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Sammanfattning 

Denna rapport är en fördjupning inom Software defined networking. SDN kommer för att revolutionera 

branschen och är under ständig utveckling. Men är tekniken redo att sättas till drift ännu? Rapporten handlar 

inledningsvis om en rad problem som dagens nätverksteknik står inför.  Vidare följer en djupare beskrivning 

av vad denna mjukvaru baserade nätverksteknik egentligen är och hur det fungerar. Tekniken testas sedan 

också i en laborationsmiljö med hjälp av ett program som bygger upp ett provisoriskt virtuellt nätverk med 

stöd för SDN, kallat Mininet. I rapportens sista del sammanfattas och analyseras denna information för att se 

vad den egentligen betyder för dagens nätverksteknik och de som arbetar med den. 

 

Abstract 

This report is a specialization in Software defined networking. SDN really comes to revolutionize the 

industry and it’s under constant development. But is the technology ready to be launched into operation yet? 

The report would initially involve a number of problems that today's network technology is facing. It then 

follows a deeper description of what this software-based networking technology really is and how it works. 

Further, the technique is being tested in a lab assignment, using a program that builds a test virtual network 

with support for SDN, called Mininet. The final part summarizes and analyzes this information to see what it 

really means for today's networking technology and those who work with it.
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1.0 Inledning 
Nätverks teknologi kan komma att se helt annorlunda ut inom en snar framtid. Varför är det då så? Jag 

kommer här att gå igenom en rad problem som vi står inför. Med det sagt, kommer jag sedan att presentera 

en lösning som tagits fram av organisationen ONF(Open Network Foundation), nämligen SDN (Software 

defined networking). Detta är en fördjupning inom den senaste nätverksteknologin.  

2.0 Syfte 
Att fördjupa mig inom denna mjukvaru baserade nätverksteknologi för att skapa en så bred förståelse av dess 

funktionalitet som möjligt. Jag kommer därefter att se hur detta går att applicera till företaget(ComDate) och 

deras befintliga eller kommande nätverkstjänster. Syftet med att se hur SDN kan appliceras till Comdate är 

att göra tekniken så lönsam för företaget som möjligt. Genom att ligga i framkant när nya tekniker 

introduceras till branschen så skapas en möjlighet att erbjuda kunderna något innan konkurrenterna gör det 

och på så sätt göra tekniken mer lönsam för företaget. Syftet med detta projekt är att se över om SDN kan 

vara en sådan teknik för Comdate. 

3.0 Mål 
Projektmål: 

 Slå fast vilken påverkan SDN har för framtidens nätverk.(Mäts i framtagen fakta ur arbetet) 

 Vilket håll pekar utvecklingen av SDN? (Mäts i framtagen fakta ur arbetet) 

 Är denna SDN teknik någonting för företaget Comdate? (Mäts i hur pass kompabila Comdates 

produkter(Meru&Fortigate) är med tekniken) 

 Ta fram en SDN lösning som passar Comdate. (Mäts utifrån laborationsresultat) 

Produktmål: 

 Integrerbart med befintliga produkter. 

 Konfigurera olika nätverksenheter från en samlad kontrollenhet. 

 Erbjuda en betydligt enklare drift och hantering av nätet. 

 Anpassa nätverket efter behov på en mer detaljerad nivå. 

 Bättre upplevelse för användarna av nätet. 

 Ha en översikt på trafik inom nätet. 

4.0 Metod 
Jag ska använda mig av Internetkällor i form av video och skrift samt litteratur för att ta fram det underlag jag 

behöver för att analysera Software defined networking(SDN). Vidare kommer jag att använda 

testprogrammet Mininet för att sätta upp ett testnätverk där jag kan genomföra mina SDN tester. Andra 

redskap som jag använder för att sätta upp min SDN laboration är: Vmware workstation 10, Putty, Xming, 

Eclipse och Wireshark.  

5.0 Teori om SDN 
Jag kommer i denna teoridel att presentera en rad områden som berör SDN och som jag anser vara relevanta 

för detta ämne och denna rapport. 

 

3.1 Begränsningar i dagens nätverksteknologi 
Att möta dagens marknadskrav med en traditionell nätverksstruktur börjar bli allt svårare. För att IT-företag 

ska kunna fortsätta att gå med vinst så försöker de pressa sina nätverk till max genom att använda olika 

enhets verktyg eller manuella processer. Leverantörer av nätverksutrustning står också inför nya utmaningar 

eftersom kraven på mobilitet och bandbredd ökar allt mer. Dagens användare, företag och även leverantörer 

börjar helt enkelt att växa ifrån de befintliga nätverkslösningarna som finns.(ONF, 2012) 
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För att få bättre förståelse över hur det kan ha blivit på detta sätt så tittar vi tillbaka på nätverkets historia 

under de senaste åren för att kunna se hur det ständigt är under utveckling. 

I slutet av 90-talet så lades det största fokus på nätverkens ”snabbhet” eftersom vi då prioriterade att kunna 

skicka och ta emot filer. Så det handlade i stort sett om att skicka en fil från position A till position B. Men 

allt eftersom åren gick så började ”real-time communication” tjänsterna att växa fram i form av t.ex. 

Youtube, Skype och VoIP. Dessa tjänster kräver en helt annan prioritering än man haft tidigare. Istället för att 

bara flytta en ”klump” data från position A till position B så krävs nu mer noggrann kontroll av varje enskilt 

paket som skickas. Detta mäts i latens och den ska hållas så låg som möjligt eftersom varje enskilt paket då 

når mottagaren snabbare och ”real-time communication” tjänsten fungerar bättre. För att se till att detta 

prioriterades så kom quality of service(Qos) som gör det möjligt att bestämma att paket som kräver lägre 

latens ska prioriteras först i nätet. Men utvecklingen fortsatte och idag har våra nätverk blivit ännu mer 

komplexa. (Eli Etherton, 2013) 

 

Denna komplexitet av dagens nätverk måste vi tittare lite närmre på eftersom det idag leder till olika typer av 

begränsningar. 

Mycket inom nätverksteknologin tills idag har handlat om att utveckla protokoll som på ett säkert sätt kan 

ansluta användare över lämpliga avstånd, länkhastigheter och topologier. Protokoll brukar definieras isolerat, 

där alla har i uppgift att lösa ett specifikt problem utan störningar. Detta har resulterat i en av de primära 

begränsningarna i dagens nät, nämligen komplexitet. För att visa detta så kan vi tänka oss att vi behöver flytta 

eller lägga till en enhet i vårt nät. För att göra detta så påverkas i stort sett hela vårt nät i form av t.ex. routrar, 

switchar och brandväggar med mera. Det finns också en hel drös annat som kan påverkas av detta och helt 

plötsligt har en liten ändring tagit mycket lång tid. (ONF, 2012) 

 

Men med ”komplexitet” menas mer än så. Många företags nätverkstrafik består i större utsträckning av en 

blandning av data som behöver högre och lägre QoS (Quality of service) nivåer. Detta kan befintliga nätverk 

erbjuda men det sker främst manuellt och är inte alls speciellt flexibelt i dagsläget. Det är nämligen inte 

längre säkert att vi kan bestämma vilken typ av trafik som ska prioriteras i nätet på samma sätt som förut. Vi 

befinner oss nu i en situation där vi på ett dynamiskt sätt kan behöva växla om våra prioriteringar av olika 

typer av data i nätet.(ONF, 2012) 

 

