per tal de poder treballar amb el grup de recerca in situ. 

Gràcies a l'entorn de treball del que disposaré, tot el procés de desenvolupament i 

configuració de l'entorn serà supervisat en temps real per els experts de VPP i SDN 

que formen part del grup de recerca. Això m'oferirà ajuda immediata en cas de 

quedar estancat i no saber com avançar en el projecte. 

Eines de validació 

Com he comentat anteriorment, les reunions serviran per validar la feina feta al 

llarg de la setmana anterior, per tal de que quan avancem al següent pas, sabré que 

tot el que s'ha fet anteriorment, estarà ben fet. Un cop finalitzada cada etapa que te 

la duració d'una setmana, es duran a terme algunes proves per garantir el correcte 

funcionament de la tasca realitzada. 
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3. Estat de l’art 

En aquest apartat, parlarem dels diferents algorismes de classificació de paquets 

existents i de les seves característiques. Com que el testbed només és una eina per 

ajudar-nos a provar el nostre algorisme, no té sentit parlar del seu estat de l’art. 

Conclourem l’apartat parlant d’altres treballs relacionats dins de l’àmbit de xarxes 

SDN.  

3.1 Algorismes existents 

Degut a la complexitat del problema exposat anteriorment, la recerca d’algorismes 

eficients de classificació de paquets va començar cap a finals dels anys 90. A partir 

d’aquell moment fins avui, han sorgit diversos algorismes que es podrien dividir en 

quatre famílies [2] [3]: cerca exhaustiva, arbres de decisió, descomposició i Tuple 

Space Search. 

En aquesta classificació, no parlarem dels algoritmes que utilitzen hardware 

especialitzat per la classificació de paquets, com les TCAM o FPGAs, ja que com hem 

dit anteriorment, la nostra solució es basarà totalment en software.  

Cerca exhaustiva 

La idea que hi ha al darrere d’aquesta tècnica és la més natural de totes. Per a 

entendre-la posarem un exemple senzill: Suposem que tenim tot un conjunt de regles 

per als paquets que ens arriben. Aleshores, quan ens arriba un paquet, el que farem 

es recórrer totes les regles que tenim, per tal de trobar la regla més específica que es 

pugui aplicar al nostre paquet. Un cop trobada, aplicarem la acció que pertoca. 

Podem apreciar clarament que és una solució molt ineficient i amb greus problemes 

d’escalabilitat. Es impensable adoptar la cerca exhaustiva com a una solució per a 

un router que rep milions de paquets per segon, i que emmagatzema milers de regles 

que després haurà de consultar.  

Arbres de decisió 

Aquesta tècnica construeix un arbre de decisions, on les seves fulles contenen un 

conjunt de normes que s’hauran de recórrer, per tal de trobar la més específica per 

al paquet que ens ha arribat. L’estructura d’arbre ens permet reduir 

considerablement el nombre de regles a comprovar respecte a la cerca exhaustiva.  
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Hi han diverses tècniques d’arbres on algunes només miren dos camps d’un paquet i 

d’altres eviten la replicació de normes. En el nostre cas, el que ens interessa es mirar 

cinc camps d’un paquet, per tant, necessitem investigar a fons aquells algorismes 

que ens permetin fer-ho.  

Un dels problemes d’aquesta tècnica és una lenta velocitat d’update. Depenent dels 

updates que rebem, ens poden obligar a computar tota l’estructura de l’arbre de nou, 

i això, pot tardar segons o fins i tot minuts.  

HiCuts 

Un dels candidats és el Hierarchical Intelligent Cuttings  ( HiCuts ) [6], introduït 

per Gupta i McKeown. El concepte de “cutting” prové de la visió de la classificació de 

paquets com un problema geomètric. Cada filtre del conjunt defineix un rectangle d-

dimensional en un espai d-dimensional, on d es el nombre de camps del filtre. En la 

Figura 6, podem veure un clar exemple en dos dimensions amb la seva representació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Exemple de filtres i representació d’aquests en 2D [3] 
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La idea d’aquest algorisme és pre-processar el conjunt de normes utilitzant 

heurística i construir un arbre de decisions. Per tant, a cada nivell de l’arbre, es fan 

talls en una de les dimensions de les regles del conjunt. L’algorisme utilitza diversos 

paràmetres, calculats per heurística, per tal de seleccionar criteris de decisió per tal 

de minimitzar la profunditat i controlar l’ús de memòria. Podem veure un exemple 

del funcionament en la Figura 7, on en el primer nivell es fan talls en el camp de la 

direcció, i després, per cada node, es fan talls segons el port o un altre cop segons la 

direcció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HyperCuts 

Una millora del algorisme HiCuts és el HyperCuts [7]. Aquest algorisme, introduït 

per Singh, Baboescu, Varghese i Wang, és un arbre de decisió que tracta de 

minimitzar la profunditat del arbre. L’algorisme, utilitzant heurística, fa diversos 

talls en diversos camps a cada nivell del arbre. És a dir, al contrari que a l’exemple 

anterior, on en el primer nivell es fan talls en la dimensió de les direccions, amb 

HyperCuts, es farien talls multidimensionals, direccions i ports a la vegada, en un 

mateix nivell. En la Figura 8 podem veure un exemple senzill de com seria l’arbre 

final si utilitzéssim els dos algorismes, d’arbres de decisió esmentats fins ara, per a 

un mateix conjunt de regles. 

Figura 7: Arbre HiCuts [3] 
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Descomposició 

La idea que hi ha al darrere d’aquests algorismes és descompondre la cerca en cinc 

camps, per tal de tenir cinc problemes individuals de cerca. És a dir, per a cada un 

dels cinc camps que ens interessi mirar, realitzem una cerca dins del conjunt i al 

final ajuntem els resultat obtinguts per cada camp. D’aquesta forma, es pot aprofitar 

al màxim el paral·lelisme que ens ofereixen els routers moderns.  

Un dels problemes que comporta aquesta tècnica es trobar una manera correcta i 

eficient d’agregar els resultats de les cerques en cada camp. També comporta un alt 

consum de l’espai de memòria degut al ús ineficient d’aquesta. 

 

Crossproduct 

El algorisme de Crossproduct [3] es basa en l’observació que el nombre 

d’especificacions de camp únic és significativament menor que el nombre de regles 

en el conjunt. És a dir, si agafem totes les normes que tenim i ens quedem amb les 

direccions d’origen, el nombre de direccions origen úniques serà considerablement 

més petit que el nombre total de regles.  

Primerament, per aplicar aquest algorisme, hem de crear cinc estructures de dades 

independents on, a dins de cadascun d’ells, no hi haurà cap valor repetit. Aquests 

cinc conjunts seran la direcció d’origen, la de destí, el port d’origen, el de destí i el 

protocol. A continuació, crearem una taula de crossproducts, és a dir, crear regles 

amb totes les combinacions possibles utilitzant els valors únics dels conjunts. 

Figura 8: Exemple de HiCuts i HyperCuts [7] 
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Aleshores, quan ens arribar un paquet, el primer que farem és agafar els cinc camps 

que ens interessa. Després, per cada un d’ells, farem una cerca en l’estructura de 

dades corresponent. Quan obtinguem els resultats, ajuntarem els cinc valors i 

aplicarem una funció hash sobre ells per tal de trobar la norma desitjada. 

Podem veure un exemple gràfic d’aquest algorisme, utilitzant tan sols tres camps, 

en la Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursive Flow Classification  ( RFC )  

 

Aquest algorisme, introduit per Gupta i McKeown [5], ens ofereix una alta velocitat 

de lookup ( temps que es triga en trobar una regla ) amb el cost de ineficiència de 

memòria. Els autors consideren que es pot veure la classificació de paquets com una 

reducció d’un string de m bits, definit pels camps del paquet, a un string de k bits, 

especificant el conjunt de filtres que coincideixen amb el paquet o l’acció a aplicar al 

paquet. Per exemple, els autors afirmen que en una classificació IPv4 utilitzant 5-

tuples, el valor m es de 104 bits i el valor k pot arribar a ser del ordre de 10 bits. 

