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Sammanfattning 
Software-Defined Networking är ett sätt att implementera ett nätverk som helt styrs från en central 

plats. Målet med SDN är att vara ett flexibelt nätverk som snabbt kan förändras för att klara av 

dagens massiva dataströmmar. För att SDN ska kunna fungera krävs det att ett protokoll används för 

att sköta kommunikationen mellan den centrala kontrollpunkten och nätverksutrustningen i 

nätverket. OpenFlow är ett sådant protokoll. OpenFlow protokollet är väl etablerat och används i 

många av dagens SDN-nätverk. Ett alternativ till detta är OpFlex, ett protokoll som är nytt på dagens 

marknad men har stöd från en mängd stora tillverkare i datavärlden.  

Målet med denna rapport är att jämföra dessa protokoll både teoretisk och även praktiskt via 

experiment i laborationsmiljö för att identifiera likheter och skillnader mellan protokollen. För att 

kunna jämföra dem utfördes först en omfattande litteraturstudie där information samlades in och 

sammanställdes om protokollen. Efter detta sattes en laborationsmiljö upp för att testa hur 

protokollen arbetar. Efter experimenten sammanställdes litteraturstudien och laborationsresultaten 

och protokollen bedömdes på olika områden. Slutligen lyftes olika situationer fram där respektive 

protokoll skulle lämpas att väljas över det andra. 

Abstract 
Software-Defined Networking is a way to implement a fully-managed network from a central 

location. The goal of SDN is to be a flexible network that can quickly adapt to new configurations to 

handle today’s massive data streams. In order for SDN to work, a protocol is required to manage 

communication between the central control point and the network equipment within the network. 

OpenFlow is such a protocol, The OpenFlow protocol is very well established and used in many of 

today’s SDN networks. An alternative to OpenFlow is OpFlex, a protocol that is relatively new on 

today’s market, but has the support of many major manufacturers within networking and computers.  

The aim of this thesis is to compare these protocols both theoretically and practically through 

experiments in a laboratory environment to identify similarities and differences between these 

protocols. In order to be able to compare them, a comprehensive literature study was first 

conducted where information about the protocols was collected and compiled. After this, a 

laboratory environment was set up to test how the protocols work. After the experiments, the 

literature study and the laboratory results were compiled the protocols were assessed in different 

areas. Finally, different situations were raised where each protocol would be suitable to be chosen 

over the other.  
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1. Inledning 
Under de senaste åren har Software-Defined Networking (SDN) diskuterats flitigt inom 

nätverkstekniken. SDN är en nätverksteknik som börjar bli allt mer populär då tekniken är ett svar på 

många problem som dagens nätverk står inför. Bland dessa problem finns krav på skalbarhet och att 

snabbt och dynamiskt kunna ändra nätverket för att uppfylla krav från olika dynamiska applikationer 

eller tjänster. Internet of things och bring your own device är två koncept som i dagsläget mer och 

mer tas för givet, varje enhet förväntas att få tillgång till nätverket och detta gör att allt mer data 

cirkulerar inom nätverket. Datacenter pratar ofta om problem kring skalbarhet och flexibilitet vilket 

SDN är ett svar på då dagens datacenter allt mer migrerar mot virtualiserade enheter och 

nätverksmiljöer.  

SDN:s princip är relativt simpel, ett kontrollager sköter hanteringen av nätverket och ansvarar för 

konfigureringen av nätverksutrustningen. Dessa konfigurationer skickas sedan ut till 

nätverksenheterna via ett kontrollprotokoll, exempelvis OpenFlow som låter en administratör 

applicera regler för hur switcharna ska hantera paket. 

Genom denna modell hanterar SDN flexibilitet då nätverket snabbt kan konfigureras om via den 

centrala punkten istället för att behöva ändra inställningar i hundratals switchar. SDN förenklar 

automatisering då allt kan skötas från den centrala punkten, övervakning är något som också 

förenklas då kontrollern i nätverket alltid har en global vy över hela nätverket. 

SDN kan vara mycket användbart för ett företag att implementera, men förutom valet kring 

utrustning och liknande måste även ett beslut fattas kring vilket protokoll som ska sköta 

kommunikationen mellan den centrala kontrollern och nätverksutrustningen. Denna rapport ämnar 

gå igenom och jämföra två av dessa protokoll för att ge en bild av i vilka situationer dessa skulle 

passa att implementeras i.   
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2. Bakgrund 
I denna del kommer all nödvändig information för att kunna ta del och förstå delarna som 

presenteras i teoridelen att tas upp. De ämnen som presenteras i denna del är control plane, data 

plane, samt SDN. 

2.1. Control Plane 
Control plane är den del i en router eller switch som hanterar hur enheten uppfattar 

nätverkstopologin, och är också den del i enheten som ansvarar för att upptäcka angränsande 

enheter. Control plane i en router eller lager 3-switch kör även routingprotokoll (exempelvis OSPF 

eller EIGRP), och lägger till den bästa vägen till routingtabellen. Control planes främsta uppgift är helt 

enkelt att ta reda på vad som ska ske med ett paket, och överlåter sedan själva förflyttandet av 

paketen till data plane. Generellt sätt är control plane-paket alltid riktade mot routern [1], eller 

skapade i en router, medan data plane-paket oftast skickas via routern och inte till routern. Control 

plane ansvarar också för lager 2 protokoll, däribland Spanning Tree Protocol (STP), Virtual Trunking 

Protocol (VTP) och Cisco Discovery Protocol (CDP). Den bygger adjacency table med ARP och 

tillsammans med RIB skapas ett forwarding table (CEF). Control plane lär sig MAC-adresser för att 

bygga switch MAC adress table.  

2.2. Data Plane 
Data plane eller forwarding plane är det i switchen eller routern som ansvarar för att faktiskt flytta på 

paketen som kommer till enheten. Vart och hur paketen flyttas beror på vad control plane har tagit 

för beslut. Data plane kollar upp vad control plane har bestämt och flyttar sedan paketet utifrån vad 

som beslutats. Data plane behandlar alla paket som inte är direkt riktade till enheten [1], exempelvis 

paket som ska skickas mellan två enheter och switchen befinner sig i mellan dessa enheter. Data 

plane ansvarar också för att minska Time to live (TTL) värdet på paketen som kommer in. För att 

skicka paketen kollar enheten antingen i en routingtabell som ligger i control plane eller i en FIB som 

finns i data plane. Data plane inkapslar, och packar upp paket, lägger till och tar bort headers, ändrar 

source och destination IP om Network address translation (NAT) är inblandat, och kan droppar trafik 

om accesslistor säger detta. Figur 1 visar olika delar av control- och data plane. 

 

Figure 1 Control- och data plane [17]. 
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2.3. Software-defined networking 
Software defined networking (SDN) är ett koncept som skapades för att arbeta dynamiskt. Rent 

generellt betyder SDN att data plane och control plane har separerats från varandra i en enhet, vilket 

gör att alla kontrollbeslut har flyttats ifrån enheten och dess roll är nu endast att skicka paket. 

Kontrollbesluten görs i stället av en central kontroller som tar över ansvaret för hur paketen ska 

skickas. Vilket också gör det möjligt att ändra konfigureringar inom nätverket från en central plats.  

SDN är ett sätt att hantera att dagens mer statiska nätverk ibland har svårt att hantera mer dynamisk 

databehandling och datalagring, något som blir allt mer viktigt för bland annat Datacenter. Några 

funktioner som SDN har adresserar dessa problem. [2] 

 Nätverket i sig är programmerbart då control plane har separerats från enheten, och då 

också tagit bort enhetens kontroll över beslut kring paketleverering. 

 SDN-nätverk är mycket flexibla på grund av separeringen av control plane från enheterna, då 

en administratör dynamiskt kan ändra trafikflöden inom nätverket beroende på vad som 

krävs. 

 Då nätverket övervakas och hanteras från en central kontroller är det möjligt för nätverket 

att endast ses som en lokal enhet för applikationer och policys då en global vy av nätverket 

alltid kan behållas. 

 För de nätverksansvariga gör SDN det möjligt att skapa dynamiska program och kod som gör 

det möjligt att automatisera konfigurering och övervakning över hela nätverket. Dessa kan 

enklare skrivas och implementeras då SDN inte litar på proprietär mjukvara för att fungera. 

 SDN implementeras ofta genom open standard. Detta simplifierar nätverksdesignen och 

utförandet inom nätverket då SDN-kontrollern sköter instruktionerna inom nätverket, istället 

för en rad olika leverantörslåsta protokoll och utrustning. 

2.3.1. Flöden 
SDN-nätverk jobbar med ”flöden” av paket för att veta vart ett paket ska skickas, dessa flöden 

programmeras in i en nätverksenhets flow table av kontrollern (beroende på protokollet kan den ha 

andra tabeller än ett flow table men teorin är densamma, kontrollern programmerar in konfiguration 

i switcharna). När ett paket kommer till en switch som inte finns i enhetens flow table, skickas en 

förfrågan från enheten till kontrollern som går igenom sina tabeller och kollar upp 

destinationsadressen, paketets source, vilka vägar som finns till destinationen, och även matchar mot 

eventuella accesslistor. Efter att en väg hittats och förutsatt att paketet inte ska droppas, 

programmerar kontrollern in flödet i samtliga enheter längs vägen till paketets destination. Detta 

flöde ligger kvar under en viss tid, vilket gör att om fler paket skickas till samma destination behöver 

enheterna inte skicka förfrågningar till kontrollern över vägval. Kontrollern sköter sedan eventuella 

förändringar, exempelvis om destinationens plats eller adress ändras, kontrollern skickar då ut 

förändringar till berörda enheter.  