Men det finns andra problem än att dagens nätverk är svårhanterade och komplexa. Leverantörer av 

nätverkstjänster och företag som utnyttjar dessa måste alltid se till att kunna möta de affärsbehov och 

användarkrav som finns. Men eftersom marknaden för detta ofta förändras måste de kunna reagera på samma 

sätt lika snabbt. Men förmågan att reagera hindras av leverantörernas utrustnings produktcykler som kan 

variera upp till tre år eller mer. Bristen på standardiserade öppna gränssnitt begränsar nätoperatörers förmåga 

att anpassa nätet till deras individuella miljöer. Det finns alltså också en obalans mellan marknadens krav och 

vad dagens nätverk klarar av att hänga med på. (ONF, 2012) 

 

3.2 Introduktion av Software defined networking(SDN) 
Dagens nätverk har alltså en rad begränsningar som tvingat branschen till en brytpunkt. Därför har de tagit 

fram Software defined networking(SDN) och utvecklar nu tillhörande standarder för alla aktörer att hålla sig 

till. Organisationen ONF(Open network foundation) drivs av framstående företag(Google, Microsoft m.m.) 

tjänsteleverantörer, applikationsutvecklare och många andra från nätverksbranschen. Detta gör att alla de 

standarder som bestäms och berör SDN tar hänsyn till varje segment av marknaden. (ONF, 2012) 
 

SDN är en framväxande nätverksarkitektur där styrningar och förändringar i nätverket är bortkopplade från 

själva nätverksenheterna och är istället direkt programbara från en central plattform. Tidigare har nätverkets 

intelligens varit hårt anknutna till hårdvaran i form av exempelvis routrar eller switchar. Nu lyfts alltså 

intelligensen till en centraliserad mjukvarubaserad SDN enhet som upprätthåller en global syn på hela 

nätverket. SDN innebär alltså en separation mellan dataplanet och kontrollplanet.(ONF, 2012)  
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Resultatet av detta kan man jämföra med att nätverket nu med de tillämpningar och bestämda policys som 

finns verkar som en enda logisk switch för hela nätverket. Detta förenklar även arbetet för enheterna som 

finns i nätverket eftersom de inte längre behöver förstå och bearbeta alla de tusentals protokollstandarder som 

finns utan nu endast behöver ta emot instruktioner från SDN:s styrenheter. Med denna helt nya form av 

kontroll av nätverk så ställs med andra ord inte heller längre samma höga krav på vår övriga nätverks 

utrustning. Detta gör att administratörer och operatörer kan spara väldigt mycket tid i framtiden genom att 

direkt konfigurera nätverket utifrån SDN centraliserade plattform,  istället för att manuellt konfigurera varje 

berörd enhet i nätverket. Dessutom, kommer förändringar i nätverket att gå snabbt och smidigt genom att 

använda SDN kontrollpanelen centraliserade intelligens. Istället för att nya applikationer eller andra tjänster 

ska ta veckor eller månader så kommer SDN göra det möjligt att driftsätta dessa på timmar eller dagar. På 

bild 1 nedanför beskrivs hur SDN kommer att se ut.(ONF, 2012) 

 

 
Bild 1 ”Visualisering av SDN” (ONF, 2012)  

 

SDN har centraliserat nätverksadministrationen i kontroll lagret. Genom dynamiska och automatiserade 

program anpassade för just SDN kommer nätverksadministratören att kunna konfigurera, hantera, säkra och 

optimera nätverksresurser. Dessutom så kan administratörerna skriva sina egna program och anpassa dessa 

till nätverkets individuella behov istället för att vänta på funktioner från leverantörernas egna stängda 

mjukvarumiljö.  

För att göra det möjligt att använda vanliga och gemensamma nätverks tjänster som inkluderar routing, 

multicasting, säkerhet, passerkontroll, bandbreddhantering, trafikteknik, service kvalité, processor och 

lagrings optimering, energi användning och policy hantering så stödjer SDN även en uppsättning 

API:er(application programming interface) för att administratören ska kunna skräddarsy detta efter sina egna 

behov för att tex. uppnå affärsmål. Dessa API:er mellan SDN:s kontroll lager och applikationslagret är öppna 

vilket gör det möjligt för applikationer att verka på egen hand och inte vara bundna till detaljer i dess 

tillämpning. Detta leder till att datalagring och nätverksresurser också kan optimeras.(ONF, 2012) 

 

Företag inom branschen kommer att genom SDN kunna optimera sina nätverk på en rad olika sätt. De 

kommer att kunna styra trafiken i nätet genom att kunna driva igenom policys var som helst och när som 

helst över både trådbundna och trådlösa nät. SDN stödjer även automatiserad hantering av nätverksresurser, 

som bestäms av individuella användarprofiler och olika applikationskrav. Detta för att kunna göra 

användarupplevelsen så optimal som möjligt men samtidigt hålla den inom företagets begränsningar.(ONF, 

2012)  
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Nätverksvirtualiseringen kommer även att bli enklare eftersom SDN möjliggör en hög grad av skalbarhet i 

datacentret, automatiserad övergång till virtuellt nät, tätare integration med lagring, bättre server och 

bandbredds utnyttjande samt lägre energi förbrukning. Molntjänster ska förhoppningsvis också kunna 

utnyttjas i högre grad av företag i och med SDN, eftersom nätverksresurser ska kunna fördelas på ett mycket 

mer flexibelt vis. Detta gör i sin tur också att företag kan komma i gång med nya molntjänster på ett mer 

självständigt vis utan att externa molnleverantörer ska blanda sig i. Olika verktyg kommer att göra att man nu 

på ett mer säkert sätt ska kunna hantera sina virtuella nätverk vilket kan göra att företag kommer att lita mer 

och mer på molntjänster. Samt att med SDN så blir företag mer leverantörs oberoende tack vare att de får 

kontroll över hela nätverket från en enda logisk punkt, vilket förenklar både nätverksdesign och drift 

avsevärt. (ONF, 2012) 

 

3.3 Openflow protokollet 
Som nämnt tidigare så arbetar ONF med att utveckla och optimera SDN för att tillgodo se alla olika segment 

av marknaden. Detta genom att utveckla och ta fram olika standarder för alla att hålla sig till. Openflow är 

det första standardiserade kommunikationsgränssnittet mellan SDN:s kontroll lager och vidarebefordrans 

lagret som leder till infrastrukturs lagret(visas på bild 1). Med Openflow kan man få direkt tillgång till 

nätverkets utrustning i form av t.ex. routrar eller switchar för att kunna genomföra en förändring. Openflow 

är precis som namnet antyder ett öppet gränssnitt vilket ska eliminera problem som tidigare stängda 

gränssnitt haft. Inget tidigare standardiserat protokoll kan göra det openflow gör och det behövs ett öppet 

protokoll för att åstadkomma SDNs uppgift, nämligen att flytta kontrollen av nätverket från 

nätverksenheterna till en logiskt centraliserad kontrollmjukvara. En bra liknelse för att förstå bättre hur 

Openflow fungerar är att jämföra det med instruktionsuppsättningen för en processor.(visas på bild 2) Det 

anger allting som är grundläggande för att protokollet(openflow) ska kunna användas av externa program för 

att kunna komma åt och programmera olika nätverksresurser genom vidarebefordran lagret. (ONF, 2012) 

 

 
Bild 2 ”Openflows öppna natur visar grundläggande information för externa nätverksresurser”(ONF, 2012) 

 