 

Figura 9: Exemple de crossproduct amb 3 camps [3] 
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El funcionament d’aquest algorisme es similar al del Crossproduct. El primer que fa 

és dividir el paquet en diferents trossos o “chunks”, sense la necessitat de que aquests 

corresponguin a les capçaleres del paquet. Els resultats de les cerques de cada 

“chunk” son combinats en múltiples fases, a diferència de fer-ho en un sol pas com al 

mètode Crossproduct. És a dir, en cada fase es fa un accés a memòria per cada “chunk” 

i el valor retornat serà de longitut més curta que l’anterior índex. A continuació, 

l’algorisme procedeix a ajuntar els valors obtinguts en la primera fase per tal de 

formar nous índex. Un cop hem arribat en aquest punt, tornarem a accedir a 

memòria per tal d’obtenir un valor del índex molt més curt, i repetriem el 

procediment d’ajuntarlos entre ells. Realitzarem aquests passos fins que obtinguem 

un únic valor classID el cual ens especificarà de forma única l’acció asociada al 

paquet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podem veure un exemple de la divisió del paquet i com a cada fase, tenim diverses 

taules que serveixen per indexar un valor indx, a un de més curt en longitut. 

Aquestes taules han estat processades al insertar les regles al sistema i al utilitzar 

heurística per obtenirles, el temps de computació és elevat. Això implica, si tenim 

updates molt importants, que afectin greument l’estructura de les taules, el temps 

per a modificar les nostres regles es elevat. 

 

 

Figura 10: Procés de classificar un paquet [5] 
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Tuple Space Search 

Finalment, l’última tècnica que ens pot servir i una de les que ha tingut més impacte 

és la tècnica de convertir les regles en tuples. La idea de Tuple Space Search ( TSS )  

va ser introduïda per Srinivasan, Suri i Varghese en un influent article científic [4]. 

Aquest tipus d’algorisme es basa en l’observació de que si bé el nombre de prefixos 

diferents en un filtre és molt gran, el nombre de diferents longituds de prefix és petit. 

Per tant, el nombre de combinacions de longituds de prefixos també és petit. 

Per entendre bé el funcionament del algorisme, primer hem d’entendre el concepte 

de tuple. Una tuple especifica els bits vàlids d’una regla en concret. Per exemple, en 

el nostre cas ens interessa mirar cinc camps del paquet, per tant, la tuple serà un 

vector amb cinc camps respectivament. En els camps de direcció d’origen i direcció 

de destí, en les posicions respectives del vector, s’emmagatzemarà la màscara o dit 

d’una altra manera, el nombre de bits especificats. Pel que fa als ports, s’utilitza una 

tècnica de codificació de rangs únics per tal de trobar el rang més específic que 

contingui els ports desitjats. En el cas del protocol, simplement tindrà el valor de 0 

o 1 en funció de si el protocol està especificat en el paquet ( 1 )  o no ( 0 ) . Cada una 

d’aquestes tuples serà l’identificador d’un conjunt de regles que compleixen amb les 

característiques dels bits especificats per la tuple. Per tant, no podem tenir un 

conjunt buit.  

Un cop tenim tots els conjunts de regles, quan ens arriba un paquet podem començar 

a buscar la regla més específica per a aquest.  Per a fer-ho, agafarem la primera tuple 

emmagatzemada a memòria i aplicarem al paquet els camps que la tuple especifica. 

A continuació, procedirem a aplicar una funció hash, utilitzant la concatenació dels 

bits del paquet especificats per l’identificador de la tuple com a clau, per tal de trobar 

ràpidament si hi ha una regla que es pugui aplicar al paquet a dins del conjunt. Si 

trobem una regla vàlida, aquesta s’emmagatzemarà en memòria. Tant si trobem una 

regla a dins de la primera tuple com si no, s’hauran de recórrer tots els conjunts per 

tal de trobar la regla vàlida més específica sobre el paquet rebut. Un cop hem 

recorregut les tuples, aplicarem l’acció que demana la regla trobada. 
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Podem veure un clar exemple de la conversió de regla a tuple en la Figura 11. Si 

observem amb atenció les tuples que hi han, veurem que la [1,3,2,0,1] hi apareix tres 

vegades. Com hem dit anteriorment, això indica que a dins del conjunt identificat 

per [1,3,2,0,1] hi trobarem les regles a,e, i la i.  

Com a característiques generals, aquest algorisme ens proporciona una velocitat per 

trobar la regla i una velocitat d’update acceptables. No és l’algorisme més ràpid però 

ens ofereix un bon rendiment en els dos. 

3.2 Treballs Relacionats: Open vSwitch 

El treball que està més relacionat amb el que volem fer és el de Open vSwitch ( OvS ) 

[10], un software de codi obert que disposa de les funcionalitats d’un commutador 

virtual. Aquest programa està dissenyat per permetre una automatització massiva 

de la xarxa, al mateix temps que continuï suportant interfícies i protocols estàndards. 

OvS pot operar tant com un commutador de xarxa basat en software que s’executa 

en una màquina virtual ( VM ) , com també com a pila de control per hardware de 

commutació dedicat. 

Open vSwitch té dos principals components que s’encarreguen del reenviament de 

paquets. El primer d’ells és el ovs-vsiwtchd, un daemon a nivell d’usuari que no 

canvia d’un sistema operatiu a un altre. El segon és el mòdul datapath kernel, 

que normalment està escrit específicament per al sistema operatiu del host en 

qüestió, amb la finalitat d’obtenir un millor rendiment.  

Figura 11: Exemple de conversió de regles a tuples [3] 
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En la Figura 12 podem veure un diagrama de com els dos principals components de 

OvS funcionen conjuntament per retransmetre paquets. Quan el Datapath rep un 

paquet, aquest només segueix les instruccions o accions que li ha donat el  ovs-

vsiwtchd  prèviament, per tal de tractar els paquets. En el cas contrari, quan ningú 

li ha donat instruccions de què fer amb el paquet, el Datapath transmet el paquet a 

la capa superior ovs-vsiwtchd. En la capa espai d’usuari, es determinarà el 

tractament o l’acció que s’ha de dur a terme amb el paquet que li ha arribat, i 

l’enviarà de nou cap a la Datapath amb l’acció corresponent. Normalment, també 

indicarà que es guardin en memòria cache determinades accions per tractar futurs 

paquets similars.  

Disseny de Cache 

En la memòria cache hi han dos tipus de taules: la micro-flux i la mega-flux. En la 

primera, una entrada de memòria coincideix en tots els camps amb el paquet. Pel 

que fa a la taula de mega-flux, aquesta suporta  una coincidència genèrica dels camps 

del paquet. És a dir, agrega les regles en una de sola de més general. 

Per tant, el primer nivell de memòria cache és el de micro-flux, i la mega-flux té el 

paper de ser el segon nivell. Aquesta memòria cache, també és una taula hash que 

fa mapatge d’un micro-flux al seu corresponent mega-flux.  

 

 

 

 

Figura 12: Components de Open vSwitch [10]. 
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Classificació de paquets 

L’algorisme bàsica que utilitza OvS, tant en l’espai d’usuari com en el Datapath, és 

el Tuple Space Search. Els creadors de OvS, han adoptat aquest algorisme com a 

base del seu treball i han dut a terme tres millores importants, amb la intenció de 

millorar la seva idoneïtat per a l'emmagatzematge en memòria cache de cada flux. 