Denna typ av flöde kallas för ett reaktivt flöde (reaktive packet flow) [3], kontrollern och enheterna 

reagerar på inkommande paket efter dessa har nått nätverket. I mindre nätverk är det vanligt att 

förutom använda reaktiva flöden även ha proaktiva flöden (proactive packet flows). Detta innebär att 

kontrollern skickar ut flow tables till enheterna innan några paket har nått nätverket. Detta gör att 

enheterna inte behöver göra förfrågningar till kontrollern, utan vet redan vart paketen ska skickas. 

Proaktiva flöden kräver dock att man på förhand redan bestämt vem eller vilken applikation som ska 

få prata med vilken applikation eller enhet. Detta fungerar ofta bra i mindre nätverk, men är inte 

hållbart i större nätverk då allt för många flöden måste programmeras.  



 4 

2.3.2. SDN-Kontroller 
I ett SDN nätverk är kontrollern den centrala kärnan, all kommunikation mellan applikationer och 

enheter går alltid igenom kontrollern. Kontrollern ansvarar också för att konfigurera enheter inom 

SDN nätverket, exempelvis med hjälp av OpenFlow-protokollet. Kontrollern i SDN-nätverket tar över 

ansvaret från enheterna om hur trafiken inom nätverket ska hanteras då enheternas control plane 

har flyttats från enheternas hårdvara till kontrollern, som i sin tur kör detta som mjukvara. Genom 

global vy av nätverket kan alla applikationer dra nytta av samma information, vilket kan ge en mer 

konsistent och effektiv policy. 

Basmodellen av ett SDN-nätverk består av en kontroller och ett antal switchar. Detta fungerar utan 

problem, men designen är inte speciellt skalbar då förr eller senare kommer kontrollern att bli en 

flaskhals för nätverket. Andra risker som uppstår genom att endast ha en kontroller är en single point 

of failure, vilket vore en katastrof för nätverket. Om switcharna skulle tappa kontakten med 

kontrollern skulle hela nätverket i princip bli värdelöst då routingen inom nätverket försvinner. 

Därför har dagens kontrollerprotokoll börjar att ta fram alternativ, OpenFlow protokollet kör en 

master/slave-modell där varje switch kan vara kopplad till flera kontrollers som är redo att ta över 

om något skulle hända master-kontrollern. [4]  

Genom att implementera fler kontrollers blir nätverket mer skalbart då mindre trafik skickas till varje 

individuell kontroller vilket minskar risken för flaskhalsar. Flera kontrollers löser också problemet 

med latens i flow table setup, [5] det vill säga när förfrågningar om nya flöden måste skickas över en 

längre distans för att nå kontrollern. Lång distans till kontrollern kan göra att det tar lång tid för en 

switch att få instruktioner om hur den ska programmera sitt flow table för att hantera paketflödet. 

Detta orsakar onödig fördröjning inom nätverket vilket till viss del kan hanteras genom noggrann 

planering i designen av nätverket och en genomtänkt placering av kontrollern. Risken finns dock att 

problemet kommer att uppstå i framtiden om nätverket fortsätter att växa. Ett annat vanligt scenario 

när denna latens kan uppstå är om man har switchar placerade på olika siter (enheterna är placerade 

i olika städer eller liknande) men kontrollern är placerad i en annan site än switchen. Multipla 

kontrollers kan då placeras ut och då sköta en mindre del av nätverket, eller just den siten den är 

placerad på. Multipla kontrollers löser också problemet med en single point of failure, och ger ökad 

redundans. 

Separeringen av control plane och data plane görs via noggrant definierade programmeringsinterface 

som existerar mellan switcharna i nätverket, SDN-kontrollern och applikationerna som 

kommunicerar med SDN-kontrollern. Processen för att göra ändringar sker ofta via att control plane 

får uppdateringar om nätverkshändelser från data plane via en closed control loop. Control plane 

bearbetar sedan denna information och skickar uppdateringar tillbaka till data plane, som i sin tur 

sedan utför dessa förändringar [6].  

2.3.3. Olika kontroller implementationer 
Det finns två olika sätt att designa sitt SDN-nätverk. En kontroller, eller flera för redundans, båda 

dessa implementationer har sina egna för- och nackdelar. 

 Centraliserad är egentligen grundkonceptet för SDN-nätverk, en central kontroller som har 

en global vy över hela nätverket. Den centraliserade modellen gör det enkelt att 

implementera konfigurationer då kontrollern har full tillgång till hela nätverket. Däremot är 

modellen svår att få speciellt skalbar då kontrollern förr eller senare riskerar att bli en 

flaskhals och försämra nätverksprestationen i takt med att nätverket växer. Ett annat 

problem är också att kontrollern blir en single point of failure vilket aldrig är bra inom ett 

nätverk. Denna design kan även innehålla flera kontrollers, men till skillnad från den 
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hierarkiska modellen är varje kontroller här placerad på samma ”nivå” det vill säga det finns 

ingen central root-kontroller. Detta ger nätverket mycket högre felhantering, men gör det 

också mer komplicerat att konfigurera då det inte längre finns en enda kontroller som sköter 

konfigurationerna i nätverket. [7] 

 Hierarkiska modellen bygger på att nätverket delas in i mindre delar där varje del har en 

dedikerad kontroller som sköter en specifik del av nätverket, och har då också bara en 

översikt över sin lokala del av nätverket. Beslut som berör enheter utanför den lokala delen 

tas hand om en central root-kontroller. Denna modell gör SDN-nätverket mer skalbart då fler 

kontrollers innebär att fler enheter kan anslutas utan att orsaka flaskhalsar. Modellen löser 

också problemet som uppstår om olika delar av nätverket ligger i olika trust domains och kan 

då avgränsa dessa. Hierarkiska modellen är enkel att konfigurera och men har då samma 

problem som nätverk med endast en kontroller, nämligen en single point of failure till root-

kontrollern. [7] 

2.3.4. Application Programming interfaces 
Ett Application programming interface (API) är ett sätt att definiera mjukvarainteraktioner mellan 

olika system. Inom SDN är dessa system dels nätverksapplikationer, samt routrarna och switcharna 

inom nätverket. [6]  

2.3.5. Southbound interface  
Kontrollern måste kunna kommunicera med enheterna på något sätt, detta görs via ett southbound 

interface (kallas också southbound Application programming interface (API)). Detta interface är ingen 

fysisk port utan är en API. API är ett mjukvaruinterface som låter applikationer få tillgång till 

datastrukturer för programmering. Bland de mer populära protokollen som används i southbound 

interface återfinns OpenFlow, OVSDB, och OpFlex. Mer traditionella nätverkstekniker som använder 

sig av ett southbound API är bland annat informations och övervakningsprotkollet SNMP.  

Southbound API:s definierar interfacet mellan kontrollern och nätverksroutrarna eller switcharna. 

Anledningen till att det kallas för ett southbound interface är för att kommunikationen sker nedåt 

från kontrollern till switchen. Southbound API hanterar vidarebefordran av information mellan 

kontrollern och nätverksenheterna, händelseanmälningar och är det API som gör det möjligt för 

kontrollern att konfigurera hårdvaran hos nätverksenheterna [6]. Ett southbound interface gör det 

möjligt för kontrollern att reagera på händelser i realtid och göra förändringar för att anpassa sig 

utefter dessa [8].  

2.3.5. Northbound interface 
Genom northbound interface kan en användare komma åt själva kontrollern, antingen för att hämta 

ut information om SDN-nätverket eller för att göra konfigurationer och andra ändringar [9]. 

Kontrollern kan kommas åt antingen genom ett graphical user interface (GUI), eller genom att låta 

andra applikationer dra nytta av kontrollerns API för att göra ändringar, detta gör att automatiska 

skript kan göra ändringar. Northbound interfaces gör det även möjligt för kontrollern att 

kommunicera med applikationer på en högre nivå. Detta gör det möjligt för programmerare att 

skapa applikationer utan att gå via southbound interfacet och då också låsa sin kod eller applikation 

till en enda enhet, eller till en specifik tillverkare av utrustning. Genom att använda northbound 

interfacet kan koden eller applikationen användas på flera olika enheter från olika tillverkare. 

Exempelvis använder sig dagens appstores för mobiler av olika typer av northbound interfaces för att 

kunna inkludera många olika mobiler från många olika tillverkare, och samma princip gäller för 

applikationer som utvecklas för SDN-nätverk.  
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2.3.6. REST API 
För att kunna få ut information använder sig kontrollern av en Representational State Transfer (REST 

API). REST API använder sig av http-meddelanden för att skicka information mellan kontrollern och 

andra applikationer. Kontrollern använder sig av samma meddelanden som används när en 

användare vill få tillgång till en hemsida på Internet. HTTP-GET: är meddelandet som används för att 

hämta information och HTTP-POST/PUT: är meddelandet som skickas när information ska laddas upp 

eller uppdateras [9]. Detta liknar användandet av en hemsida men här begär kontrollern att få ut 

specifik information om nätverket istället för att ladda in en hemsida. 

2.3.7. SDN-arkitektur 
Ett SDN-nätverks arkitektur definieras genom fyra olika punkter [10].  

1) Control plane och data plane har separerats. All kontroll har tagits ifrån enheten och enheten 

agerar nu endast som en leverantör av paket. 