Openflow protokollet används på båda sidor av gränsytan mellan nätverkets infrastruktur och SDN:s kontroll 

lager. För att identifiera nätverkstrafik så använder sig openflow av ett flöde precis som också namnet 

antyder. Detta flöde definieras på förhand med olika regler av administratören i SDN kontroll lagrets 

mjukvara och kan vara både statiska eller dynamiska beroende på vad som passar för nätverket. Detta ger 

också administratören möjlighet att bestämma hur trafiken i nätet ska styras baserat på olika parametrar så 

som användningsmönster, applikationer eller molnresurser. Denna typ av kontroll där nätverket kan 

programmeras i förväg gör att nätverket blir mycket mer flexibelt och kan reagera på förändringar i realtid. 
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De IP baserade routing protokoll som finns i dag har inte kunnat erbjuda detta eftersom alla flöden mellan två 

AS måste följa samma väg genom nätet oavsett vilka behov de har.(ONF, 2012)  

 

Openflow är som sagt just nu det enda standardiserade SDN-protokollet som tillåter administratören att 

kunna konfigurera nätverksenheter från SDN:s kontroll plan(via vidarebefordrans planet). Därmed är 

Openflow också en viktig faktor i detta mjukvarudefinierade nät. Openflow var ursprungligen tillämpat för 

Ethernet baserade nätverk, men kan i och med sin förmåga att växla mellan olika typer av trafik nå ett ännu 

större användningsområde nu. Man kan använda openflow baserade software defined networks på både 

fysiska och virtuella nät idag. Dagens nätverksutrustning kan stödja både Openflow baserade vidarebefordran 

och traditionell vidarebefordran. Detta gör att det blir betydligt enklare för både företag och leverantörer att 

gå över till den Openflow baserat SDN tekniken.  

Openflow har också i stor utsträckning antagits av infrastrukturs leverantörer som vanligtvis bara har behövt 

göra en enkel uppdatering av mjukvaran. Openflow baserad SDN arkitektur kan alltså integreras väldigt 

smidigt med företags eller leverantörers befintliga nätverks infrastruktur. Det erbjuds en enkel migrering för 

de delar av nätet som behöver SDN:s funktionalitet som allra mest. (ONF, 2012) 

 

3.5 SDN kontrollenheten 
SDN kontrollenheten är en väldigt viktig del i detta mjukvarubaserade nät eftersom det är den som hanterar 

nätet. Därför är det också väldigt viktigt att företag som planerar att integrera denna SDN teknik också väljer 

en kontrollenhet som passar deras nätverk. Jag kommer i detta avsnitt att gå igenom vad de bör tänka på. 

Men först också vad en kontrollenhet är för någonting. 

 

SDN kontroll enheten instruerar nätverksutrustningen om vilka åtgärder som bör vidtas genom 

kontrollenhetens sydgående(southbound) API. Detta görs då vanligtvis med Openflow protokollet som är det 

dominerande sättet för SDN kontrollenheter att kommunicera med utrustningen (som nämnts tidigare). Det är 

sedan en fråga om utrustningen är rent openflow baserade eller hybrider. Rent openflow baserade har endast i 

uppgift att vidarebefordra paket medan hybrider stödjer även traditionellt ethernet-switching eller routing.  

(J.Metzler & S.Ashton, 2013)  

 

 
Bild 3 ”visualisering av SDN kontrollenhetens uppgift” (J.Metzler & S.Ashton, 2013) 

 

SDNs kontrollenhet är en helt ny typ av nätverks produkt på marknaden och det finns vissa saker som är 

viktiga att tänka på när de ska väljas ut: 
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Openflow stöd 

När ett paket kommer till en openflow switch så jämförs rubriksfältet i paketet med switchens ”flödes 

tabell”(flow table) för att se om det finns en träff. Finns det en träff så vidarebefordras det automatiskt till 

specificerade portar eller slängs bort beroende på vad som ställts in i ”flödestabellen”. Finns det ingen träff så 

kapslas paketet in och skickas till SDN kontrollenheten. Kontrollenheten bestämmer därefter hur paketet ska 

hanteras och meddelar switchen om det ska slängas eller om den ska uppdatera sin ”flödes tabell” med en ny 

post för att stödja flödet. (J.Metzler & S.Ashton, 2013)  

 

 
Bild 4 ”En Openflow baserad enhets flödestabell(flowtable)” (J.Metzler & S.Ashton, 2013) 

 

Den första versionen av Openflow är version 1.0 och den har implanteras av majoriteten av ONFs 

medlemmar. Den innehåller även ett antal valfria funktioner som tex att kunna ändra innehållet i detta 

rubrikfält. Openflow är ständigt under utveckling och det kommer nyare versioner. 2012 kom version 1.3 

som bland annat stödjer IP version 6, vilket inte den äldre 1.0 gör.  

 

Det är viktigt för företag som använder SDN att ha en färdplan för att införa nya openflow versioner eftersom 

det kan komma viktiga uppdateringar (som stöd för IP version 6 i 1.3) . (J.Metzler & S.Ashton, 2013) 

 

Nätverks virtualisering 

Detta är absolut inget nytt, när virtuella nätverk som VLAN och VRF funnits i årtionden. Dessa tekniker är 

bra, men de är också begränsade i både omfattning och värde. För att maximera värdet så måste 

nätverksvirtualiseringen vara ”end to end” och den måste abstrahera nätverksresurser på ett liknande sätt som 

sververvirtualiseringen gjort. Detta skulle göra det möjligt att skapa en topologi av virtuella nätverk som är 

helt frikopplat från de underliggande fysiska nätverken.  

Det gör det i sin tu möjligt för IT organisationer att dynamiskt kunna skapa policybaserade virtuella nätverk 

för att snabbt kunna möta förändrade krav på nätverket. En annan fördel med att frikoppla de virtuella 

nätverket från de underliggande fysiska nätverket är att IT organisationer kan genomföra förändringar i de 

fysiska nätverken som tex skalning av kapacitet utan att påverka befintliga flöden. Detta möjliggör också det 

för företag att isolera flödet mellan två användare.  

Det är alltså viktigt att det är möjligt att dynamiskt kunna skapa policybaserade virtuella nätverk för att kunna 

möta en rad krav som finns i dagens nätverksteknik. (J.Metzler & S.Ashton, 2013) 

 

Nätverksfunktionalitet  

Det är vanligt att leverantörer av molnbaserade tjänster av säkerhetsskäl vill isolera flödet mellan två 

destinationer. Detta har dels att göra med nätverksvirtualiseringen som beskrevs i förra stycket. Även om 

detta till största del handlar om offentliga molnbaserade tjänster så är det även ett mål för många företag 

inom IT att uppnå. Detta kan handla om krav på datasäkerhet som kommer från statliga bestämmelser och då 

behöver företag kunna hålla data som genereras från en grupp användare skild från en annan grupp 

användare. En annan fördel kan vara att låta applikationsutvecklare test köra i produktionsmiljö utan att 

påverkas av produktionstrafiken i nätet. Steg 1 för att uppnå detta måste SDN kontrollenheten göra precis vad 

som beskrevs i tidigare stycke om nätverksvirtualisering och separera de virtuella och fysiska nätet för att 

kunna isolera trafik och konfigurera den centralt (och automatiskt). Precis som bild 4 visar på föregående 

sida så finns det ett 12-tupel av rubriksfält som används för att hitta träffar i ”flow tabellen”. För att få den 

största flexibiliteten av hur ”flow tabellen” är skapad så är det viktigt att SDN kontrollenheten kan hantera 

flera ”headers”. Det är även viktigt att kontrollenheten kan definiera QoS parametrar för varje flöde. 

(J.Metzler & S.Ashton, 2013) 
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Kontrollenheten ska även kunna upptäcka flera vägar från ursprunget av flödet till dess destination och då 

också kunna dela upp trafiken för ett givet flöde över flera länkar. Detta eliminerar begränsningar för 

spanning tree protokoll och ökar prestanda och skalbarhet på nätet.  