La primera d’elles és ordenar les tuples per ordre de prioritat, de més específica a 

menys. D’aquesta manera, com que s’han de recórrer totes les tuples de la llista per 

ordre, quan trobem una vàlida per al paquet que volem classificar, sabem que és la 

més específica. Per tant, no haurem de recórrer totes les tuples en cas d’haver trobat 

una d’adequada. La segona millora que han introduït es l’anomenada lookup per 

etapes. En l’algorisme, per tal de construir un mega-flux, hem d’excloure camps del 

paquet que variïn freqüentment. Per a fer això, han dividit estàticament els camps 

del paquet en quatre grups, en ordre decreixent de granularitat: meta-dada, L2, L3 

i L4. També han canviat cada taula de tuples per tal de, enlloc de fer un sol hash, 

fer-ne quatre seguits: un per al camp de meta-dada, el següent per al camp de meta-

dada i L2, després per a meta-dada, L2 i L3 i finalment un per a tots els camps. 

Aleshores, si en una de les etapes la funció hash falla, la cerca de la norma també 

falla i només els camps inclosos en l’etapa satisfactòria anterior seran afegits a la 

creació del mega-flux.  

Finalment, l’última millora que han desenvolupat es el seguiment del prefix. 

Aquesta millora es basa en la creació d’una estructura en forma d’arbre per als camps 

de la direcció IPv4. Per a determinar els bits més significatius per a un mega-flux, 

es crea un arbre de direccions IP. Aleshores, es fa una cerca en l’arbre per tal de 

trobar la direcció IP del paquet que hem rebut. Quan aquesta cerca finalitzi en una 

fulla, sense haver recorregut tots els bits de la adreça IP, llavors el mega-flux no ha 

de coincidir amb la resta de bits de l’adreça. 

A demés de les millores esmentades anteriorment, els creadors de OvS han volgut 

explotar al màxim el paral·lelisme. Per a fer-ho, han distribuït els fluxos per 

múltiples fils de processament en l’espai d’usuari, per tal d’aprofitar al màxim els 

diversos nuclis de les CPUs.  

Totes aquestes millores han demostrat reduir el nombre de mega-floxs guardats en 

memòria cache, i per tant, millorant el rendiment d’aquesta memòria i el temps de 

lookup. 



29 

 

4. Planificació i gestió econòmica 

L’objectiu d’aquest apartat és analitzar detalladament el projecte i especificar quin 

és el millor disseny final per tal de seguir una planificació vàlida i eficient. Per a 

trobar el disseny òptim, s'ha desglossat el procediment del projecte en un seguit de 

tasques significatives. Al tractar-se d’un treball de recerca, aquestes tasques estan 

organitzades de tal forma que, en cada tasca, s'utilitza el resultat de la tasca anterior 

i es vau augmentant la complexitat gradualment. 

S'estableix la data límit del projecte al torn de lectura de l’Abril. Per tant, per a poder 

finalitzar el projecte a temps es delimita la planificació temporal entre el mes de 

setembre i mitjans de Març de l'any 2017 ja que, la data d'entrega de la memòria es 

com a mínim una setmana abans de la presentació. 

4.1 Descripció de les tasques 

4.1.1 Fita Inicial 

La fita inicial consisteix en la fase principal del projecte, coincidint amb el mòdul de 

Gestió de Projectes ( GEP ) , on s'ha d'elaborar gran part de la documentació 

necessària per escriure la memòria del projecte. Aquesta tasca té la finalitat de 

millorar el resultat final del projecte i ajudar a planificar i organitzar el projecte. 

Serà durant aquesta tasca quan s’aprofitarà per familiaritzar-se amb les tecnologies 

que es treballarà en el futur. 

4.1.2 Anàlisi dels requisits 

Durant aquesta etapa, es tracta d'analitzar els requisits del futur usuari que en el 

nostre cas, recordem-ho, serà un grup de recerca del departament d'Arquitectura de 

Computadors. Haurem de determinar totes les necessitats i condicions que el 

producte haurà de complir.  

4.1.3 Configuració de l’entorn de treball 

En aquesta tasca ja haurem establert l'abast del projecte. Per tant, el proper pas és 

decidir quines eines s'hauran d'utilitzar en el transcurs del treball. Aquest fet pot 

suposar una millora en la qualitat del producte final i una optimització del temps. 

També serà durant aquesta etapa quan es configurarà físicament l'entorn testbed 

per tant de poder avançar al següent pas. 
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4.1.4 Disseny i configuració del testbed 

La finalitat del testbed es fer proves de rendiment d'una nova tecnologia anomenada 

VPP juntament amb un algorisme d’encaminament de paquets. Per tant, es 

important dissenyar la interconnexió i configuració de les màquines per a que, 

l'estructura que obtinguem al final, serveixi per simular un entorn d'Internet i ens 

permeti fer simulacions d'escenaris reals. 

4.1.5 Realització de proves i obtenció de dades 

Un cop hem arribat aquí, l'objectiu es realitzar les proves de rendiment utilitzant el 

nostre testbed i obtenir dades per tal de poder fer les comparacions necessàries amb 

un sistema sense VPP. Per tal de dur a terme les proves d’obtenció de dades, 

utilitzarem l'entorn simulat i l’eina TRex per a generar fluxos de dades aleatoris.  

4.1.6 Anàlisi dels algorismes existents 

Al finalitzar el que seria la primera fase del projecte, ens tocaria entrar en la segona 

i última fase. La primera tasca a realitzar es un estudi extens de l’estat de l’art dels 

algorismes de classificació de paquets. Durant aquesta tasca, obtindrem dades de 

rendiment dels algorismes i es compararan entre ells.  

4.1.7 Decisió del algorisme 

A continuació, ens toca fer una decisió sobre com haurà de ser el nostre algorisme. 

Ens inspirarem en les propostes existents ja que, crear un algorisme des de zero 

suposa una inversió de temps i coneixements que el grau d’Informàtica no pot 

abastar. 

4.1.8 Fita final 

Finalment, l'única tasca que quedaria pendent es la de redactar la memòria del 

projecte explicant tot el que hem fet, els obstacles que ens hem trobat, com els hem 

solucionat i les conclusions a les que hem arribat. Es tractaria de documentar tot el 

progrés i enllaçar-ho tot proporcionant-li un format adequat per a l'entrega final. 
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4.2 Diagrama de Gantt 

 

Figura 13: Diagrama de Gantt 
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4.3 Valoració d’alternatives i pla d’acció 

Durant la realització d'aquest projecte poden sortir imprevistos i quan passi això, 

s'haurà d'actuar de manera ràpida i eficaç per tal de minimitzar la desviació 

temporal que podem tenir. En el moment que es doni un imprevist, es compararà la 

desviació temporal que hem tingut amb el diagrama de Gantt original per establir 

la gravetat de la desviació. En cas de sofrir una desviació greu, de uns 5 dies o més, 

es comunicarà al director del projecte per tal de prendre les accions necessàries per 

tal de corregir al màxim possible la desviació. El tancament del projecte està previst 

per el dia 7 d’Abril del 2017, de tal manera que, durant els dies restants, s'ha 

d'acabar la documentació i preparar la presentació final. Degut al fet que en cada 

fase s'anirà documentant els avenços realitzats, i com que durant la Fita Inicial 

s'elabora una gran part de la memòria, cal observar que aquest espai de temps es 

podria veure reduït notablement sense afectar a la qualitat de la memòria ni a la 

qualitat de la presentació. 

Pel que fa al consum de recursos en cas d'imprevistos, l'única cosa que canviarà es 

el consum elèctric que es té en compte en la estimació dels costos. Tant els recursos 

hardware com software no es veuran afectats de cap manera. 

4.4 Recursos 

Per dur a terme la realització d'aquest projecte hem utilitzat els següents recursos 

hardware i software: 

Recursos materials 

• Tres màquines amb processador Intel ( R )  Xeon ( R )  CPU E5-1630 v3 

@3.70GHz de 64 bits connectades en sèrie. 