2) Alla beslut kring paketleverering baseras på olika flöden istället för att ha en 

destinationsadress definierad. Ett SDN-flöde är en sekvens av paket mellan startpunkten och 

slutdestinationen. Alla paket inom ett flöde behandlas på samma sätt och enheterna 

inkluderar samtliga paket i samma servicepolicy. Dessa abstrakta trafikflöden gör det möjligt 

för olika typer av enheter att behandla paketen på samma sätt oavsett om det är en switch, 

router, eller brandvägg. Detta ger SDN-nätverket en otrolig flexibilitet. 

3) All form av kontrollogik har flyttats från nätverksutrustningen till en SDN-kontroller. SDN-

kontrollern är en form av mjukvara som körs på en server och gör det möjligt, och bidrar med 

resurserna som krävs för att kunna programmera enheter utefter en central abstrakt 

nätverks vy. Syftet med en SDN-kontroller kan jämföras med ett traditionellt operativsystem. 

4) Hela nätverket är programmerbart genom mjukvaruapplikationer som körs på SDN-

kontrollern som kommunicerar med nätverksutrustningen inom nätverket. Detta är den 

definierande delen av ett SDN-nätverk. 

Ett SDN-nätverk kan därefter delas in i tre olika delar [6]. 

 Infrastructure layer byggs upp av nätverksutrustningen i nätverket. Detta lager består av 

routrar och switchar. Oftast är utrustningen som bygger detta lager billigare än traditionella 

routrar och switchar då exempelvis en switch som bara ska köra OpenFlow inte behöver 

någon intelligens och därför innehåller switchen mindre hårdvara. De behöver heller inte 

konstant bytas ut för att uppgraderas då de är programmerbara och kontrollen över dessa 

enheter ligger hos SDN-kontrollern. Infrastructure layer kopplas samman med control layer 

via southbound API. 

 Control layer består av en SDN-kontroller (eller flera om nätverket inkluderar mer än en). 

SDN-kontrollern är den centrala enheten som översätter kraven från applikationer i 

application layer ner till switcharna och routrarna i infrastructure layer. Kontrollern ger även 

applikationerna en vy över näverket, kommunikationen mellan control layer och application 

layer sker via northbound API. 

 Application layer består av program som uttryckligt förklarar vad de har för krav och behov 

från nätverket för SDN-kontrollern, kontrollern får i sin tur sedan översätta dessa krav och 

konfigurera enheterna i nätverket utefter dessa krav. Kommunikationen mellan detta lager 

och SDN-kontrollern sker via northbound API. Figur 2 visar samspelet mellan de olika delarna 

i ett SDN-nätverk 
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Figure 2 SDN-arkitektur [6]. 

2.3.8. Imperative och Declarative SDN 
Det finns två olika utgångspunkter för att hantera control plane i SDN. Imperative och Declarative  

 Imperative: Är modellen som de flesta tänker på nät det pratas om SDN-nätverk. Modellen 

bygger på en central kontroller som hanterar hur enheter ska reagera på inkommande paket. 

Kontrollern säger åt nätverksenheten hur den måste programmeras för att kunna hantera 

paketet eller applikationen. Kontrollern säger åt enheten vad den ska göra och hur den ska 

göra det [11]. Nackdelen med denna modell är att kontrollern alltid riskerar att bli en 

flaskhals för nätverket om för många förfrågningar skickas samtidigt. Ett exempel på ett 

sådant protokoll är OpenFlow eller OVSDB. 

 Declarative: I denna modell säger kontrollern åt nätverksenheten vad applikationen behöver, 

och låter sedan nätverksenheterna ta egna beslut på hur de kan uppfylla kraven från 

applikationen. Denna modell sprider ut intelligensen i nätverket istället för att ha allting 

centrerat i kontrollen. Modellen är policybaserad och kontrollerns uppgift är att sätta en 

central policy som de övriga nätverksenheterna sedan får ta egna beslut om hur de bäst kan 

uppfylla policyn [11]. Protokollet OpFlex faller under den här kategorin. Då mindre beslut 

måste tas av kontrollern hjälper denna modell att motverka flaskhalsar till kontrollern i 

nätverket. 
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3. Frågeställning 
Software-Defined networking är ett koncept som på senare tid börjat bli mycket populär inom 
datanätverk, främst för att det löser många problem som finns i stora datacenter och inom 
molntjänster där nätverket måste vara mycket dynamiskt. Software-Defined networking håller på att 
bli allt mer vanlig att se i nätverk, och stora företag däribland Google har avslöjat att delar av deras 
nätverk är ett SDN-nätverk. 

Det övergripande syftet med denna rapport är att ta fram en jämförande studie mellan det hittills 
enda standardiserade protokollet inom SDN, vilket är OpenFlow, och jämföra detta mot Ciscos 
OpFlex. Anledningen till att OpFlex är protokollet som ska jämföras mot OpenFlow är att protokollet 
använder sig av ett nytt koncept och en annan modell för att implementera SDN-nätverk. 

Frågan som ska besvaras i denna rapport är: 

1. Vilka olika egenskaper har dessa protokoll, vad är gemensamt och vad skiljer dessa två åt? 

För att uppnå det övergripande målet kommer följade delar att studeras under arbetets gång: 

i) Vilken metod använder sig dessa protokoll av för att routa trafik i nätverket? 
ii) Hur skalbar kan implementationen av protokollen göras? 
iii) Vad sker inom nätverket om kontakten med SDN-kontrollern bryts? 
iv) Vilken typ av utrustning krävs för att använda dessa protokoll? 
v) Fungerar traditionella nätverkstekniker i samband med dessa?  
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4. Metod 
Målet med rapporten är att sammanställa information och göra en jämförelse mellan SDN-
protokollen OpenFlow och OpFlex. För att uppnå detta kommer arbetet som ska leda fram till detta 
resultat att delas in i två delar. Först kommer en grundlig efterforskning kring dessa båda protokoll 
att ske via att ta del om forskningsrön, litteraturstudier, publicerade artiklar, samt att ta del av olika 
leverantörers dokumentation. 

Därefter kommer OpenFlow och OpFlex att implementeras i laborationsmiljö för att se hur dessa 
protokoll arbetar. Denna del kommer utnyttja kunskaperna som förvärvats från litteraturstudierna 
för att förstå vad som sker i laborationen. Båda protokollen kommer att jämföras under samma 
förutsättningar. Först kommer OpenFlow att testas och sedan OpFlex. Laborationsmiljön kommer att 
simuleras med hjälp av nätverksemulatorn Mininet, en simulator som gör det möjligt att virtualisera 
upp nätverksutrustning och SDN-kontrollers. Mininet används bland annat i samband med forskning 
inom SDN. 

Slutligen kommer teorin från litteraturstudierna att användas i samband med resultaten och 
observationerna från laborationsdelen för att kunna sammanställa ett jämförelseavsnitt där några 
viktiga punkter inom nätverk kommer att listas upp och respektive protokoll kommer att diskuteras. 

4.1. Mininet 
För laborationsdelen användes Mininet, en nätverksemulator som klarar av att skapa virtuella 
användare, switchar, SDN-kontrollers och kopplingarna mellan dessa. Mininet körs via en 
Linuxmaskin och används bland annat i samband med forskning och experimentering kring just SDN. 
Alla enheter som simuleras upp är baserade på riktiga nätverksapplikationer, vilket innebär att alla 
konfigurationer eller script och kod som använts kan flyttas över till riktiga enheter och uppnå 
samma resultat. Detta betyder att en fungerande implementation i Mininet kan flyttas direkt till en 
hårdvaruswitch och fungera som tänkt.  
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5. Teori 
I detta avsnitt kommer teorin som sammanställts efter en grundlig litteraturstudie att presenteras. 

Avsnittet inleder med OpenFlow, och sedan kommer OpFlex att presenteras. 

5.1. OpenFlow 
Protokollet OpenFlow är så pass förknippat med SDN-nätverk att många inte ens tänker på att SDN-

nätverk inte behöver inkludera OpenFlow protokollet, det är heller inte ovanligt att man menar 

OpenFlow när man pratar om SDN-nätverk. 

OpenFlow utvecklas och hanteras av The Open Networking Foundation (ONF) som grundades 2011 

för att just utveckla och försöka driva igenom OpenFlow som en industristandard för SDN-nätverk. 

Många stora företag inom IT och nätverk stödjer ONF, bland dessa företag finns Cisco, Google, 

Microsoft, HP och Juniper. ONF samarbetade med IETF för att etablera OpenFlow som en standard 

och är i dagsläget det enda standardiserade SDN-protokollet. På grund av att protokollet 

standardiserats och att många tillverkare därför då har implementerad stöd för OpenFlow i sin 

utrustning har OpenFlow blivit det mest implementerade SDN-kontrollerprotokollet i dagsläget.  

OpenFlow 1.0 släpptes redan i december 2009 och är fortfarande den vanligaste versionen av 

OpenFlow som implementerats [12]. OpenFlow 1.1 släpptes i februari 2011 och innehåller stora 

förändringar från OpenFlow 1.0. Bland det som introducerades var möjligheten att ha mer än ett 

flow table i switchen, även group table implementerades med OpenFlow 1.1 [12]. OpenFlow 1.2 

släpptes senare samma år i december 2011, förändringarna från 1.1 var inte lika stora som mellan 

1.0 och 1.1, men flera viktiga funktioner implementerades. OpenFlow 1.2 gjorde det möjligt för en 

switch att vara kopplad till flera kontrollers för redundans, stöd för IPv6 fanns även med i 1.2 [12].  