Ett traditionellt LAN är en kombination av lager 2 och lager 3 nätverk. Detta försvinner inte med SDN utan 

en kontrollenhet måste ha en stor uppsättning av konstruktioner som möjliggör skapandet av lager 2 och 3 nät 

inom ett specifikt virtuellt nätverk. Alltså, förmågan att skapa lager 2 nätverk som kopplar trafiken med 

switchar och lager 3 som kopplar trafiken mellan lager 2 nätverk med routrar. (J.Metzler & S.Ashton, 2013) 

 

Skalbarhet 

I traditionella LAN så distribueras trafik från lager 2 nätverk genom lager 3 nätverk. Detta gör att dessa 

nätverk inte är särskilt skalbara eftersom minst en lager 3 enhet(troligtvis fler) finns mellan start och mål för 

trafiken. SDN gör att IT organisationer kan flytta ut skalbarheten av nätverket genom att de istället får lägga 

till funktionalitet när det behövs och hantera nätverkets funktionalitet som om det vore en enda stor enhet. En 

viktig fråga när det kommer till skalbarhet för en SDN kontrollenhet är hur många switchar de stödjer. Men 

ett minimum borde vara att de stödjer 100 switchar.  

Nätverkets broadcasts overhead kan också påverka skalbarheten på nätverket. Detta gör att man bör se till att 

registeransvarig på nätverket kan minimera nätverkets sända broadcasts. 

Spridningen av ”flödes tabeller” kan också begränsa skalbarheten. Därför måste IT organisationer som 

utvärderar SDN kontrollenheter se till att minimera spridningen av dessa ”flödes tabeller”. Detta kan göras 

genom att ha SDN kontrollenhetens användningsheader skriven i kärnan av nätverket. Detta gör att den enda 

unika ”flödes tabellen” finns vid inträdet eller utträdet av nätverket. (J.Metzler & S.Ashton, 2013) 

 

Prestanda 

En SDN kontrollenhet hanterar flöden från nätverket och det är viktigt att se till att kontrollenheten alltid har 

stöd att kontrollera alla dessa flöden som finns i nätverket. Finns det fler flöden i nätverket än 

kontrollenheten har stöd för så måste en till kontrollenhet läggas till. Därför kan det vara viktigt att se till att 

man använder en kontrollenhet som stödjer tillräckligt många flöden för nätverket på en gång.  

 

Flöden i ett SDN kan sättas upp på två olika sätt, proaktivt eller reaktivt, dvs före eller efter. Proaktivt 

betyder att Openflow enheten vet vad det ska göra med paketet redan innan det anländer, medan reaktivt 

betyder att ett paket som inte matchar ”flow tabellen” i enheten anländer och detta paket skickas till SDN 

kontrollenheten för granskning.  

Det viktigaste som påverkar dessa flödens ”setup time” alltså den tid det tar att skapa ett nytt flöde är 

processorkraft på switcharna som är kopplade till kontrollenheten och bearbetning av in och ut prestanda på 

kontrollenheten. Denna in och ut prestanda på kontrollenheten påverkas av olika faktorer som till exempel 

vilket programspråk dess mjukvara är skriven i. (J.Metzler & S.Ashton, 2013) 

 

Programbarhet 

Konfigurationer i de traditionella nätverken har skett enhet för enhet, vilket både leder till att det tar längre 

tid och att fel risken ökar. Detta gör också att nätverket blir väldigt statiskt och det kan leda till en prestanda 

förminskning. Men som vi vet nu så möjliggör SDN ett programbart gränssnitt. Det en IT organisation bör 

söka efter när det kommer till programbarhet hos kontrollenheten är förmågan att omdirigera trafik. Vilket 

gör att man tex kan låta inkommande trafik till nätverket gå genom en brandvägg medan vi kan låta utgående 

trafik undgå att passera brandväggen. En annan programbarhet som bör sökas efter är förmågan att tillämpa 

avancerade filter för datapaket, dessa kan fungera som smarta accesslistor som kan ställas in på mycket fler 

parametrar än vanliga traditionella accesslistor. (J.Metzler & S.Ashton, 2013) 

 

Säkerhet 

Det gäller att se till att kontrollenheten stödjer företags klass autentisering och autentisering av 

administratören av nätverket. Administratören måste även kunna låsa ner tillgången till SDN kontrollenhets 
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trafik genom att följa samma procedur som används till att låsa ner andra viktiga former av trafik i nätet. 

Mycket av den säkerhet som SDN tillför har redan diskuterats, som till exempel att kontrollenheten kan ha 

stöd för dessa avancerade filter eller att de kan erbjuda isolering av trafik. Men eftersom SDNs kontrollenhet 

också kan vara målet för ett angrepp utifrån så måste den både kunna begränsa hastighet på kontrollenhetens 

flöden samt kunna varna administratören när det pågår ett misstänkt angrepp på enheten. (J.Metzler & 

S.Ashton, 2013) 

 

Tillförlitlighet 

Det måste gå att ha flera nätverksvägar från början till slut av ett flöde. Kontrollenheten bör även vara byggt 

så att den kan använda både mjukvara och hårdvara friställda funktioner och det måste även gå att slå 

samman kontrollenheten med andra kontrollenheter. (J.Metzler & S.Ashton, 2013) 

 

Central monitoring och synbarhet 

Ett problem som har funnits är att det har varit svårt att upptäcka tjänster som underpresterar innan 

slutanvändaren gör det. Detta på grund av att det varit svårt i de traditionella nätverken att övervaka trafik 

fram till slutanvändaren. En stor fördel med SDN är att de möjliggör full synlighet av nätverkets flöden ända 

fram till slutanvändaren. Openflow kan samla in data på varje definierat flöde och ska också kunna 

identifiera problem i nätverket och då automatiskt ändra vägen som flödet tar. Kontrollenheten bör även 

kunna göra det möjligt att kunna övervaka bara vissa klasser av data medan andra får bli oövervakade om så 

önskas. (J.Metzler & S.Ashton, 2013) 

 

Det är både svårt och viktigt att kunna övervaka dagens nätverk eftersom i detta SDN fall, flera virtuella 

nätverk körs ovanför det fysiska nätverket. Detta gör att alla de fysiska länkarna och det fysiska nätverket 

måste kunna visualiseras för sig själv och samma gäller för de virtuella nätverken. Även alla flöden inom 

dessa nätverk måste då visualiseras för att nätverksansvarig ska kunna ta fram mer detaljerad information om 

varje flöde.  Det är också fördelaktigt att använda en kontrollenhet som stödjer standard protokoll och 

tekniker som tex att övervaka kontrollenheten med hjälp av SNMP. Kontrollenheten bör även stödja ett stort 

antal standardiserade MIB:ar för att underlätta nätövervakningen. (J.Metzler & S.Ashton, 2013) 

 

Leverantören av kontrollenheten 

Det är viktigt att leverantören av kontrollenheten har både tekniska och ekonomiska möjligheter att utveckla 

sin produkt i takt med den fortgående SDN utvecklingen. (J.Metzler & S.Ashton, 2013) 
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Bild 5 ”Sammanfattning av tio viktiga saker vid val av kontrollenhet” (J.Metzler & S.Ashton, 2013) 

 

4.0 Företaget ComDate 

ComDate är en del av Nelab koncernen(Nelab, ComDate och Elon) som funnits sedan 1948. ComDate har 

funnits sedan 1991 och är idag ett ”fullserviceföretag” som  är experter på nätverk, säkerhet och larm. 