• Ordenador portàtil personal ASUS GL752VW-T4065D amb processador Intel 

i7-6700HQ. 

• 130 fulls de paper utilitzats per imprimir documents de recerca. 

Recursos software 

• Sistema Operatiu Ubuntu 16.04 LTS  ( GNU/Linux 4.4.0-38-generic x86_64 )  

a les quatre màquines físiques. 

• Sistema Operatiu Windows 10 de 64 bits instal·lat al ordenador personal. 

• Vagrant. 
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• Màquina Virtual VirtualBox. 

• Software d'encaminament de Cisco VPP. 

• Generador de tràfic de dades TRex. 

• ClassBench Packet Classifier. 

Recursos humans 

Abans que res, estimarem els costos que corresponen als recursos humans. Per a fer 

això, utilitzarem els salaris anuals que trobem en l'estudi de Remuneració de Page 

Personnel 2016 [11]. Per aproximar la remuneració econòmica hem suposat que un 

empleat normal treballa 40 hores setmanals i 45 setmanes a l'any. Tot això fa un 

total de 1800 h de treball al any. 

Rol Remuneració ( €/h )  

R – Responsable TI 22,22 

C – Cap de projecte 19,44 

A – Analista  18,33 

E – Enginyer de xarxes i comunicacions 11,11 

T – Tester  12,22 

Taula 1 : Salaris i rols 

Pel que fa als dies dedicats a cada rol, s'han estimat d'acord amb el diagrama de 

Gantt de la planificació temporal, tenint en compte que es treballa unes 3 hores 

diàries de dilluns a divendres. 

Fase Dies Recurs Cost 

Fita Inicial 45 C 2624,0 

Anàlisi dels requisits 12 A 659,88 

Configuració de l’entorn de treball 48 E 1600,0 

Realització de proves i obtenció de dades 5 T 183,3 

Anàlisi dels algoritmes existents 40 A 2199,6 

Decisió dels algoritmes 15 R 999,99 

Fita Final 25   

Total estimat 190  8266,77 

Taula 2: Cost total estimat 
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4.5 Identificació i estimació dels costs 

En aquest apartat calcularem l’estimació dels costs directes, costs indirectes i els 

imprevistos. Acabarem fent una estimació total dels costs. 

Costs directes 

Hardware 

En aquest apartat analitzarem els costos directes que sorgeixen dels equips 

utilitzats. S'estima la vida útil d'un ordenador de sobretaula en 10 anys. Fent ús 

dels supòsits de l'apartat anterior, obtenim la següent fórmula: 

Cost d’amortització = Preu /  ( 10 anys * 45 setmanes/any * 15 hores/setmana )  

 

Hardware Preu 

( € )  

Hores 

estimades 

Cost 

d’amortització 

( €/h )  

Cost 

estimat 

( € )  

5 ordenadors de sobretaula 

amb Intel ( R )  Xeon ( R )  

3.70 GHz 

1200*5 600  

0,8889 

5333,34 

Total estimat     5333,34 

Taula 3 

Software  

Pel que fa a la part del software, no tenim associat cap tipus de cost econòmic ja que 

estem treballant amb software durant el transcurs del projecte. Alguns dels 

softwares que utilitzem són el sistema operatiu Ubuntu, VPP i el generador de 

paquets TRex, Vagrant, Doprbox i Google Drive. 

Costs indirectes 

Com hem esmentat anteriorment, el projecte té una durada d’uns 7 mesos ( Setembre 

a Abril ) . Per tant, s'ha establert un consum elèctric d'un ordenador de sobretaula 

de 4.32kWh diaris ( 24h de funcionament ) . Després d'aquest aclariment, obtenim 

aquesta taula de costos: 
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Element Preu Temps Cost estimat 

( € )  

Consum elèctric de 5 ordenadors de 

sobretaula 

0.13€/kWh 4,32 

( 7*30*24 )  

2830 

Accés a Internet 40€/mes 7 280 

Total estimat    3110 

Taula 4 

Imprevistos 

Un factor important que no hem de perdre de vista són els imprevistos en la 

planificació temporal. D'acord amb el diagrama de Gantt, el projecte finalitza a 

mitjans d’Abril, per tant, tenim dos setmanes de marge per tal d'acabar el projecte 

en cas de tenir algun imprevist greu. Aleshores, per a calcular els costos imprevistos 

assumim un risc del 35% sobre els 14 dies de marge. Aproximant el cost de cada dia 

de penalització a partir de la suma dels costos esmentats anteriorment, obtenim el 

cost dels imprevistos. 

Imprevistos= 0.35*14* ( Hardware+costos indirectes+recursos humans ) /190 dies 

= 439,56 € 

Cost total 

Per acabar, calcularem una estimació del cost total del desenvolupament del projecte 

amb un nivell de contingència del 9%. 

Recurs Cost estimat ( € )  

Cost en recursos humans 8266,77 

Hardware 5333,34 

Costs Indirectes 3110 

Imprevistos 439,56 

Cost Parcial 17149,67 

Contingència 9% 

Cost Total 18693,14 

Taula 5: Cost total 
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5. Descripció del testbed 

Al llarg d’aquest apartat, descriurem amb detall el testbed que hem muntat per tal 

de fer proves de rendiment d’una xarxa configurada amb Linux, i una configurada 

amb el software lliure Vector Packet Processing ( VPP )  de Cisco Systems. La seva 

definició ens diu que VPP ens hauria d’oferir un rendiment molt superior que un 

sistema convencional, sobretot quan la mida dels paquets es petita. Per a comprovar-

ho, hem decidit muntar un testbed amb tres ordenadors. 

5.1 Arquitectura 

En el esquema següent, podem veure una representació gràfica del que seria el 

testbed que hem muntat a un laboratori de la mateixa universitat. Als ordenadors 

que fan de router, hem instal·lat VPP ( es pot veure al esquema el logotip FD.io )  i 

hem configurat les seves taules d’encaminament per tal de que encaminin els 

paquets generats per TRex en el sentit de les agulles del rellotge. No hem afegit cap 

tipus de regla als ordenadors encaminadors. 

 

 

                                                                                                                                                                                            

                           

 

                                                                                                           

 

 

 

10 Gbps 

Figura 14: Arquitectura del testbed 
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18.0.250.250/16 
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48.0.0.0/16 a 

50.0.250.250/16 
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Entre cada equip, hi ha una subxarxa on totes tenen el mateix format 10.0.X/16. 

Aquestes xarxes serveixen per a que els routers es puguin veure entre si i els podem 

configurar per a que s’enviïn paquets entre ells. D’altra banda, hem programat el 

generador per a que generi paquets amb la direcció d’origen en un rang entre 

16.0.0.0/16 i 18.0.250.250/16, i aquests paquets els enviï a les direccions que es 

troben a un rang de 48.0.0.0/16 a 50.0.250.250/16. Tots els paràmetres del camp que 

ens interessen per a classificar paquets ( recordem que són la direcció origen, direcció 

destí, port origen i port destí )  han estat escollits de forma aleatòria. Al igual que les 

direccions IP, els ports d’origen i destí es decidiran entre un rang de 1025 a 65000. 

En l’apèndix 1 podem veure les comandes que s’han executat en cada màquina per 

tal de tenir l’entorn preparat per a funcionar correctament. 

5.2 Desenvolupament 

El software utilitzat per encaminar els paquets s’anomena Vector Paquet Processing. 

Hem utilitzat la versió 16.09 d’aquest ja que en el moment del desenvolupament del 

projecte, era la última versió estable.  

Pel que fa al generador de paquets, s’ha utilitzat el programa TRex versió 2.11. 

Aquest software, desenvolupat per Cisco, ens permet generar tràfic de dades fins a 

40Gbps ( depenent del nombre de nuclis del processador ) . Al igual que VPP, el motor 

de TRex està composat per Intel Data Plane Development Kit ( DPDK ) [13]. Això 

ens permet altes prestacions i també ens ofereix una alta flexibilitat a l’hora de crear 

fluxos de dades. 