OpenFlow 1.3 gör det möjligt att ge paketen djupare quality-of-service (QoS), men 1.3 innehåller 

främst tillägg och förbättringar på redan implementerade delar. OpenFlow 1.4 innehåller främst 

uppdateringar på redan existerande implementationer, stöd för optiska fiberportar implementerades 

också med OpenFlow 1.4 [12]. I dagsläget är OpenFlow 1.0 det mest implementerade protokollet då 

de flesta applikationerna är utvecklade med det i åtanke [12] men version 1.3 har även nu börjat få 

stöd från switchtillverkare [13]. 

Varje OpenFlow-switch innehåller ett group table och ett flow table som talar om för switchen hur 

paketen ska hanteras. För att kunna kommunicera med SDN-kontrollern har varje switch även en 

OpenFlow-channel till kontrollern. Via den här kanalen kan switchen kommunicera med SDN-

kontrollern via OpenFlow-protokollet. Via OpenFlow protokollet kan sedan kontrollern göra 

ändringar på switchen, bland dess ändringar finns alternativet att lägga till nya flöden i switchen [15]. 

5.1.1. OpenFlow Channel Connection 
För att kunna prata med kontrollern har varje OpenFlow-switch en OpenFlow-channel. Denna länk 

används för all kommunikation mellan kontrollern och switchen. I instanser där multipla kontroller 

finns kan switchen ha en dedikerad länk till varje kontroller [15]. Switchen och kontrollern behöver 

inte vara ihopkopplade med en direktlänk, det enda kravet är att det finns TCP/IP-förbindelse för att 

enheterna ska kunna hitta varandra. Många OpenFlow-switchar är kapabla att ha VLAN som inte är 

dedikerade till OpenFlow, trafiken mellan switchen och kontrollern kan bindas till ett dedikerat VLAN.  

En annan lösning är att använda ett management-VLAN som bör finnas på varje switch i nätverket, 

och ansluta kontrollertrafiken till detta VLAN [16]. Kommunikationen mellan switchen och 

kontrollern sker antingen via en Transport Layer Security (TLS) session eller över en Transmission 

Control Protocol (TCP) session. Skillnaderna mellan dessa är att TCP inte är krypterat och länken 
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riskeras att avlyssnas vilket kan leda till problem, såsom attacker mot nätverket. TLS tvingar switchen 

och kontrollern att autentisera sig mot varandra genom att utbyta certifikat för att intyga att allting 

stämmer. TLS krypterar hela länken och skyddar mot bland annat avlyssning, och minskar risken för 

att en rogueserver ska kunna implementeras i nätverket [18]. Figur 3 visar en OpenFlow-

switcharkitektur.  

 
Figure 3 OpenFlow-switcharkitektur [14]. 

 

5.1.2. Implementationer av OpenFlow-kontroller 
OpenFlow-switchar har även möjligheten att upprätta kontakt med flera SDN-kontrollers samtidigt. 

Fördelen för switchen att vara kopplad till flera kontrollers är att den har en backup kontroller som 

kan ta över om något skulle hände med den primära kontrollern. Switchen måste etablera en 

dedikerad OpenFlow-channel till varje kontroller för att kunna separera trafiken som skall skickas till 

en specifik kontroller [15]. En Kontroller kan ha tre olika relationer till en OpenFlow-switch: 

 Equal: I equal-mode har kontrollern full tillgång till switchen precis som om den vore den 

enda i nätverket. Förutom detta har samtliga andra kontrollers som är satta i equal för 

switchen samma tillgång. Detta gör att flera kontrollers samtidigt kan gå in och ändra 

konfigurationen i switchen. Detta är också utgångsläget i OpenFlow när det är flera 

kontrollers inblandade om inget annat konfigureras. 

 Master: I master-mode är kontrollern ensam om att ha master-rollen hos switchen, andra 

kontrollers sätts i slave-läge. Detta kan användas i samband med redundans för kontrollers 

[12]. Om inga förändringar görs har fortfarande kontrollers satta i equal tillgång till switchen 

och får göra förändringar. Ska endast en kontroller få göra ändringar bör ingen kontroller 

vara satt i equal [12]. 

 Slave: I slave-mode sätts kontroller till att endast kunna hämta data från switchen men inte 

göra några förändringar [12]. De enda meddelanden som skickas från switchen till 

kontrollern är portstatus meddelanden för att hålla länken vid liv. Kontrollerns uppgift i detta 

läge är att vara beredd att ta över rollen som master om något skulle hända den nuvarande 

master-kontrollern.  

5.1.3. OpenFlows pakethanteringsprocess 
De tre vanligaste åtgärderna för en OpenFlow switch när den får in ett paket är: 

1) Skicka paketet genom den port, eller portar som står angivet i flow table. Detta gör att 

paketen kan routas genom nätverket. 

2) Switchen kapslar in paketen i flödet och skickar dessa till OpenFlow-kontrollern via den 

krypterade TLS länken när den inte har någon information om flödet i sitt flow table, och 

skickar då första paketet i flödet till SDN-kontrollern som får ta ett beslut om flödet ska 

läggas in i switchen. 
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3) Droppa alla paket i flödet, detta kan användas som en säkerhetsåtgärd för att hindra vilka 

paket som får skickas över nätverket. Detta kan också hjälpa till att stoppa denial-of-service 

attacker. [20]  

Figur 4 visar hur OpenFlow hanterar inkommande paket. När ett paket anländer i en switch tittar 

switchen på paketets header och letar efter matchningar i sitt flow table. Hittas ett flöde som 

matchar fortsätter switchen hantera paketet. Hittas flera matchningar på samma flöde utgår 

switchen från flödenas prioritet i flow table och väljer den matchningen med högst prioritet. 

Därefter ökas flödes-countern i flow table för det specifika flödet, och sedan utför switchen de 

regler som finns associerade med flödet, det vill säga switchen skickar ut paketet via någon port 

eller liknande.  

Om switchen inte hittar någon matchning i sitt flow table, skickar switchen en notifiering till 

kontrollern om paketet genom att kapsla in paketet i ett PACKET-IN meddelande. Resterande 

paket i flödet buffras i switchen tills vidare. När kontrollern tar emot PACKET-IN meddelandet tas 

ett beslut vilka åtgärder som ska utföras för att hantera detta paket [12]. De vanligaste 

åtgärderna är att antingen neka paketet, och då säga åt switchen att droppa resterande, eller 

installerar kontrollern in flöden i switchens flow table med regler om hur switchen ska hantera 

paketen.  

De buffrade paketen i switchen skickas vidare enligt de regler som kontrollern har installerat, 

vanligaste åtgärden är att kontrollern installerar flödet på samtliga switchar längs vägen till 

paketets destination för att undvika att resterande switchar längs paketens väg ska behöva göra 

samma förfrågan om vad som ska utföras på paketen. [12]  

 

Figure 4 OpenFlow pakethantering [12] 

5.1.4. Flow table  
Varje OpenFlow-enhet I nätverket innehåller ett flow table. Detta flow table är det som talar om för 

switchen hur den ska skicka trafiken vidare. OpenFlow-kontrollern är den som ansvarar för att 

programmera in flöden i switchens flow table. Varje flöde som programmerats in i flow table 

innehåller specifika fält, dessa fält kan ses i figur 5. 
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Figure 5 OpenFlow flow table [19] 

 Match fields talar om för switchen vad den ska associera flödet med, häribland finns den 

inkommande porten och paketets headers. 

 Priority talar om för switchen hur viktigt OpenFlow-kontrollern tycker att flödet är. 

 Counters håller reda på antalet matchningar flödet har. 

 Instructions detta fält talar om för switchen vad den ska göra med paket som tillhör detta 

flöde. 

 Timeouts är den maximala tiden som flödet får lagras i switchen, detta gör att flöden som ej 

längre används tas bort för att frigöra utrymme i flow table. OpenFlow har två typer av 

timeout, dels en mjukare timeout som bara tar bort flödet om inga paket har matchats under 

en viss tid, samt en hård timeout som tar bort flödet oavsett om paket fortfarande matchas 

eller inte. 

 Cookies är något som OpenFlow-kontrollern kan välja att lägga till för att kunna filtrera 

statistik för olika flöden eller förändringar på flöden. Används inte vid behandling av paketen. 

 

Förutom att endast skicka paket vidare kan OpenFlow-switchar även utföra en rad åtgärder för att 

ändra paketen i flöden. Bland dessa åtgärder finns att ändra VLAN-taggar för paketen, ändra IP-

adress och då också göra det möjligt att använda network address translation (NAT), eller sätta en 

differentiated services code point (DSCP) tagg på paketet för att kunna ge detta flöde högre prioritet 

och då också ge flödet QoS. 

OpenFlow har även ett sätt att matcha hanteringsprocesser som en traditionell router skulle gå 

igenom innan den skickar paket vidare ut genom ett interface. En router kan börja med att kolla upp 

inkommande brandväggsregler, följt av QoS parametrar, följt av NAT-regler med mera innan paketet 

är redo att skickas ut genom ett interface. OpenFlow matchar detta genom att använda sig av flera 

flow tables som processas tabell för tabell. 



 14 

 

Figure 6 Multipla flow tables process. 

I figur 6 visas en implementation av multipla flow tables där första tabellen sköter regler som kan 

jämföras med en accesslista från en router. Reglerna i varje tabell specificerar huruvida ett flöde får 

skickas till nästa flow table eller inte. Paket som inte får nån matchning på reglern i flow table 0 

droppas, vilket kan jämföres med en implicit deny som finns i slutet av en accesslista i en router. 