Säkerhetsbiten omfattar både IT-säkerhet och ”vanlig” säkerhet i form av tex inbrottslarm eller 

kameraövervakning. En IT-säkerhetslösning kan innehålla allt från brandväggar till mer avancerade 

installationer, backups eller utbildningar för drift.  Affärsområden omfattar: 

 Datatjänster - nätverkslösningar via kabel eller trådlöst för högteknisk datakommunikation, 

övervakning av lokala nätverk eller analys och felsökning vid eventuella driftstopp med mera.  

 Teletjänster – Växlar med IP-telefoni, mobil kommunikation med mera. 

 Säkerhet – Kameraövervakning, inbrotts/brandlarm, inpasseringssystem eller IT-säkerhet.(ComDate, 

2012) 

 

Men det är alltså datatjänster och IT-säkerhet som berör detta examensarbete. ComDates produkter inom är 

främst Fortigate och Meru. (ComDate, 2012) 

 

4.1 FortiNet 
Fortinet är världsledande nätverkssäkerhets leverantör och marknadsledande inom just samlad hot 

hantering(Unified Threat Management, UTM). En av de produkter som Fortinet levererar heter Fortigate och 

är en säkerhetsplattform som kan anpassas med hjälp av brandväggar, IPS, applikationskontroller, VPN 

tunnlar eller olika filter. Det går alltså att anpassa plattformen till alla nätverks storlekar och typer. (Fortinet, 

2014) 

 

Fortinet har ett antal SDN partners som gör det enkelt att integrera med befintliga Fortinet lösningar. Dessa 

gemensamma säkerhetslösningar kan erbjuda kunderna valmöjligheter av applikationer och tekniker i det 

bredaste utbudet av distributionsalternativ.  

 

En av Fortinets SDN partners heter Big switch networks och är ledande inom ”open software defined 

networking” och inkluderar bland annat medlemmar som var med och utvecklade de protokoll som används 

inom SDN, nämligen Openflow. (Fortinet, 2014) 

 



Löpnummer (EL1430) 

Examensarbete för högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik, 15hp/filosofie kandidatexamen i elektronik, 15hp 

14 
 

Fortinet är även SDN partner med Vmware som är ledande inom virtualisering. (Fortinet, 2014) 

 

Jag kommer senare i rapporten att presentera både Big switch samt Vmware och hur deras SDN lösningar ser 

ut. 

 

4.2 Meru 
Meru är den fjärde generationens trådlösa nätverk. Ett Merubaserat nätverk består av en controller och 

accesspunkter som tillsammans har kontroll över samtliga trådlösa klienter och trådlösa nätverk som finns i 

området. Controllern avgör vilken accesspunkt som varje klient ska kopplas mot. Därmed också vilka 

accesspunkter som ska prata och vilka som ska vara tysta. Till skillnad mot många andra trådlösa nätverk så 

har klienten ingen möjlighet att bestämma till vilken accesspunkt den ska kopplas mot. Hela nätverket ser 

nämligen ut som en ända stor accesspunkt för klienterna. Detta effektiviserar trafiken i nätverket samt att det 

lämnar större utrymme åt fler klienter. (Meru networks, 2014) 

5.0 SDN lösningar på marknaden 

Företag som levererar SDN kontrollenheter eller hela SDN lösningar.  
 

5.1 Big Switch Networks 
Big switch networks beskriver sig genom att säga sig vara i framkant av nästa generations nätverksteknik. 

Genom att kombinera ”ODM(original design manufacturer)” ethernet switchar med SDN:s mjukvara så kan 

man leverera moderna nätverkslösningar för dagens mest avancerade datacenter. Genom SDN så möjliggörs 

också en hög grad av automatikation. Big switch networks inriktar sig mest mot datacenternätverk och 

övervakningsnätverk idag. Men det kommer att bli mer framöver. (Big switch networks, 2014) 

 

Project Floodlight 

Project floodlight är ett SDN projekt som stödjs av Big Switch networks men också av stora andra delar av 

SDN samhället. Det är nämligen en öppen källkod, öppna standarder och API:er för alla. Big Switch 

networks del i detta är att de donerar projekt till denna öppna grupp vilket hjälper andra som är intresserade 

av att bygga eller stödja en öppen SDN kontrollenhet. Den är utvecklad för att vara utvecklar/användare 

vänlig och enkel att utöka eller förstärka. Den besitter ett brett utbud hypervisor baserade virtuella switchar 

som tex Open Vswitch eller nexus 1000V men också fysiska openflow swichar med stöd för både openflow 

och icke openflow baserade nätverk. ”Openstack” utvecklare kan nu också koppla in sig i floodlight genom 

Quantum Plugin för att ändra eller lägga till kod. Floodlight kör även samma kärnmotor och öppna API:er 

som Big switch controller(som beskrivs senare).  

Floodlight är apache(organisation för öppen källkod) licensierat och får användas till nästan vilket syfte som 

helst. (Project floodlight, 2014) 
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Bild 6 ”Floodlight” (Project floodlight, 2014) 

 

Som det också syns på bilden så finns det även en del i detta öppna källkods projekt som kallas Indigo. 

Indigo opererar på dataplanet och gör det möjligt för leverantörer och företag att stödja openflow protokollet 

på sina fysiska och hypervisor switchar. Indigo är förinprogrammerad mjukvara i hårdvaran som gjort det 

möjligt för ett stort antal använda switchar att openflow aktiveras. (Project floodlight, 2014) 

 

Genom att sedan köra en openflowtest(Oftest) kan man kontrollera de mest grundläggande funktionaliteterna. 

Man testar alltså om switcharna är openflow aktiverade. Det kan se ut som på bild 7.(Project floodlight, 

2014) 

 
Bild 7 ”Openflow test” (Project floodlight, 2014) 

 

Big Network Controller 

Big network controller är baserad på project floodlight, men till skillnad från floodlight så har big network 

controller skapats för kommersiellt bruk. Den använder SDN branschens standard protokoll, openflow. I 

kombination med öppna API:er så kan denna kontrollenhet erbjuda en mycket flexibel och skalbar plattform 
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för nätverksapplikationer(applikationer som tex Big tap monitoring som kommer beskrivas senare). Bild 8 

visar hur denna kontrollenhet kan kopplas. 

 

 
Bild 8”Big network controller” (Big switch networks, 2014) 

 

Big network controller är grunden för det öppna SDN som erbjuder lösningar till dagens traditionella nätverk 

som kan vara mycket komplexa. Denna kontrollenhet erbjuder ett gemensamt kontrollplan med en global 

programbarhet för att distribuera dynamiska tjänster över hela nätverket. Med hjälp av Openflow så fastställs 

en gemensam datastruktur för kontrollplanets meddelanden, regler och åtgärder mellan kontrollenheten och 

nätverkets övriga enheter. Detta gör det möjligt för både administratören och olika applikationer att direkt 

komma åt olika element i nätverket som, den globala topologin, enhetsinformation eller prestanda 

information. (Big switch networks, 2014) 

 

Flera kontrollnoder kan sättas in i en speciell gruppkonfiguration för ökad tillgänglighet. Misslyckas en nod 

så tar då genast en backup över och etablerar en ny kontakt för flödet. Detta fungerar både på virtuella system 

och på fysiska serverar och den arbetar ”out of band”. (Big switch networks, 2014) 

 

För att ansluta olika applikationer till denna kontrollenhet så kopplas de gemensamt till en så kallad 

”northbound API”. Dessa API:er lär sig nätverksstatusen och visar denna för applikationerna. Detta gör det 

möjligt för applikationerna att dynamiskt och automatiskt programmera nätverket. Dessa öppna API:er gör 

denna kontrollenhet till den första oberoende applikationsplattformen. Detta utnyttjas också av många 

applikationer och bland annat av Big Switch egna ”Big switch tap monitoring” som är ett komplement till 

befintliga nätverk. (Big switch networks, 2014) 

 

Big Tap monitoring 

Big tap monitoring är en avancerad nätövervaknings lösning som utnyttjar högpresterande ”bare metal 

ethernet switchar”. Bare metal switchar är hårdvara som saknar mjukvara vilket tillsammans med SDN 

möjliggör en snabbare innovation av nätet. (Big switch networks, 2014) 
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Bild 9”Bare metal hardware” (Big switch networks, 2014) 

 

Detta ska även göra att övervakningen blir skalbar, flexibel och kostnadseffektiv just eftersom den använder 

SDNs centraliserade nätverksstruktur. Big tap monitoring möjligör att komma åt all trafik på nätet för att 

kunna felsöka den, nätövervaka, applikations övervaka eller leverera den till något av SDNs 

säkerhetsverktyg. Big tap monitoring är utformad för att möta utmaningarna som dagens nätverks lösningar 

står inför. Den följer SDN:s grund principer med centraliserad konfiguration, övervakning och felsökning. 