Podem veure el script en llenguatge de programació Python que hem implementat 

per tal de generar paquets de dades en l’apèndix 2. El motiu per el que hem escollit 

aquest llenguatge de programació és perquè TRex està implementat en aquest 

llenguatge i es un requisit per a que pugui llegir correctament el fitxer. 
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En la Figura 15 podem veure un exemple d’un esquema sobre la configuració interna 

TRex. Les direccions del client i del servidor estan simulades internament, per tant, 

no hi ha cap interfície de la màquina TRex que adopti una d’aquestes direccions. Dit 

d’una altra manera, les màquines que es troben a la zona Device Under Test ( DUT ) , 

només saben que per enviar paquets cap al servidor, els han d’enviar a la direcció 

del router, que en aquest cas es la 12.12.12.2.  

El motiu per el que hem decidit que tots els camps del paquets que ens interessa 

sigui aleatoris es degut al funcionament del VPP. Aquest el que fa és agafar vectors 

de paquets i els processa en conjunts de vectors. Al processar, utilitza la memòria 

cache per agilitzar el procés de tractament dels següents vectors. Degut a aquest fet, 

hem pres la decisió de generar un trànsit de dades el més aleatori possible, ja que 

d’aquesta manera, podem veure el veritable rendiment de VPP. 

5.3 Resultats 

Per a fer la comprovació de que, efectivament VPP presenta una optimització en 

l’encaminament de paquets, hem decidit generar unes gràfiques amb el trànsit 

generat i el trànsit que es rep per a diferents mides del paquet. Compararem el 

funcionament del testbed amb una configuració totalment amb VPP i una altra sense 

VPP, on s’utilitzarà un sistema Ubuntu 16.04.2 LTS convencional. Les dues 

màquines que s’encarregaran d’encaminar el trànsit de dades estran configurades a 

la par : o les dos amb VPP o les dos amb Linux. En cap de les dos configuracions 

afegim regles d’encaminament, simplement utilitzem les taules d’encaminament. 

Figura 15: Configuració interna del TRex [19] 
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Figura 16: Mida del paquet de 64 bytes 

0

2

4

6

8

10

12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Th
ro

u
gh

p
u

t

Time ( s ) 

Linux

Transmited(Gbps) Received(Gbps)

0

2

4

6

8

10

12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Th
ro

u
gh

p
u

t

Time ( s ) 

Vector Packet Processing

Transmited(Gbps) Received(Gbps)

Figura 17: Mida del paquet de 512 bytes 
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Figura 18: Mida del paquet de 1518 bytes 



40 

 

Observant els gràfics anteriors, podem veure que com més petita és la mida del 

paquet, més es nota el rendiment de VPP respecte a Linux. A mesura que els paquets 

creixen, la diferència es fa més petita ja que els paquets són més grans. Aquest fet 

provoca que necessitem menys paquets per omplir la capacitat de la línia i 

conseqüentment, que el nombre de paquets per segon a tractar sigui més petit.  

Una de les raons per les que VPP és més ràpid al tractar paquets petits, en 

comparació amb altres sistemes existents, és perquè utilitza les llibreries de 

processament de paquets DPDK. Aquestes llibreries permeten enviar i rebre paquets 

amb un mínim de cicles de CPU, deixant més temps per a aplicacions de la capa Data 

Plane de SDN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una altra forma per assegurar-nos de la diferència en rendiment que hi ha entre 

VPP i un sistema Linux és calculant el retard que hi ha en la xarxa al enviar paquets. 

Una alta latència crea colls de botella en una xarxa i redueix significativament 

l’ampli de banda. Per tant, ens interessa tenir una latència el més baix possible.  

Fen les proves de latència en el nostre testbed, a una velocitat més reduïda que en 

les gràfiques anteriors per tal de no perdre precisió, obtenim el gràfic de la Figura 

18. Podem apreciar clarament que VPP ens ofereix una latència menor tant per 

paquets petits com per grans. La diferència és més significativa quan els paquets són 

més grans. 
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6. Algorisme 

Durant l’estudi sistemàtic dels algorismes existents de classificació de paquets, ens 

hem trobat que cadascun d’ells té els seus punts forts i els seus punts febles. Per tal 

de comparar els algorismes candidats a ser integrats al nostre sistema, hem decidit 

fer una taula i fixar-nos en tres paràmetres fonamentals: la velocitat d’actualització 

( Update speed ) , la velocitat de trobar una regla ( Lookup Speed ) i si acceptem 

camps amb rangs i direccions sense especificar ( Wildcard and Ranges ) . No hem 

considerat que ens hem de preocupar molt per la mida de la memòria que gasten ja 

que, avui en dia, tots els dispositius venen donats d’una gran quantitat de memòria 

que podríem fer servir al executar el algorisme. Dels camps esmentats anteriorment, 

els que ens afecten més són el de temps de cerca i el de temps d’actualització ja que 

el tercer, Wildcard and Ranges, tots els algorismes ho suporten. El paràmetre 

Lookup Speed considerem que fa referència al pitjor dels casos. 

 

Algorisme Update Speed Lookup Speed Storage Wildcard and Ranges 

TCAM High 1 O(N) Yes 

Tuple Space 

Search 

High M O(N) Yes 

Crossproduct Low O(d*trl) O(N^d) Yes 

HiCuts Low O(d) O(N^d) Yes 

RFC Low O(d) O(N^d) Yes 

Taula 6: Comparació algorismes 

 

En la Taula 6 podem veure les característiques dels algorismes. Els paràmetres 

utilitzats per entendre la mesura del rendiment son: d = nombre de camps a mirar = 

5, N = nombre de regles  = 106 ~ 107, W = amplada en bits ( 32 + 32 + 8 + 16 + 16 = 

104 bits ), trl = temps que es tarda en trobar un valor en una dimensió i M = nombre 

de tuples diferents.  

Observant la taula que hem extret, podem apreciar que clarament el fet d’afegir i 

d’eliminar noves regles ( Update ) ens penalitza fortament. L’únic algorisme que 

ofereix altes velocitats ( excloent el hardware específic TCAM ) és el de TSS i només 

sota la condició de  que el nombre de tuples sigui significativament menor que el 

nombre de regles diferents. Contràriament, TSS actuaria com una cerca lineal per 

tal de trobar la tuple més específica per afegir-hi una norma.                                                   
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Els demés algorismes tenen un baix temps d’actualització degut a que afegir una 

nova norma implica tornar a executar l’algorisme sencer, i això pot arribar a tardar 

fins a un minut, ja que sabem que en el nostre cas tindrem un gran nombre de regles. 

Aquest fet es degut a que els algorismes es van dissenyar quan les taules de normes 

de classificació de paquets eren emmagatzemades de forma estàtica en memòria, i 

no s’actualitzaven molt freqüentment com passa en les xarxes SDN. 

Pel que fa al temps de cerca, és difícil afirmar quin és el millor algorisme ja que, 

depenent de l’estructura de les dades, els algorismes reaccionen millor o pitjor.  Això 

és així perquè, si la profunditat d’un arbre és molt petita i les fulles contenen molt 

poques regles, fer una cerca resultaria ser molt ràpid. De lo contrari, si tenim un 

gran arbre, el temps en recórrer l’arbre pot resultar ser molt gran. 

En la Figura 20, podem veure una comparació gràfica dels algorismes estudiats. La 

millor solució seria utilitzar hardware especialitzat, com les TCAMs que ofereixen 

una alta velocitat de lookup i d’update, però aquestes tenen un alt cost econòmic, alt 

consum d’energia i només podem tenir un nombre relativament petit de regles. Per 

l’altra banda, els algorismes no ens oferiran mai un rendiment tant alt com les 

TCAM, però sí que podem optimitzar-los per tal de que s’hi atansin el màxim possible.  