5.1.4.1. Table-miss 
Varje flow table måste ha ett inprogrammerat flöde för hur switchen ska hantera en table-miss. En 

table-miss är när switchen har gått igenom varje flöde i sin flow table och inte hittar något som 

matchar. Ett table-miss flöde beter sig i princip som ett vanligt flöde, skillnaden är att om inget 

sådant flöde är inprogrammerat kommer per default alla paket att droppas, och inga förfrågningar 

skickas till kontrollern för hantering av nya flöden [15]. Ett table-miss-flöde tenderar att ha wildcard-

matchning på alla fält i packetets header, det vill säga den inkluderar alla tänkbara värden. 

Kontrollern har fortfarande kontroll över detta flöde, och kan då också förändra dess beteende, eller 

helt enkelt ta bort det, men som tidigare nämnt kan då problem uppstå med eventuella nya flöden. 

5.1.4.2. Flow-removal 
Förutom att lägga till flöden har kontrollern möjligheten att ta bort flöden ur switchen vilket kan ske 

på tre olika sätt. Antingen via ett delete flow kommando från kontrollern, flödets timeout tar slut 

eller om flödet tas bort av switchen. På vissa flöden har kontrollern angett att switchen har 

möjligheten att ta bort flödet om det börjar bli brist på resurser hos switchen. Efter att ett flöde har 

tagits bort skickar switchen ett meddelande till kontrollern om att flödet har tagits bort, med 

anledningen till varför flödet tagits bort samt information om flödet och statistiken som samlats in 

kring flödet [15].  

5.1.4.3. Meter table 
Ett meter-table är en del av nyare versioner av OpenFlow vilket ger OpenFlow möjligheten att 

implementera enklare former av QoS, och i samband med OpenFlows inbyggda kösystem på 

portarna för mer avancerade QoS-mekanismer såsom Diffserver(DS) [21]. En meter kopplas till ett 

flöde i flow table och mäter sedan antalet paket som kopplas till flödet. Denna meter kan användas 

för att sätta en gräns på hur många paket eller hur mycket data som får skickas. Detta görs genom att 

kasta paket som överstiger gränsen som meter har satt [12]. Alternativt istället för att kasta paketen 
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kan meter utnyttja DS fältet i paketets header och skriva om det till ett annat prioritetsvärde. Figur 7 

visar meter-table fälten. 

Band Type Rate Counters Type Specific Arguments 
Figure 7 Meter-table fält. 

Varje meter innehåller en eller flera meter-bands (figuren ovanför). Varje meter-band innehåller fyra 

olika fält. Band type avgör hur paketet ska hanteras. Rate sätter gränsen då meter-band får gå in och 

börja kasta, eller skriva om paketen. Counters håller räkningen på antal paket som hanterats. 

Slutligen finns även fältet type specific arguments som antingen sätts till drop, alltså att kasta 

paketen, eller till dscp remark, som då sänker paketens prioritet, vilket ökar chansen att paketet 

kastas under senare hantering [15]. 

5.1.4.4. Group table 
Group table är en speciell form av ett flow table som gör det möjligt att binda flera flöden till samma 

regler. Detta görs via action buckets, som är individuella regler som satts. Varje post i group table 

består av en eller flera regler som ska utföras. Group table är begränsat till att utföra sina regler och 

kan då inte skicka paket vidare till ett flow table då group table inte kan matcha på paketen eller 

utföra OpenFlow instruktioner [22]. Paketen måste därför skickas från ett flow table till group table 

och sedan ut ur switchen.  

Group table har fyra stycken egna grupptyper som kan appliceras: 

  All tar in paket och kopierar dessa och utför sedan varje bucket i gruppen vilket gör det 

möjligt för switchen att hantera multicast-trafik, då paketen kan speglas och skickas ut via 

flera portar. Varje bucket kan även ha olika regler, vilket gör det möjligt att varje kopia av 

originalpaketet inte kommer att behandlas på samma sätt. [23] 

  Select gruppen är främst framtagen för lastbalansering. Varje bucket i gruppen har olika sätt 

att behandla paketen. För att välja vilken av dessa buckets som paketet ska skickas till 

används en weighted round robin algoritm. Detta ger switchen chansen att lastbalansera 

över flera portar då paketen behandlas av olika buckets som då har olika portar som 

destination [22]. 

  Indirect gruppen innehåller bara en bucket som behandlar alla inkommande paket. Detta ger 

kontrollern möjligheten att gruppera flera flöden som ska behandlas på samma sätt, och då 

skicka dessa till samma grupp. Indirect sparar då på switchens minne då fler grupper inte 

behöver skapas för att hantera flödena. Denna grupp gör det också enkelt att snabbt ändra 

beteenden på flöden, exempelvis om 100 flöden är bundna till en indirect-grupp som skickar 

ut paket via port 2 på switchen. Genom att ändra gruppens utgångsport till 4 istället har nu 

100 flödens beteende ändrats med en inställning [22]. 

 Fast-Failover gruppen har en speciell parameter i sina buckets. Denna parameter övervakar 

porten som är bunden till gruppen, skulle porten stängas ner kommer denna bucket ej längre 

att användas. Bara en grupp kommer att användas åt gången, går den gruppen ned växlar 

switchen till nästa grupp. Denna funktion snabbar upp processen att fortsätta skicka paket 

om en länk skulle tappa kontakten, alternativet vore att skicka en ny begäran till kontrollern 

och sedan göra en ny uträkning på vägval [22]. 

5.1.5. OpenFlow-utrustning 
Nätverksutrustningen i nätverket kan implementeras på två olika sätt i ett OpenFlow nätverk, 

antingen via OpenFlow only, eller via OpenFlow hybrid.  
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 OpenFlow-only switchar är ”dumma switchar” det vill säga de saknar helt ett control plane 

och har bara ett data/forwarding plane, och kan därför inte ta några egna logiska beslut. Alla 

paket som kommer in i switchen skickas via en OpenFlow pipeline, och kan inte hanteras på 

något annat sätt [24]. 

 OpenFlow-hybrid använder sig av både en OpenFlow pipeline för att processa paket, men 

switchen innehar fortfarande förmågan att ta egna beslut. Detta innebär att switchen är 

kapabel att utnyttja traditionella tekniker, däribland VLAN isolering, lager tre routing och QoS 

[24]. Dessa tekniker hanteras av switchens egna lokala control plane. OpenFlow-hybrid gör 

det då möjligt för switchen att tilldela portar som OpenFlow-kontrollern hanterar och sköter, 

medans switchen tar sina egna beslut kring resterande portar. 

 

OpenFlow kommunikation 
OpenFlow protokollet har tre olika typer av kommunikationsklasser som det arbetar med: controller-

to-switch, asynchronous och symmetric. Controller-to-switch kommunikationen är ansvarig för att 

upptäcka nya funktioner, konfigurationsuppdateringar och programmering av switchen, samt 

informationshämtning från switcharna. Asynchronous kommunikation skickas från OpenFlow-

switchen utan att kontrollern har begärt ut något. Dessa meddelanden innehåller uppdateringar om 

nya paket som saknas i flow table, förändringar i switchen eller varningar om fel. Symmetric-

meddelanden kan initieras från antingen switchen eller kontrollern, och kan skickas utan nån tidigare 

begäran av information. Exempel på sådan trafik är Hello-paket för att verifiera att switchen och 

kontrollern fortfarande har en kommunikationsanslutning [12]. 

5.2. OpFlex 
Precis som OpenFlow är OpFlex ett protokoll designat för att sköta kommunikationen mellan 

infrastrukturen i nätverket (switchar, routrar, brandväggar) och kontrollern inom ett SDN-nätverk. 

Men till skillnad från OpenFlow som är ett imperative-protokoll är OpFlex ett declarative-protokoll. 

OpFlex bygger på att kontrollern sätter policys som nätverksenheterna sedan försöker att följa bäst 

de kan. Nätverksenheterna i ett SDN-nätverk som drivs av OpFlex behöver vara mer intelligenta eller 

mer utrustade än nätverksenheter som kommunicerar med andra southbound-protokoll. 

SDN-nätverk som använder en declarative-control modell sköter varje nätverksenhet sina egna 

konfigurationer, och ansvarar själva för att göra förändringar. Switcharna i denna modell är ansvariga 

för att skicka undantag eller felmeddelanden till kontrollsystemet, och inte konstant skicka trafik till 

kontrollern som i ett imperative-control system [25]. Enligt denna modell ska nätverket bli mer 

skalbart då mindre ansvar läggs på en central kontroller. Declarative-modellen bygger på ett koncept 

kallat Promise theory, ett koncept som först presenterades av Mark Burgess, skaparen av CFEngine 

[26]. Konceptet utgår från att varje objekt i nätverket uppmanas att sätta sig i ett läge för att uppfylla 

kraven på nätverket, och avger också ett löfte att uppnå detta läge [25] utan att specifikt säga åt 

enheten hur den ska uppnå detta läge. Genom att använda en declarative-modell är det också 

möjligt att implementera nya framtagna tekniker från tillverkare gentemot andra SDN-protokoll, 

exempelvis är OVSDB låst till att endast kunna konfigurerar enklare saker såsom portar [25]. 