Mjukvaran Big tap controller körs på en eller fler virtuella hårdvarumaskiner. Controllern skapar en 

förenklad miljö för skapandet av policys. Det optimerar sedan också användardefinierade policys till mycket 

topologi medvetna flöden som programmeras in i ASIC(kretsar med specifik uppgift) i switcharna. Bare 

metal switcharna betyder alltså att det levereras utan programvara(”ODM” original design manufacturers). 

De ASIC som körs i dessa switchar är samma som brukar användas av alla stora leverantörer. För att komma 

åt detta så erbjuder även BIG Switch det väldigt smidiga operativsystemet ”Switch light” som körs på bare 

metal switcharna. (Big switch networks, 2014) 

 

5.2 POX 
POX är NOX Python baserade ”open source” SDN kontrollenhet. Den är fortfarande under utveckling och 

drivs av opensource utvecklare för att kunna driva: SDN debugging, nätverks virtualisering, enhetskontroller 

design och program modeller framåt för att skapa en modern SDN kontrollenhet. Det primära målet för POX 

är forskning och därför finns POX också för nerladdning på Github för att kunna köras i Mininet. Där kan 

POX testas i ett SDN nätverk. (Thomas D. Nadeau & Ken Gray, 2013). 

 

5.3 Vmware 
VMware är ett företag som utvecklar många olika typer av mjukvaruprodukter till virtualiserings lösningar. 

De var också en av de grundande företagen till dagens molntjänster där de idag bland annat erbjuder sin 

molnbaserade tjänst ”vCloud”. Men det är främst VMwares produkt ”vSphere” som jag kommer att 

koncentera mig på eftersom det är grunden till deras SDN lösning. 

 

vSphere 

vSphere är en produkt inom virtualliseringen med många underliggande komponenter som vCenter, ESXi 

och vSphere klienter m.m. vSphere är alltså samlingsnamnet på alla underliggande komponenter hos denna 

Vmware tjänst.  
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ESXi är den viktigaste delen av vSphere, det är nämligen virtualiserings servern. Där finns alla virtuella 

maskiner och gäst operativsystem installerade. För att komma åt, hantera eller installera någonting på den 

virtuella server(ESXi) så behövs en annan del av vSphere, nämligen en vSphere client, som också är den del 

som installeras på administratörens egen dator. Detta går bra för mindre krävande uppgifter, men ska man 

hantera flera virtuella servrar och maskiner så behövs vCenter. Den kan installeras på en Windows server 

eller en Linux server och är en centraliserad hanterings applikation som tillåter oss att hantera alla virtuella 

maskiner och ESXi centralt. Vi behöver även en vSphere client för att komma åt vCenter och då också ESXi 

i slutändan. Med hjälp av vCenter så kan också nödvändiga applikationer för företag, som Vmotion(flytta 

VM från en plats till en annan utan ”downtime”), Storage Vmotion(flytta virtuella maskindiskfiler utan 

driftstörningar eller ”downtime”), Distributed Resource Scheduler(slå ihop olika ESXi hosts till resurskluster 

för att avskilja olika behov i affärsenheter), Vmware High Avalibility(Monitoring och omstart av VM vid OS 

eller server fel) and fault tolerance(skapar en backup av VM som tar över vid fel) installeras.(Vmware, 2014) 

 

  
Bild 10 ”vSphere överblick”(Vmware, 2014) 

 

Vmware erbjuder en orkestrations lösning med en SDN kontrollenhet och en agent implantation. När en host 

läggs till i vCenter server så skickar vCenter server ut en agent för att köra denna host.  

 

Denna lösning fungerar så att en mängd ”vCenter centrala applikationer” implanteras runt deras 

”hypervisor”(virtuell maskin monitor) ESXi (versioner, 5.0 +). Det är främst ESXi som är aktuell i dagens 

läge då den är både mindre, lättare, är operativsystem oberoende och har ett web interface direkt till 

ESXhantering av klienter, klient API:er och vCenter till skillnad från föregångaren ESX. 

 

Det ingår även en hypervisor switch, vSphere Distributed Switch (VDS) som fungerar som en enda logisk 

switch. Detta gör att vCenter Servern också kan fungera som en kontrollenhet för alla VDS enheter. Detta gör 

också att VMware kan separera kontroll planet och data planet i sina nätverk. Inom VDS har Vmware också 

separerat det fysiska nätverkskortet(vmnic), länkegenskaper och nätverksattribut som användes av 

administratören som återanvändbara konfigurations mallar.  

 

Vmware har också en applikation(VM High Avalibility) inom vSphere som använder heatbeats vilket gör det 

möjligt att automatiskt ”starta om” en virtuell maskin om inte ESXi hypervisorn mottagit ett ”heartbeat” från 

den virtuella maskinen inom en viss inställd tid. Heartbeats är däremot inte applikationsmedveten, dvs den 

kan inte åtgärda fel på egen hand. Den kan däremot hjälpa till med att upptäcka fel. Dess huvudsakliga 

funktioner är, autodiscover av applikationstjänster och dess status, skapa åtgärdspolicys, säker omstart av en 

VM och är även integrerat med vCenter alarm(som också ingår i vSphere).  

 

När alla komponenter är tillhandahållna så kan en ESXi vswitch fortsätta att fungera även om vCenter 

servern går ner eftersom mycket sköts genom organiserade grupper där en enda agent är utsedd till ledare av 

felsökningen. Detta skapar ett mycket skalbart VM monitoring system som tolererar hanterings 

kommunikation genom att använda ”heartbeats” på delade datalagringsutrymmen i nätverket. ”SDN, 

software defined networks” (Thomas D. Nadeau & Ken Gray, 2013, s. 75)  
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6.0 Projekt SDN förberedelser 

Jag kommer nu att testa mina kunskaper inom SDN genom ett projekt. Till min hjälp kommer jag att använda 

nätverksemulatorn Mininet som är en beprövad SDN miljö. Jag behöver även ett antal andra element för att 

kunna sätta upp denna SDN labb. Jag kommer att beskriva vilka de är, vilka inställningar som gjorts samt 

självklart också konfigurationer i själva SDN labben i Mininet.  