 

 

 

Figura 20: Algorismes de classificació de paquets 
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En el gràfic de la figura anterior hem ubicat els algorismes segons el seu rendiment 

i podem apreciar tres famílies. La primera es la que forma la recta normal inversa, 

formada pels algorismes basats en software. La segona es la família en la que els 

algorismes utilitzen les propietats de les dades.  Finalment, la tercera família 

utilitzen algun tipus de hardware, a part del processador central. En els algorismes, 

podem veure que hi ha un trade-off entre tenir ràpid lookup i lent Update, o tenir un 

Update una mica més ràpid i un lookup més lent. 

Observant el gràfic, ens va sorgir la idea d’aprofitar les unitats de processament 

gràfics ( GPU ) . Hem considerat que tenir una GPU específica en un ordenador 

convencional no es un requisit molt estricte, i a demés, les GPUs ofereixen una 

potència de processament molt elevada, degut al seu grau de paral·lelisme, i el cost 

és molt més econòmic que el de les TCAM o les CPUs. Les GPU no ens oferiran una 

capacitat de processament tant gran com les TCAM perquè no tenen un circuit 

dissenyat per classificar paquets de dades, però si ens permetrà tenir un rendiment 

molt més elevat que si utilitzéssim nomes el processador de la màquina. Al utilitzar 

tan sols la CPU per a classificar paquets, aquesta esdevé el coll de botella degut a la 

seva capacitat limitada i a que ha de compartir recursos amb altres aplicacions [16] 

[17] . Utilitzant una GPU, aquest coll de botella desapareix. Més avantatges de les 

GPU són l’ample de banda de dades que ens permet, disminució de la latència 

( latency-hiding capability ) , increment de les unitats de processament, etc.  

Tot i utilitzar les unitats de processament gràfic, no qualsevol algorisme s’adapta bé 

a aquest tipus de hardware. Tenint en compte que l’alt grau de paral·lelisme és la 

característica més important d’una GPU, és important que els algorismes es puguin 

implementar de forma paral·lela fàcilment, per tant d’obtenir un millor rendiment i 

explotar tots els recursos al màxim. Els algorismes que compleixen més bé amb 

aquest requisit són els de descomposició ( RFC, Crossproduct i Tuple Space són uns 

exemples ) . Els arbres ( HiCuts, HyperCuts, etc. ) no són bons per a les GPU degut 

a les següents raons: els arbres utilitzen punters per connectar nodes. Això fa que 

recórrer un arbre en GPU comporti accessos a memòria addicionals, alta divergència 

entre threads i memòria extra per als punters [17] . Un treball relacionat [16] on 

utilitzen OvS i Tuple Space Search ens ha mostrat que efectivament, utilitzar GPUs 

suposa una millora important a l’hora de poder classificar paquets a velocitat de 

cable.  
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7. Anàlisi de sostenibilitat i compromís social 

7.1 Dimensió econòmica 

De cara a l'avaluació dels costos, s'ha procurat fer un pressupost molt detallat per 

tal d'establir la viabilitat del projecte. Cal destacar que l'ús de recursos és mínim per 

a tal de realitzar un projecte d'aquestes característiques ja que, per tal d'obtenir 

resultats reals, no podem utilitzar cap tipus d'entorn virtual. Per tant, podem 

atrevir-nos a dir que el projecte es viable en cas que aquest hagués de ser competitiu. 

Pel que fa als costos del projecte, podem intuir que es podria acurtar la duració de 

certes tasques contractant més efectius en les capes d'implementació, configuració i 

verificació, però d'altra banda implicaria pagar més sous. Així doncs, es considera un 

pressupost encertat i mínim. 

7.2 Dimensió social 

Aquest projecte es troba en l'àrea del encaminament de paquets en Internet, que 

s'utilitzarà en grans centres de processament de dades i/o grans infraestructures com 

les d’una Universitat o una gran empresa. El projecte serà un impuls per a les 

empreses que vulguin afegir-se a la modernització i optimització de les seves 

infraestructures. Al estar treballant amb les eines que proporciona Cisco, l'impacte 

del projecte pot arribar arreu del món ja que es una empresa amb reconeixement 

internacional. 

El producte està destinat principalment a totes les empreses i/o institucions que 

disposin d’una gran infraestructura de xarxa. Per tant, aquestes empreses es veuran 

afectades positivament amb un increment del rendiment de la seva infraestructura 

i, en cap cas, es veuran repercutits negativament. 

7.3 Dimensió ambiental 

Durant el desenvolupament del projecte, es treballa amb noves tecnologies més 

eficients i són una solució als problemes que tenen les tecnologies exemptes com ara 

un alt cost econòmic i material, alt consum energètic, ineficiència, etc. Aleshores, el 

fet d'implantar aquesta nova tecnologia a les empreses, minimitzarà els impactes 

esmentats anteriorment i per tant, es podria dir que socialment serà ben acceptat 

perquè redueix la petjada ecològica del país. 
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7. 4 Matriu sostenibilitat 

Sostenible? PPP Vida útil Riscs 

Ambiental Consum del disseny Petjada ecològica Riscs ambientals 

8 8 8 

Econòmic Factura Pla de viabilitat Riscs econòmics 

7 7 0 

Social Impacte personal Impacte social Riscs socials 

10 10 -10 

Rang 

sostenibilitat 

25 25 -10 

40 

Taula 7: Matriu de sostenibilitat 
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8. Conclusions 

En aquest treball hem configurat un entorn testbed utilitzant el software VPP, 

posant-lo a prova utilitzant un generador de trànsit de dades. Hem vist que VPP 

mostra un rendiment clarament superior , a l’hora de reenviar paquets , a un sistema 

convencional amb Linux per a paquets de dades petits i a altes velocitats. 

En la segona part, hem fet un estudi exhaustiu sobre els algorismes de classificació 

de paquets. Aquest estudi ens ha ajudat a entendre quin tipus d’algorisme 

s’adaptaria millor als requisits de VPP i quines millores aplicar per tal d’oferir una 

solució més competitiva. Hem decidit utilitzar les unitats GPU d’un ordenador per 

tal de millorar la força de processament a l’hora de la classificació, ja que considerem 

que són de fàcil abast i econòmiques per a qualsevol administrador de xarxa. 

8.2 Competències tècniques 

CTI1.1 [en profunditat] - Demostrar comprensió de l'entorn d'una organització i de 
les seves necessitats en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les 
comunicacions. 
 

Hem assolit aquesta competència a través de la comprensió del entorn testbed 

necessari i de les funcionalitats que ha de tenir per tal de realitzar proves de 

rendiment en un futur. 

CTI3.3 [en profunditat] - Dissenyar, implantar i configurar xarxes i serveis. 
 
Aquesta competència s’ha assolit dissenyant el testbed juntament amb la 

configuració de les xarxes per tal d’encaminar paquets d’un extrem a l’altre. També 

s’ha hagut d’escriure un script per tal d’implementar el generador de paquets de 

dades a una velocitat de 10Gbps. 

 
CTI2.2 [sense aprofundir] - Administrar i mantenir aplicacions, sistemes 
informàtics i xarxes de computadors. 
 

Al utilitzar software en constant desenvolupament com ara VPP i TRex, s’ha assolit 

aquesta competència, sense entrar en massa profunditat, fent el manteniment i les 

actualitzacions necessàries del software utilitzat. Aquest software també s’ha hagut 

de configurar d’una versió a l’altra i modificar els scripts per adaptar-los a noves 

funcionalitats introduïdes. 
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8.1 Treballs futurs 

El treball que quedaria fer després d’aquest estudi profund sobre la classificació de 

paquets és la implementació de l’algorisme sobre VPP i integrar la solució amb OOR. 