Cisco själva beskriver imperative-modellen som bagagehantering på en flygplats. En arbetare ser en 

kod på väskorna och vet då också vilket band väskan ska läggas på [27]. Declarative-modellen liknar 

de processen med ett kontrolltorn på en flygplats. Tornet säger åt piloten att planet ska landa och 

piloten sköter resten [27]. 
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I ett OpFlex nätverk sätter kontrollern en central policy för nätverket som nätverksenheterna själva 

får agera utefter, och därför ta egna beslut kring inkommande paket och vad som ska göras med 

dessa, såvida dessa alternativ ligger inom den centrala policyn. Därför behöver enheterna också vara 

mer intelligenta för att kunna ta dessa beslut. OpFlex har en inbyggd mekanism för att identifiera de 

beslut som krävs för att definiera declarative policyer mellan olika nätverksenheter [28]. 

OpFlex skickar sina policyer till enheter med hjälp av antingen XML eller med JavaScript Object 

Notation (JSON), från kontrollern till nätverksenheter. Att policyn skrivs abstrakt gör att OpFlex kan 

implementeras på en rad olika enheter, fysiska switchar, virtuella switchar och andra 

nätverkstjänster och även tjänster på lager 4 upp till lager 7.  

OpFlex-agents installeras på enheter som ska användas som routrar eller switchar i nätverket. Dessa 

agenter gör det möjligt för enheten att kommunicera med SDN-kontrollern trots att enheten inte kan 

kommunicera med OpFlex-protokollet. OpFlex-agenten sköter kommunikationen med kontrollern 

och översätter sedan kontrollerns policy till enheten. Detta gör att translation boundary flyttas från 

kontrollern till nätverksenheterna [29]. Länken mellan kontrollern och OpFlex-switchen krypteras 

med antingen Secure Socket Layer (SSL) eller Transport Layer Security (TLS) [30] för att undvika att 

icke-autentiserade kontrollers kan ansluta sig mot nätverket. 

 Målet var att skapa ett protokoll som kan användas som en standard i en nätverksmiljö med enheter 

från flera olika tillverkare. Cisco designade OpFlex för att fokusera på nätverkets policyer. De tror att 

en policyfokuserad modell kommer att förhindra att kontrollern blir en flaskhals i nätverket. 

Dessutom säger Cisco att detta kommer ge högre tillgänglighet, skalbarhet och tålighet för hela 

nätverket genom att låta enheterna i SDN-nätverket behålla större delen av sin intelligens [31]. 

5.2.1 Group Policy 
OpFlex arbetar främst med något som kallas group policies. Denna modell ändrar fokusen från vad 

som måste göras till hur administratören vill att det ska utföras [32]. En annan fördel med group 

policy modellen är att den riktar sig mer mot utvecklare av applikationer och andra inblandade inom 

IT, istället för mot någon som har utbildning inom nätverk. En administratör definierar olika 

gruppregler på ett enkelt sätt som utvecklare sedan kan återanvända för att implementera sina 

applikationer.  

Administratören kommer fortfarande ha full tillgång till all data som behövs för att kunna utföra 

felsökning och likande inom nätverket, det gör bara hela processen för utvecklare lite enklare att 

förstå [29]. Efter att en grupp har definierats kopplar en administratör ihop två grupper med 

varandra via en form av ett kontrakt som talar om vad dessa två grupper får göra med varandra [29]. 

Denna process kan liknas vid en implementation av en accesslista, exempelvis tillåta kommunikation 

via TCP port 80. Figur 8 visar ett exempel på ett sådant kontrakt, i denna figur tillåts TCP-port 80 

kommunikation mellan grupp 1 och grupp 2. 
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Figure 8 Exempel på ett policykontrakt. 

 

5.2.2. Translation boundary 
I en imperative-modell sköts översättningen av reglerna i SDN-kontrollern. Kontrollern tar emot 

begärans från sitt northbound api och måste sedan hitta rätt metod för att översätta reglerna till 

switchen. Olika tillverkare använder sig av olika protokoll i sina enheter, en Juniper switch använder 

NETCONF medan en Open vSwitch använder OVSDB och OpenFlow. Kontrollern måste hålla reda på 

varje individuell enhet och kommunicera med rätt protokoll till den. Figur 9 visar hur upplägget är i 

en imperative-modell, och figur 10 visar upplägget i OpFlexs declarative-modell. 

 

Figure 9 Translation Boundary i OpenFlow [29]. 

Med OpFlex som protokoll för SDN kommunikationen flyttas translation boundary från kontrollern 

och ansvaret för att översätta policyn läggs istället hos OpFlex-mjukvaran i switchen. Genom att 

flytta gränsen till switcharna avlastas kontrollern från att behöva kommunicera mellan flera olika 
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protokoll. Kontrollern skickar helt enkelt policyn med OpFlex, och kontrollerns roll minskas till att se 

till att hantera nätverkets policy repository och sedan se till att alla anslutna enheter är synkade mot 

de bestämda policyerna [29]. 

 

Figure 10 Translation Boundary i OpFlex [29]. 

 

5.2.3. OpFlex Pipeline 
OpFlex designades med Ciscos Application centric infrastructure (API) i åtanke, samt anpassades för 

molnautomatisering för att kunna ge nätverket en centraliserad policy som tillåter automatisering av 

nätverket utan en single point of failure. Idén med Ciscos API är att ha ett SDN nätverk där 

centraliseringen av policys är separerade från nätverksenheterna vilket gör att enheterna behåller 

sitt control plane och då också sin intelligens, vilket de inte gör i traditionella SDN-nätverk [33]. 

Designen med en central policy är för att försöka inkludera högsta antal möjliga enheter då 

konfigurationer kan skilja sig markant mellan olika enheter, och mellan olika tillverkare. Detta gör det 

möjligt att inkludera enheter från flera olika tillverkare, eller använda olika mjukvaruversioner [33].  

I figur 11 visas hur kommunikationen sker mellan enheter i ett OpFlex nätverk. En administratör 

säger åt kontrollern hur han vill att en policy ska se ut. Kontrollern i sin tur avger ett löfte om att 

detta ska uppnås, sedan skickar kontrollern vidare denna policy till switchen och säger åt denna att 

följa policyn. Switchen i sin tur skickar ett meddelande till kontrollern som säger att den ska uppfylla 

policyn, sedan är det upp till switchen att själv avgöra hur denna policy ska följas.  
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Figure 11 Kommunikationsprocessen inom OpFlex [30]. 

OpFlex använder sig av applikationsorienterade policyer på en hög nivå som skickas till 

nätverksenheter, och litar sedan på att dessa kan tolka policyn rätt. I teorin behöver kommunikation 

inte ske mellan kontrollern och switcharna förutom om policyn ska uppdateras eller om något fel 

uppstår. Figur 12 visar OpFlex arkitektur och samband mellan dessa delar. 

 

Figure 12 OpFlex arkitektur [30]. 
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5.2.3.1. Policy Repository 
Policy repository innehåller samtliga definitioner av alla policyer som är konfigurerade inom 

nätverket. Dessa policyer i sin tur är det som avgör hur nätverket ska bete sig [25]. Denna del 

befinner sig på OpFlex-kontrollern. Kontrollern hanterar samtliga policyförfrågningar från deltagande 

OpFlex-enheter [34]. OpFlex kan kommunicera bi-directional, alltså åt båda håll mellan kontrollern 

och switchen, detta låter enheterna utbyta policy, samt händelser kring policyn och felmeddelanden, 

detta gör det också möjligt att justera policyn efter förändringar i nätverket. 

5.2.3.2. Policy Element (Agent) 
Policy element eller agent installerade på fysiska eller virtuella enheter och är ansvarig för att 

översätta policyn från kontrollern till switchen. Eftersom en OpFlex-kontroller skapar abstrakta 

policyer är agents roll att översätta dessa till en konkret policy som switchen i fråga kan hantera och 

implementera. Agents roll är även att begära ut nya policyer från kontrollern om nya endpoints skulle 

kopplas till switchen, eller om någon existerande skulle ändras eller kopplas ifrån. Processen för hur 

policyn översätts till switchen är en lokal process som varierar mellan olika modeller och tillverkare, 

men i slutändan måste policyn följas. 

5.2.3.3. Endpoint Registry 
Endpoints registry innehåller information om varje ändpunkt som finns inom nätverket, exempelvis 

datorer eller servrar. Registret i sin tur innehåller all information som behövs för att hitta denna 

ändpunkt. Vart denna del placeras kan variera, ofta är denna del placerad i samband med policy 

repository, inom Ciscos ACI är endpoint registry placerad i en databas som finns i nätverket för ökad 

prestanda [35].  

5.2.3.4. Endpoint groups. 
Ett tillägg till endpoints är en funktion som kallas endpoint groups detta är ett sätt att gruppera flera 

ändpunkter som ska behandlas på samma sätt, exempelvis om tre användare ska få koppla upp sig 

mot en server med samma rättigheter kan dessa tre användare grupperas ihop till en grupp, och då 

slippa skapa tre grupper som sedan måste länkas ihop med servern. Detta gör det möjligt att 

inkludera fler använder med mindre policyer. 

5.2.3.5. Observer 
Inom OpFlex är en observers roll att samla in statistik, felmeddelanden och händelser som sker på 

varje policy genom hela nätverket. Observer håller även koll på systemets operativa tillstånd [34]. 

Observer placeras oftast på OpFlex-kontrollern, men har även möjligheten att placeras separat på en 

annan server, detta är ytterligare ett sätt att minska trafiken till Opflex-kontrollern. 