 

6.1 Mininet 
Mininet är en nätverksemulator som gör det möjligt att skapa och köra switchar, routrar, hosts och även SDN 

kontrollenheter på en Linux kärna. Ett bra sätt att lära sig om SDN och Openflow samt testa SDN 

kontrollenheter och SDN applikationer. Genom att använda lätta virtualiseringar så skapar vi ett system som 

ser ut som ett komplett nätverk. Mininets virtuella hosts, switchar, routrar, länkar eller kontrollenheter är den 

äkta varan. Det enda som skiljer är att de är skapade med hjälp av mjukvara istället för med hårdvara och för 

det allra mesta så liknar deras beteende diskreta hårdvaruelement. Det är sedan ofta lätt att skapa ett 

hårdvarunätverk utifrån sitt Mininet nätverk eller tvärt om. Dessa kan köra samma binära kod eller 

applikationer. (Mininet, 2012) 

 

Det finns många fördelar med Mininet: 

 

 Det går väldigt fort att skapa ett nätverk och sedan också att göra felsökningar m.m. 

 Lätt att skapa topologier 

 Köra riktiga program och applikationer (Linux baserade) 

 Skapa paket vidarebefordran på sina nätverksenheter – eftersom enheter kan programmeras med hjälp 

av Openflow protokollet 

 SDN nätverk som körs i Mininet kan lätt överföras till hårdvaruopenflow enheter. 

 Mininet kan köras från din egen laptop. (Mininet, 2012) 

 

För att köra Mininet på ett snabbt och säkert sätt kan du även skapa en SSH(Secure shell) tunnel och starta 

upp och köra Mininet från denna. Detta eftersom en Mininet host uppträder precis som en vanlig host. 

(Mininet, 2012) 

 

6.2 Virtuell maskin 
Eftersom Mininet körs på en Linux kärna så använder jag en virtuell maskin för att köra Mininet. Det finns 

många alternativ på marknaden för detta, bland annat Oracle Virtual Box och VMware worksation. VMware 

worksation 10 är något bättre i vissa avseenden på grund av fler funktioner, att den är något mer lättanvänd 

och att det finns fler externa integrationer. Detta alternativ kostar, men har en 30dagars trial version till 

skillnad från Orcales motsvarighet som är helt gratis. Men eftersom 30 dagar räcker för detta projekt så valde 

jag VMware worksation 10. (VMware, 2014) På Mininets hemsida finns färdiga Mininet VMs till båda 

alternativen för nerladdning. (Mininet, 2012) 

 

VMware workstation 10 

Innan jag startar upp Mininet och kan påbörja att skapa mitt SDN nätverk så behöver jag göra ett antal 

justeringar i workstation 10. Eftersom jag redan laddat ner en färdig VM anpassad för workstation 10 så 

behöver jag inte skapa en ny virtuell maskin, utan kan endast ladda in denna. Detta gör jag enkelt: 

 

File – Open – Öppna .vmx filen 

 

Innan jag startar den virtuella maskinen behöver jag justera dess inställningar. Detta gör jag under: 
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Edit virtual machine settings – Hardware – Add - Network Adapter – Host-only: A private network 

shared with the host – OK 

 

Det gör det möjligt att använda en SSH tunnel in till Mininet på detta interface. 

 

Efter detta är gjort kan jag starta min VM. Detta tar mig till en login bild där jag får logga in med: 

Användarnamn: openflow 

Lösenord: openflow 

(Det kan även vara ”mininet” – ”mininet” i Virtual Box) 

 

För att sedan kunna använda SSH tunneln för att komma in i Mininet behöver jag ge mitt ”Host only” 

interface en IP adress: 

 

Sudo dhclient eth1 

 

Vilket berättar för VM:en vilket protokoll jag använder. Jag ser sedan vilket IP detta interface har fått genom: 

 

Ifconfig eth1 

 

Nu har jag IP adressen(192.168.31.129) till de interface jag vill ansluta till via min SSH terminal. 

 

Jag lämnar sedan denna VM igång för att gå vidare till att konfigurera Mininet från min SSH terminal.  

 

 6.3 SSH tunnel 
Precis som tidigare finns det många olika alternativ på marknaden, mycket beroende på vilket operativ 

system som körs på host maskinen. Men jag valde att använda ”putty” som är helt gratis och det vanligaste 

alternativet bland Windows användare. (Putty, 2013)  

Efter att jag laddat hem och installerat denna programvara så öppnar jag ”.exe” filen och skriver in ip 

adressen till mitt ”host only” interface och sedan öppnar jag denna i min terminal.  

 

Eftersom jag har laddat in min VM från Mininet så finns SSH redan installerat. Men för att kontrollera att 

detta verkligen är gjort kan jag skriva: 

 

Sudo apt-get install ssh 

 

Vilket är kommandot för att installera någonting, i det här fallet ”ssh”(där jag ser att SSH redan finns i detta 

fall). Jag kan även kontrollera att min firewall inte har blockerat port 22(som SSH använder). Detta gör jag 

genom att skriva: 

 

Sudo ufw status 

 

Jag ska nu få tillbaka ett svar om att denna är ”status inactive”.  

 

Jag startar sedan Mininet från min terminal genom att skriva: 

 

ssh –X openflow@192.168.31.129 

 

Vilket anger att jag vill ansluta till min ”openflow server” på 192.168.31.129 interfacet genom min SSH 

terminal. Kommandot ”-X” anger att X11 forwarding är igång vilket är väldigt viktigt för att sedan kunna 

starta upp andra fönster från min SSH terminal vilket jag beskriver mer senare. Jag skulle även kunna lägga 

till ”-Y” efter ”-X” för att påvisa att det är en säker anslutning och komma förbi eventuella 

autentiseringsproblem. 
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Jag loggar sedan in i Mininet genom terminalen med samma inloggningsuppgifter som tidigare.  

 

X-Server 
För att det ska vara möjligt att öppna nya fönster eller starta program ifrån min SSH terminal i Putty så måste 

jag i Windows även ha en x-server igång i barkunden som kan starta upp detta. Det vanligaste alternativet 

heter Xming och det är även den jag har använt mig av. Jag laddar först ner Xming och även Xmingfonts för 

det allra senaste. (Xming, 2014) 

 

Nu är jag redo att sätta upp ett SDN laborationsnät i Mininet genom denna SSH terminal.  

7.0 Projekt Mininet 

Denna del av mitt projekt går ut på att testa ett SDN nätverk som jag skapar i Mininet. Jag kommer att börja 

med att skapa ett litet nätverk bestående av tre hosts, en switch och en SDN kontrollenhet. Jag går därför 

igenom steg för steg hur jag kan skapa ett nätverk och testa detta nätverk i Mininet. Jag kommer först att testa 

skapa standard topologier för att senare gå över till att skapa olika mer specifika typer av topologier.  

 

Men jag börjar med att öppna och ”loggar in” i min SSH terminal för att skriva ett enkelt kommando: 

 

$ Sudo mn 

 

Sudo är ett återkommande kommando som ger mig root privilegier. ”mn” är kommandot för att jag ska starta 

ett nätverk i Mininet. Endast detta kommando kan sätta upp ett standard nätverk med två host, en switch och 

en kontrollenhet vilket bild 11 visar. 

 

 
Bild 11 ”skapa ett simpelt nätverk i Mininet” 

 

Det finns även andra återkommande kommandon som kan vara hjälpsamma att känna till i denna Mininet 

lab:  

 

 För att få en överblick av vad nätverket innehåller kan jag bara skriva ”Nodes” 

Då får jag se att mitt nätverk innehåller: h4 h3 h2 s1 co (kan vara bra vid större nätverk) 

 

 För att få se vilka kommandon jag kan använda så kan jag skriva ”Help”. 

 För att se en detaljerad överblick över nätverket så kan jag skriva ”Dump”.  

 För att se hur nätverkets nodes är kopplade och samverkar så kan jag skriva ”Net”. 