Per fer això, s’haurien d’adquirir coneixements del model de programació CUDA per 

tal d’implementar l’algorisme en paral·lel. 

Un cop implementat l’algorisme, només quedaria fer una comparació amb altres 

solucions actuals per tal de veure si el nostre plantejament és vàlid o no. 

8.2 Valoració personal 

La realització d’aquest treball suposa l’última tasca que ha de fer un estudiant de 

grau en enginyeria Informàtica. Aquest treball ha de servir per posar a prova i per 

estendre els coneixements adquirits al llarg de la formació. Per tant, a continuació 

parlaré de la valoració personal del treball, comentant tot el que he après i els reptes 

més importants que he tingut. 

Una de les primeres accions que vaig haver de fer al començar el treball va ser 

refrescar la memòria per recordar com dissenyar xarxes de computadors utilitzant 

ordenadors amb Linux. Vaig recórrer a apunts d’assignatures que vaig fer al llarg de 

la carrera com ara Xarxes de Computadors ( XC ) i Protocols d’Internet ( PI ). 

Pel que fa a l’aprenentatge, considero que res del que he fet s’ha tractat amb suficient 

profunditat al llarg de la carrera, per tant, he hagut de fer molta recerca pel meu 

compte. Un exemple d’això són el funcionament de les xarxes SDN, que el primer dia 

que vaig començar el treball no tenia coneixements del que eren, i ara conec les 

característiques principals i els requisits que ha de tenir una xarxa per a ser 

classificada com a SDN. L’arquitectura del protocol LISP i OOR són dos exemples 

més dels coneixements que he hagut d’adquirir al llarg del projecte. 

Un dels principals reptes que he tingut va ser assimilar tots els nous conceptes que 

em van aparèixer al principi i entendre on volíem arribar. Sense cap mena de dubte, 

la part d’entendre el funcionament dels algorismes de classificació i perquè és tan 

important tenir un bon algorisme, va ser el repte més gran amb el que m’he trobat 

al principi. Un cop finalitzat el testbed, al entrar en el món dels algorismes em va 

costar entendre perquè n’hi han tants i perquè existeixen tants equips de recerca al 

darrere. Tot i això, l’actitud de seguir insistint en entendre el problema plantejat 

m’ha permès sortir del mar de dubtes en el que estava.  
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Per acabar, trobo que he superat la fita inicial que m’havia fixat i he adoptat una 

actitud professional al llarg del treball. Valoro molt positivament tota l’experiència 

professional i tots els coneixements nous que m’ha aportat la realització d’aquest 

treball de final de grau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

9. Bibliografia 

 

 [1] Perez, K.G., Yang, X., Scott-Hayward, S. and Sezer, S. 2014, Juny. Optimized 

packet classification for software-defined networking. pp. 859-864. IEEE 

International Conference on Communications  ( ICC )  

 [2] Gupta, P. and McKeown, N. 2001. Algorithms for packet classification. IEEE 

Network. Vol. 15, no. 2, pp. 24-32. Institute of Electrical and Electronics Engineers  

( IEEE )  

[3] Taylor, D. 2005. Survey and taxonomy of packet classification techniques. ACM 

Computing Surveys. Vol. 37, no. 3, pp. 238-275. Association for Computing 

Machinery  ( ACM )  

 [4] Srinivasan, V., Suri, S. and Varghese, G. 1999. Packet classification using tuple 

space search. ACM SIGCOMM Computer Communication Review. Vol. 29, no. 4, pp. 

135-146. Association for Computing Machinery  ( ACM )  

 [5] Gupta, P. and McKeown, N. 1999. Packet classification on multiple fields. ACM 

SIGCOMM Computer Communication Review. Vol. 29, no. 4, pp. 147-160. 

Association for Computing Machinery  ( ACM )  

 [6] Gupta, P. and McKeown, N. 1999. Packet classification using hierarchical 

intelligent cuttings. Vol. 40. Hot Interconnects VII 

 [7] Singh, S., Baboescu, F., Varghese, G.  and Wang, J. 2003. Packet classification 

using multidimensional cutting. pp. 213-224.  SIGCOMM   

 [8] Jarschel, M., Zinner, T., Hossfeld, T., Tran-Gia, P. and Kellerer, W. 2014. 

Interfaces, attributes, and use cases: A compass for SDN. IEEE Communications 

Magazine. Vol. 52, no. 6, pp. 210-217. Institute of Electrical and Electronics 

Engineers  ( IEEE )  

 [9]  Taylor, D. and Turner, J. 2007. ClassBench: A Packet Classification Benchmark. 

IEEE/ACM Transactions on Networking. Vol. 15, no. 3, pp. 499-511. Institute of 

Electrical and Electronics Engineers  ( IEEE )  

 



50 

 

 [10] Pfaff, B., Pettit, J., Koponen, T., Jackson, E.J., Zhou, A., Rajahalme, J., Gross, 

J., Wang, A., Stringer, J., Shelar, P. and Amidon, K. 2015, Maig. The Design and 

Implementation of Open vSwitch. pp. 117-130. NSDI.  

 [11] Page Personnel, “Estudios de Remuneración 2016”, [en línia]. [Consultat el 9 

d'Octubre del 2016]. Disponible en l’enllaç:  

http://www.pagepersonnel.es/sites/pagepersonnel.es/files/er_tecnologia16.pdf  

 [12] OPEN NETWORKING FOUNDATION. Software-Defined Networking  ( SDN )  

Definition. [en línia]. [Consultat el 4 d’Abril del 2017]. Disponible a: 

https://www.opennetworking.org/sdn-resources/sdn-definition 

 [13] Intel Data Plane Development Kit ( DPDK )  [en línia]. [Consultat el 4 d’Abril 

del 2017]. Disponible a: http://dpdk.org/ 

 [14] The Fast Data Project ( FD.io )  [en línia]. [Consultat el 4 d’Abril del 2017]. 

Disponible a: https://fd.io/  

 [15] Rodriguez-Natal, A., Paillisse, J., Coras, F., Cabellos-Aparicio, A., Lopez-Bresco, 

A., Farinacci, D., Meyer, D. et al. 2017, Juny. Programmable Overlays via 

OpenOverlayRouter. IEEE Communications Magazine. 

[16] Varvello, M., Laufer, R., Zhang, F. and Lakshman, T. 2016. Multilayer Packet 

Classification With Graphics Processing Units. IEEE/ACM Transactions on 

Networking. Vol. 24, no. 5, pp. 2728-2741. Institute of Electrical and Electronics 

Engineers  ( IEEE )  

 [17] Han, S., Jang, K., Park, K. and Moon, S. 2010. PacketShader: a GPU-

Accelerated Software Router. ACM SIGCOMM Computer Communication Review. 