5.2.4. Open Source OpFlex 
OpFlex är ett Cisco protokoll, men till skillnad från många andra Cisco framtagna protokoll så har de 

bestämt att OpFlex även ska vara tillgängligt för alla. OpFlex är registrerat med en Apache 2.0 licens 

som är helt öppen för andra tillverkare att inkludera stöd för. Förutom att hålla protokollet öppet har 

Cisco börjat sammarbeta med med IETF för att få OpFlex standardiserats som ett southbound SDN 

protokoll [35]. Cisco har tagit fram en fullt fungerande OpFlex-agent till Open vSwitch (OVS) som 

översätter kontrollerns abstrakta policyer till ett protokoll som OVS kan hantera, exempelvis 

OpenFlow. Även om OpFlex-OVS-agent är speciellt framtagen för just OVS går det att få den att 

fungera på de flesta enheter, förutsatt att det finns kopplingar till protokollet som switchen kan 

hantera [36].  
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Cisco samarbetar även med OpenDaylight (en tillverkare av open source SDN-kontrollers) för att ha 

en implementation av OpFlex som en open source kontroller på marknaden. OpenDaylight har tagit 

fram en Group policy plug-in, vars syfte är att ha en policybaserad API som ska fungera som en 

standardmodell för OpFlex-nätverk. Målet är att få detta plug-in att fungera med mer än bara 

OpFlex. Projektet har fått stort stöd från företag som tillsammans samarbetar för att implementera 

detta, bland dessa företag finns Cisco, IBM och Plexxi [36]. Figur 13 visar samarbetet mellan 

OpenDaylight kontrollern, OpFlex och Open vSwitch.  

 

Figure 13 OpFlex roll I OpenDaylight och Open vSwitch [36]. 
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6. Resultat  
För att kunna implementera ett fungerande SDN-nätverk i laborationsmiljö användes programmet 

Mininet. Mininet är framtaget för att kunna virtualisera SDN-nätverk [37]. Samma topologi användes 

för testerna på båda protokoll, dessutom användes samma kontroller och samma switchar. Den enda 

skillnaden mellan testerna var att i första användes OpenFlow som kommunikationsprotokoll och i 

det andra OpFlex.

 

Figure 14 Laborationstopologi. 

Figur 14 visar topologin som användes för testerna. Topologin är en trädtopologi i två lager vilket ger 

ett nätverk med kontrollern i centrum kopplad till en switch som i sin tur är kopplad till åtta switchar 

under sig med åtta användare vardera. Nätet innehåller förutom SDN-kontrollern, 9 stycken switchar 

och 64 stycken användare. 

6.1. Grundläggande konnektivitet och implementation 
OpenFlow är protokollet som levereras med Mininet, efter att ha satt upp topologin krävdes inte 

mycket för att få konnektivitet inom nätverket. Ett pingtest gjordes mellan enheterna och figur 15 

visar hur OpenFlow reagerar på ett nytt paketflöde. Som kan ses i bilden har första ICMP paketet en 

ms på 0,252 till skillnad från resterande som ligger omkring 60 ms. Anledningen till detta är att 

switchen kontaktar OpenFlow-kontrollern för att få ett nytt flöde programmerat i sitt flow table, 

switchen kan därefter hantera resterande paket på egen hand. 

 

Figure 15 Första OpenFlow-flödet I nätverket. 
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OpFlex krävdes lite mer arbete för att få att fungera även om det är öppet och tillgängligt krävs det 

en hel del applikationer och program innan det fungerar i Mininet. OpFlex protokollet laddades ner, 

därefter installerades alla applikationer som behövs för att kunna köra dessa program. Bland dessa 

program återfinns bland annat JSON som OpFlex använder för att skriva sin policy, och Open vSwitch 

vilket är en SDN-switch som stödjer OpFlex. Efter att OpFlex-agent installerats i en Open vSwitch, 

skapades en policy med hjälp av JSON. Denna policy bands till en server som kördes lokalt för att 

agera som SDN-kontroller för OpFlex.  

Därefter skapades en Mininet-topologi och på switch 1 i denna topologi skapades en VXLAN-

tunnelport för att koppla switchen till OpFlex-kontrollern. Därefter länkades OpFlex-agenten med 

denna tunnelport, figur 16 visar att switchen och kontrollern fått kontakt och är redo att användas 

 

Figure 16 Switchen och kontrollern har anslutits mot varandra. 

Användare eller endpoints lades sedan till i endpoint registry, detta görs via textfiler och vid rätt 

konfigurering svarar kontrollern med raderna som kan ses i figur 17 där två endpoints lagts till, i det 

första markerade fältet känner kontrollern av förändringar i endpoint registry, och i det andra 

markerade fältet bekräftar OpFlex att en användare sitter på port s1-eth2. 

 

Figure 17 OpFlex reagerar på nya endpoints i nätverket. 

Därefter kunde även OpFlex-konnektiviteten verifieras, kan ses i figur 18.

 

Figure 18 OpFlex första paketflöde. 

6.2. Flöden 
Gällande flöden för OpenFlow finns det två sätt att implementera dels låta kontrollern konfigurera 

upp flödena mellan enheter för att kunna skicka trafik, eller göra detta manuellt. Båda sätt testades i 

labbmiljön men för de flesta testerna fick kontrollern själv hantera flödeskontrollen medan manuella 

flöden konfigurerades för att testa blockering av trafik. Figur 19 visar ett exempel på hur ett flöde ser 

ut i OpenFlow.  

 

Figure 19 Exempel på ett OpenFlow flöde. 

Eftersom Open vSwitch användes för testerna kommer även flödena för OpFlex se likadana ut då 

Open vSwitch kommunicerar genom OpenFlow som använder flow tables gör det att OpFlex kommer 
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översätta policyn från SDN-kontrollern till en policy som kan implementeras med OpenFlow vilket 

Open vSwitch förstår. 

6.3. Skalbarhet 
Ett test gjordes också på hur mycket trafik som nätverket kan hantera dels genom att skicka ICMP-

trafik emellan samtliga användare men då mininet simulerar upp Linux maskiner för att simulera 

användare kunde även verktyget iperf användas för att generera trafik. Under dessa test var 

programmet Wireshark igång och granskade inkommande paket till kontrollern. Figur 20 visar 

resultatet efter denna paketinsamling på Wireshark. Det figuren visar är TCP-retransmissions, det vill 

säga TCP-paket som tvingats att skickas igen då originalpaketet inte kommit fram. Trots detta var det 

i slutändan inga paket som faktiskt kastats. TCP-retransmissions i det här fallet orsakades av mycket 

hög belastning på länken mellan switchen och SDN-kontrollern.  

 

Figure 20 OpenFlow TCP-retransmissions. 

När samma tester gjordes i topologin med OpFlex var resultatet att inga TCP-retransmissions dök 

upp, anledningen till detta är att all trafik som genererades i nätverket var riktad mot andra 

användare. OpFlex som tidigare nämnt trycker ut en policy och sen har inget med vidare flöden att 

göra, alltså spreds all belastning ut över de 9 switcharna istället för länken mot kontrollern. 

6.4. Access-kontroll 
Några tester gjordes också på hur en administratör kan använda protokollen för att neka trafik vilket 

kan göras genom att inte inkludera flödena i en policy eller genom att lägga in manuella flöden eller 

policys för att neka en viss trafik. 

För OpenFlow användes kommandona från figur 21. Dessa kommandon lägger in ett flöde som nekar 

ICMP (Ping-trafik) paket som kommer in via port 1 eller via port 2, all ICMP trafik som kommer in på 

dessa portar kommer att droppas. Genom att sätta prioriteten till 1 kommer detta flöde att 

behandlas först och då också garantera att trafiken nekas. Figur 21 visar ett manuellt flöde som lades 

till för att kasta all inkommande ICMP-trafik på port 1 och port 2. 

 

Figure 21 Manuellt OpenFlow-flöde för att begränsa trafik 

Samma resultat kunde nås inom OpFlex genom att ändra beteendet mellan grupperna i gruppolicy 

filen, och då istället för att tillåta trafik mellan endpoint-group 1 och endpoint-group 2 helt enkelt 

neka all trafik mellan dessa. 
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7. Analys 
Denna del av rapporten kommer att jämföra protokollen med varandra utefter de resultat som gavs 

från laborationsdelen, och utefter den teori som samlats in från litteraturstudien. De punkter som 

granskas är punkterna från frågeställningen. 

7.1. Skalbarhet 
Ett av de primära målen när OpFlex togs fram var att ha ett protokoll med mycket hög skalbarhet då 

Cisco tyckte att dagens SDN-protokoll har brister inom detta område [25]. Efter att ha gjort testerna i 

laborationsmiljö kan vi konstatera att det stämmer, skillnaderna i TCP-retransmissions testerna 

emellan var stora. Detta tyder på att även i den relativt lilla topologin som användes hade OpenFlow 

vissa problem. Det finns flera tekniker man kan använda för att avlasta OpenFlow-kontrollern, det 

vanligaste sättet att lösa detta på är att implementera fler kontrollers som får dela på ansvaret inom 

nätverket. Eftersom ett OpenFlow-nätverk är beroende av att kontrollern ska konfigurera upp nya 

flöden i varje switch är det tydligt varför OpenFlow kan anses som begränsat i skalbarthet jämför 

med OpFlex.  

OpFlex modell att trycka ut policyer och sedan låta switcharna hantera dessa på egen hand avlastar 

kontrollern från största delen av nätverkets trafik. Denna trafik sprids istället ut på länkarna mellan 

switchar och ändpunkterna i nätverket. OpFlex protokollet klarar av tusentals ändpunkter på samma 

switch [38], begränsningarna ligger därför mer på hårdvaran som används än protokollet. I 

kombination med Ciscos ACI kan nätverket klara av cirka 180.000 ändpunkter [39]. 

Ciscos främsta säljpunkt med OpFlex har alltid varit att imperative-SDN modellen inte är skalbar nog 

att hantera stora nätverk, medan OpFlex declarative-SDN kan hantera detta. Problemet med detta 

påstående är att en av dagens största hemsidor Google använder sig av en OpenFlow-baserad 

kontroller [40] kallad Jupiter[41] för delar av sina nätverk. Därför är det att säga att imperative 

modellen inte är skalbar är nog mer en sanning med modifikation. I slutändan kan båda protokollen 

hantera stora nätverk, men vissa olika strategier får tillämpas vid implementationen. 

7.2. Traditionella nätverkstekniker 
Inom SDN-nätverk används en rad tekniker som även återfinns i traditionella nätverk, exempel på 

dessa är lastbalansering och routing. Routingen inom SDN sker dock annorlunda jämför med ett 

traditionellt nätverk. I ett traditionellt nätverk skulle enheterna ha konfigurerats med ett 

routingprotokoll (OSPF, EIGRP), inom SDN sköter kontrollern konfigureringen av routingen. 

Routingprotokoll används alltså inte inom SDN-nätverket, men kan köras på SDN-kontrollern för att 

ge förbindelse till nätverk utanför SDN. Både OpenFlow och OpFlex har möjligheten att lastbalansera 

över länkar. 

Både protokollen stödjer implementation av utomstående tjänster för övervakning, exempelvis 

SNMP eller en intrusion detection system-enhet. Gällande säkerheten i nätverket stödjer återigen 

båda protokollen kryptering i olika former. Länken mellan kontrollern och switchen rekommenderas 

vara krypterad med TLS som best practice för båda protokollen. Möjligheten att implementera 

brandväggar i nätverket finns också för båda protokollen. 

Båda protokollen har möjligheten att använda sig av NAT för att översätta adresser, OpenFlow-flödet 

talar om för switchen att x adress ska skrivas om till y adress, och i OpFlex kan en policy säga samma 

sak. 

OpFlex har möjligheten att använda sig av Etherchannels för att binda flera portar till ett interface för 

lastbalansering. 
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7.3. Flaskhalsar till kontrollern 
Resultaten från litteraturstudierna och resultaten från laborationen pekar mot att risken för 

flaskhalsar mot kontrollern är ett större problem för OpenFlow än för OpFlex. Cisco själva säger att 

det är ett problem för alla SDN-nätverk som jobbar med imperative-protokoll [42]. Som tidigare 

nämnt är kontrollern centraliserad i denna modell. Kontrollern ansvarar för att konfigurationer ska 

skickas till switcharna och har konstant inkommande trafik från switcharna. Som testerna i 

laborationen visade började det uppstå en flaskhals redan vid ett relativt lågt antal användare. Detta 

kan givetvis hanteras på andra sätt fler länkar till kontrollern kan anslutas för att ta bort eventuella 

flaskhalsar som handlar om kopplingen till kontrollern. Denna lösning fungerar tills kontrollern själv 

blir en flaskhals för trafiken. Återigen kan detta hanteras genom att implementera flera kontrollers 

som får ta över delar av nätverket, och då också avlasta varandra. Inom OpFlex är risken för att en 

kontroller ska bli en flaskhals mindre då nätverket i sig inte konstant behöver uppdateringar från 

kontrollern efter att ha fått policyn. Men även här kan flera kontrollers placeras för att öka 

stabiliteten i nätverket. 

7.4. Flöden och policys 
Gällande hanteringen av routingen inom nätverket finns det vissa skillnader, OpenFlow arbetar med 

flöden, och OpFlex med policys. Skillnaderna mellan dessa blir då att OpenFlow-kontrollern 

installerar vägarna i switchens flow table, medan i OpFlex säger kontrollern åt switchen hur policyn 

ser ut, och litar på att switchen förstår hur detta ska genomföras. Flödena säger åt switchen exakt 

hur det ska vara och drar då även mer resurser hos SDN-kontrollern än att skicka en policy som 

switchen sedan får bearbeta. 

7.5. Förlorad kontakt med SDN-kontrollern 
Förlorad kontakt med SDN-kontrollern leder till stora problem främst för OpenFlow då möjligheten 

att installera nya flöden för att hantera de nya paketen försvinner om kontakten till kontrollern 

försvinner. Detta gör att hela nätverket snabbt kommer få problem då inga nya paket kan hanteras 

kommer de flöden som är inprogrammerade för eller senare att tas bort [43] då deras timeout tar 

slut. Detta kan återigen förhindras genom att ha flera kontrollers i nätverket, dels som delar på 

ansvaret och dels är redo att ta över för andra kontrollers.  

OpFlex hanterar kontrollerförlust bättre, dels behåller switchen sina policyer och kan fortsätta skicka 

trafiken som vanligt, då intelligensen också sitter kvar i switcharna klarar den av att hantera paket 

utan kontrollern. En default policy kan också appliceras om kontrollern blir otillgänglig, vilket låter 

nätverket hantera trafiken som den hade gjort i ett vanligt nätverk. 

7.6. Utrustning 
Priserna på utrustningen kommer variera beroende på tillverkare, men rent generellt kommer 

OpFlex utrustningen att kosta mer då switcharna måste vara mer intelligenta än en ren OpenFlow 

switch. Mycket av SDN kan ske via virtualisering vilket i teorin skulle kunna spara pengar, men i vilket 

fall måste OpFlex-enheten vara intelligentare. Skillnader finns även i vad de behöver. Det finns 

speciellt framtagna switchar för OpenFlow dessa skulle inte kunna köra OpFlex då dessa inte kan 

hantera OpFlex-agent mjukvaran. OpenFlow kan användas i samband med antingen speciella 

switchar som endast kör OpenFlow, eller med switchar som kan köras i hybridläge, alltså vissa portar 

till OpenFlow och vissa för traditionell routing. OpFlex har kravet att enheten måste vara ha en viss 

intelligens och klara sig någorlunda själv, samt att switchen måste klara av att installera OpFlex-agent 

mjukvaran.  
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8. Slutsatser 
I denna rapport har teori presenterats kring SDN-protokollen OpenFlow och OpFlex. Dessa protokoll 

har grundligt beskrivits och sedan jämförts på en rad olika punkter efter en noggrann insamling av 

teori som sedan kompletterades med en implementation av protokollen i laborationsmiljö. 

Studien visade att protokollen i slutändan åstadkommer samma sak men att sättet att göra det skiljer 

sig åt. Den stora skillnaden mellan dessa är frågan kring hur intelligensen egentligen borde spridas ut 

i nätverket. OpenFlow har all intelligens centraliserad, medans OpFlex sprider ut denna över hela 

nätverket. Skalbarhet skulle vara ett problem för OpenFlow-nätverk enligt Cisco. Detta stämmer till 

viss del då resultaten från laborationsarbetet visade att tungt tryck läggs på SDN-kontrollern med 

detta protokoll. Men samtidigt kan vi konstatera att det finns lösningar som kan hantera dessa 

problem och göra att stora nätverk baserade på OpenFlow kan fungera utan problem, något som 

Googles implementation av Jupiter visar [44]. 

Rapporten visar att det i dagsläget finns många olika sätt att implementera ett väl fungerande SDN-

nätverk. Alternativen mellan OpenFlow och OpFlex kommer i slutändan att falla på egna åsikter, men 

då OpenFlow är ett redan öppet och standardiserat protokoll som inte har några kopplingar till någon 

specifik leverantör är det en aning mer flexibelt. Ciscos OpFlex-agent kan i teorin installeras på 

många olika switchar men saknar stöd från många olika nätverkstillverkare, bland dessa Juniper [45] 

som hävdar att OpFlex är ett steg närmare hårdvaruswitching snarare än en utveckling på 

mjukvaruswitching. 

Avslutningsvis är mina rekommendationer att om nätverket ska implementeras med olika 

leverantörer eller strikt med icke Cisco-switchar är det lämpligare med OpenFlow då 

standardiseringen har gjort att fler tillverkare stödjer detta protokoll. Är planen däremot att 

införskaffa sig nyare Cisco enheter och bygga sitt SDN-nätverk utefter detta, centraliserat kring Ciscos 

API-infrastruktur faller valet ganska naturligt på OpFlex då protokollet är speciellt framtaget för att 

användas i samband med Ciscos API. 

8.1. Framtida arbeten 
Denna undersökning och jämförelse skulle kunna göras igen vid ett senare tillfälle för att se om 

skillnaderna mellan protokollen ökat eller minskat, efter att OpFlex haft mer tid på sig att anpassas 

för dagens nätverk. OpenFlow är redan ett etablerat protokoll och används mycket på grund av 

standardiseringen. OpFlex däremot har stödet från Cisco och är djupt implementerat i deras SDN-

arkitektur vilket betyder att protokollet troligen inte kommer att försvinna från marknaden inom en 

snar framtid. Trenderna inom nätverk rör sig allt mer mot SDN vilket gör att båda dessa protokoll inte 

lär försvinna. Förutom dessa två finns det en mängd andra protokoll som även kan undersökas, 

alternativt göra undersökningar på olika leverantörers SDN-kontrollers.  
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