Association for Computing Machinery  ( ACM )  

 [18] Software-Defined Networking(SDN) Definition [en línia]. [Consultat el 10 

d’Abril del 2017]. Disponible a: https://www.opennetworking.org/sdn-resources/sdn-

definition  

 [19] T-REX Documentation [en línia]. [Consultat el 10 d’Abril del 2017]. Disponible 

a: http://trex-tgn.cisco.com/trex/doc/ 

[20] Methodology [en línia]. [Consultat el 10 d’Abril del 2017]. Disponible a:  

http://cyclosys.com/practices/methodologiesframework  

http://www.pagepersonnel.es/sites/pagepersonnel.es/files/er_tecnologia16.pdf
https://www.opennetworking.org/sdn-resources/sdn-definition
http://dpdk.org/
https://fd.io/
https://www.opennetworking.org/sdn-resources/sdn-definition
https://www.opennetworking.org/sdn-resources/sdn-definition
http://trex-tgn.cisco.com/trex/doc/
http://cyclosys.com/practices/methodologiesframework


51 

 

Apèndix 

Apèndix 1: Configuració dels equips 

Configuració BALDOMAR:  

vppctl set int ip address TenGigabitEthernet2/0/1 10.0.1.1/24 

vppctl set int ip address TenGigabitEthernet2/0/0 10.0.2.2/24 

vppctl set int state TenGigabitEthernet2/0/1 up 

vppctl set int state TenGigabitEthernet2/0/0 up 

 

vppctl set ip arp TenGigabitEthernet2/0/0 10.0.2.1 

a0:36:9f:3e:7d:b2 

 

vppctl ip route add 16.0.0.0/16 via 10.0.1.2 

vppctl ip route add 48.0.0.0/16 via 10.0.2.1 

 

vppctl set interface mtu 9000 TenGigabitEthernet2/0/1 

vppctl set interface mtu 9000 TenGigabitEthernet2/0/0 

 

Configuració ENOLOGA: 

vppctl set int ip address TenGigabitEthernet3/0/0 10.0.1.2/24 

vppctl set int ip address TenGigabitEthernet1/0/0 10.0.0.1/24 

vppctl set int state TenGigabitEthernet3/0/0 up 

vppctl set int state TenGigabitEthernet1/0/0 up 

 

vppctl set ip arp TenGigabitEthernet1/0/0 10.0.0.2 

a0:36:9f:3e:7d:b0 

 

vppctl ip route add 48.0.0.0/16 via 10.0.1.1 

vppctl ip route add 16.0.0.0/16 via 10.0.0.2 

 

vppctl set interface mtu 9000 TenGigabitEthernet1/0/0     

vppctl set interface mtu 9000 TenGigabitEthernet3/0/0  

 

Execució TRex: 

En una primera terminal, obrim el TRex com a servidor utilitzant els 2 Cores 

disponibles en la màquina: 

./t-rex-64 -i -c 2 

En la mateixa màquina però en una segona terminal,  ens connectem al servidor 

TRex i executem el nostre script per a generar paquets: 

./trex-console 

start -f stl/prova.py -m 9.95gbps –-port 0 -d 20 
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Apèndix 2: Script per generar paquets de dades 

 
# -*- coding: utf-8 -*- 

""" 

Created on Wed Nov 16 10:29:51 2016 

 

@author: paul 

""" 

 

import random 

from trex_stl_lib.api import * 

from scapy.layers.dns import * 

 

class STLS1 ( object ) : 

    def __init__  ( self ) : 

        self.max_pkt_size_l3  =1518; 

 

    def create_stream  ( self ) : 

        # pkt  

        p_l2  = Ether (  )  

        p_l3  = IP ( src="16.0.0.1",dst="48.0.0.1" )  

        p_l4  = UDP ( dport=12,sport=1025 )  

        base_pkt = p_l2/p_l3/p_l4  # / ( '\x55'* ( self.max_pkt_size_l3 )  )  

         

        pad =  ( '\x55'* ( self.max_pkt_size_l3 )  )  

        p_l4TCP  = TCP ( dport=12,sport=1025 )  

        base_pktTCP = p_l2/p_l3/p_l4TCP # / ( '\x55'* ( self.max_pkt_size_l3 )  )  

 

        # vmUDP : Field Engine program to change fields within the packets 

        vmUDP = STLScVmRaw (  [  

                           ################################################## 

                           STLVmFlowVar ( name="ip_src",  ### IP SOURCE AND SPORT RANDOM 

                                              min_value="16.0.0.1", 

                                                max_value="18.0.250.254",  

                                              size=4, op="random" ) ,          

                           STLVmFlowVar ( name="src_port", 

                                              min_value=1025, 

                                              max_value=65000, 

                                              size=2, op="random" ) ,          

                           STLVmWrFlowVar ( fv_name="ip_src", pkt_offset= "IP.src"  ) ,  

                           STLVmFixIpv4 ( offset = "IP" ) , # fix checksum 
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                           STLVmWrFlowVar ( fv_name="src_port", pkt_offset= "UDP.sport" ) ,  

                           ################################################ 

                           

                           STLVmFlowVar ( name="ip_dst",  ### IP SOURCE AND SPORT RANDOM 

                                              min_value="48.0.0.1", 

                                              max_value="50.0.250.254", 

                                              size=4, op="random" ) ,          

      STLVmFlowVar ( name="dst_port", 

                                              min_value=1025, 

                                              max_value=65000, 

                                              size=2, op="random" ) ,              

                           STLVmWrFlowVar ( fv_name="ip_dst", pkt_offset= "IP.dst"  ) ,        

                           STLVmWrFlowVar ( fv_name="dst_port", pkt_offset= "UDP.dport" ) ,  

                           STLVmFixIpv4 ( offset = "IP" )  # fix checksum 

                          ] 

                        )  

        vmTCP = STLScVmRaw (  [  

                           ##################################################        

                           STLVmFlowVar ( name="ip_src",  ### IP SOURCE AND SPORT RANDOM 

                                              min_value="16.0.0.1", 

                                              max_value="18.0.250.254", 

                                              size=4, op="random" ) ,          

                           STLVmFlowVar ( name="src_port", 

                                              min_value=1025, 

                                              max_value=65000, 

                                              size=2, op="random" ) ,          

                           STLVmWrFlowVar ( fv_name="ip_src", pkt_offset= "IP.src"  ) ,  

                           STLVmFixIpv4 ( offset = "IP" ) , # fix checksum 

                           STLVmWrFlowVar ( fv_name="src_port", pkt_offset= "TCP.sport" ) ,  

                           ################################################ 

                           STLVmFlowVar ( name="ip_dst",  ### IP SOURCE AND SPORT RANDOM 

                                              min_value="48.0.0.1", 

                                              max_value="50.0.250.254", 

                                              size=4, op="random" ) ,          

 

                           STLVmFlowVar ( name="dst_port", 

                                              min_value=1025, 

                                              max_value=65000, 

                                              size=2, op="random" ) ,   

                           STLVmWrFlowVar ( fv_name="ip_dst", pkt_offset= "IP.dst"  ) ,      

                           STLVmFixIpv4 ( offset = "IP" ) , # fix checksum 
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                           STLVmWrFlowVar ( fv_name="dst_port", pkt_offset= "TCP.dport" )      

                          ] 

                        )  

        pkt = STLPktBuilder ( pkt = base_pkt/pad, 

                            vm = vmUDP )  

        pkt2 = STLPktBuilder ( pkt = base_pktTCP/pad, 

                            vm = vmTCP )  

        return STLProfile (  [ STLStream ( name = 's1', 

                         packet = pkt, 

                         random_seed = 0x1234, 

                         mode = STLTXCont ( pps = random.randint ( 10000,20000 )  ) , 

                         flow_stats = STLFlowStats ( pg_id = 1 )  ) , #       Mode is 

Continuous, with a rate of 1 PPS.  ( Default rate: 1 P$ 

                         STLStream ( name = 's2', 

                         packet = pkt2, 

                         random_seed = 0x1234, 

                         mode = STLTXCont ( pps = random.randint ( 10000,20000 )  ) , 

                         flow_stats = STLFlowStats ( pg_id = 2 )  ) , 

                         STLStream ( name = 's3', 

                         packet = pkt, 

                         random_seed = 0x1234, 

                         mode = STLTXCont ( pps = random.randint ( 20000,30000 )  ) , 

                         flow_stats = STLFlowStats ( pg_id = 3 )  ) , 

                         STLStream ( name = 's4', 

                         packet = pkt2, 

                         random_seed = 0x1234, 

                         mode = STLTXCont ( pps = random.randint ( 20000,30000 )  ) , 

                         flow_stats = STLFlowStats ( pg_id = 4 )  )  

                         ]  ) .get_streams (  )  

    def get_streams  ( self, direction = 0, **kwargs ) : 

        # create 1 stream  

        return  self.create_stream (  )   

# dynamic load - used for trex console or simulator 

def register (  ) : 

    return STLS1 (  )  