 För att testa nätverket kan vi skicka ping paket antingen från specifika sändare och mottagare: h2 

ping h3 

 Eller så kan alla hosts pinga varandra: pingall 
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 Testa TCP bandbredden mellan host: iperf eller iperfudp för udp 

 För att skapa ett nytt nätverk kan skriva: exit sedan sudo mn –c vilket städar upp gamla processer.  

 

För att kunna testa mitt nätverk så måste jag förlita mig på ett antal externa program som lyckligtvis finns 

förinstallerade i VM:en. Men för att kunna komma åt dessa är det återigen viktigt att ”X11 forwarding” är 

aktiverat( -X) samt att Xming går i bakgrunden (för hostmaskiner i Windows).  Jag kan testa så att det 

fungerar genom att skriva följande i min SSH terminal: 

 

$ Xterm –sb & 

 

Xterm är en terminalemulator för X Windows system vilket jag behöver för att kunna starta upp andra 

program( -sb anger att jag får en roller funktion i terminalen och ”&” att jag startar upp en ny terminal.  Nu 

ska Xming starta upp en ny terminal vilket bild 12 visar: 

 

 
Bild 12 ”Xterm”  

 

Från Xterm kan jag nu även starta upp andra program genom Xming. Ett väldigt användbart program för 

denna labb är Wireshark, som gör det möjligt för mig att titta på flöden och fånga paket i nätverket. 

Wireshark tillåter normalt inte openflow(of) men genom att starta den förinstallerade Wireshark från VM:en 

på det här sättet så kan jag nu även se openflow protokollet i Wireshark. Så nästa steg är att starta upp 

Wireshark. 

 

$ Sudo wireshark & 

 

På detta vis startar jag Wireshark med super user privilegier som en helt ny process. Wireshark ska nu starta 

upp.  
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Bild 13 ”Wireshark” 

 

Vi ser även att filterfältet lyser grönt efter att jag skrivit in kommandot för openflow protokollet(of). Detta 

betyder att Wireshark kan filtrera på openflow flöden.  

 

Jag väljer sedan ”capture” och loopback interfacet(lo) i Wireshark. Jag kommer dock ej se några openflow 

flöden ännu. Vi ser dock att switchen i nätverket ansluter till kontrollenheten.  

 

Men för att kunna skapa en annan topologi av nätverket så behöver jag först rensa mitt nätverk på standard 

komponenterna jag skapat. Detta gör jag genom att skriva exit och sedan: 

 

$ Sudo mn –c 

 

För att testa om jag kan fånga openflow paket i wireshark så kör jag först ett test. Det finns ett antal olika 

tester som kan köras i Mininet men detta använder kommandot ”iperf”. Det startar upp samma nätverk som 

tidigare, men även en iperf server på ena hosten och en iperf klient på den andra: 

 

$ Sudo mn –test iperf 

 

Medan jag kör denna test så kontrollerar jag aktiviteten i Wireshark vilket visas på bild 14: 
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Bild 14”Openflow test i wireshark” 

 

Detta gör jag för att kontrollera att Wireshark kan se mina openflow flöden, vilket vi på bild 14 kan se.  

 

Det är nu tid att med ett mer specifikt kommando skapa den nätverksstruktur jag vill ha, tex: 

 

$ Sudo mn -–topo single,3 –-mac –-switch ovsk –-controller remote 

 

 
Bild 15 “Nätverk i mininet”  

 

Efter de kommandon jag tidigare gått igenom så följer kommandon som sätter upp tre single hosts(som får 

samma Mac adress som ip adress), en switch av typen ”open vswitch”(som stödjer openflow), samt en 

remote kontrollenhet. På bild 15 så kan vi sedan se hur Mininet skapar detta nätverk. 
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Detta nätverk skiljer sig inte markant från de standard nätverk vi tidigare hade skapat, men det visar hur jag 

på ett mer specifikt sätt kan skapa ett nätverk. 

 

Jag testar också att skicka ett ping mellan h2 och h3: 

 

>H2 ping –c1 h3 

 

 
Bild 16 ”ping mellan två hosts i Mininet” 

 

Här ser jag tydligt openflow trafiken som skapas vid denna ping. ARP request skickas till switchen, men 

eftersom ingen ”match” finns i switchens flow tabell så skickas den vidare till kontrollenheten. Sedan skickar 

kontrollenheten tillbaka paketet med dess nu kända MAC-adress via ett flow-mod meddelande som 

uppdaterar switchens flow tabell med den nya informationen. Nästa ping mellan dessa hosts kommer alltså 

inte att behöva gå igenom kontrollenheten. 

Jag har även filtrerat bort echo-request/reply meddelanden som endast håller upp kontakten mellan switch 

och kontrollenheten genom att skriva ”of && (of.type !=3) && (of.type !=2)” i wireshark.  

 

Jag har fram tills nu endast använt mig av den standardiserade Mininet kontrollenhet som skapas i Mininet av 

”mn” kommandot. I denna laboration så vill jag även testa några av kontrollenheterna som nämnts tidigare i 

arbetet.  

 

7.1 POX 
Den första kontrollenheten jag testar heter POX. Denna kontrollenhet är Python baserad och för att kunna 

använda denna fullt ut så behöver jag även besitta vissa programmerings kunskaper inom Python som jag inte 

har. Men eftersom POX är en välbeprövad kontrollenhet så kommer jag att beskriva hur den fungerar fram 

tills att Python koden behöver skrivas samt hur jag kan ändra på den.  

 

Jag lämnar nätverket som det ser ut just nu men laddar nu ner POX kontrollenheten från Github. För att jag 

ska kunna ladda ner någonting så behöver jag först göra en förändring i min ”source list”. (detta är 

nödvändigt även för övrig nerladdning) Först skapar jag en backup på de befintliga sources. Detta gör jag 

genom att skriva: 
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$ Sudo mv /etc/apt/source.list /etc/apt/source.list.old 

 

Sedan ändrar jag: 

 

$ Sudo nano /etc/apt/source.list 

 

Nano gör det möjligt att direkt genomföra förändringar i filer sedan följer endast sökvägen till den fil jag vill 

komma åt(med root privilegier). I denna fil kopierar jag in följande: 

 

deb http://in.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal main restricted universe multiverse 

#deb-src http://in.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal main restricted universe multiverse 

 

deb http://in.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-updates main restricted universe multiverse 

#deb-src http://in.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-updates main restricted universe multiverse 

 

deb http://in.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-backports main restricted universe multiverse 

#deb-src http://in.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-backports main restricted universe multiverse 

 

deb http://in.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-security main restricted universe multiverse 

#deb-src http://in.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-security main restricted universe multiverse 

 

deb http://archive.canonical.com/ubuntu quantal partner 

#deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu quantal partner 

 

deb http://extras.ubuntu.com/ubuntu quantal main 

#deb-src http://extras.ubuntu.com/ubuntu quantal main 

 

deb http://in.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-proposed restricted main universe multiverse 

#deb http://in.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-proposed restricted main universe multiverse 

 

Sedan sparar jag genom ^O och avslutar genom ^X och kör en update: 

 

$ Sudo apt-get update 

 

Nu kan jag starta min POX nerladdning: 

 

$ Git clone http://github.com/noxrepo/pox 

 

Detta skapar en klon av POX kontrollenheten som finns för nerladdning på Github. När detta är klart kan jag 

skriva ”Cd pox” för att kontrollera att jag kommer åt POX. Sedan kan jag testa of_tutorial i från POX för att 

kunna skapa loggar av of trafik och köra tester: 

 

./pox.py log.level –DEBUG misc.of_tutorial 

 

Jag får tillbaka: 

 

POX 0.2.0 (carp) / Copyright 2011-2013 James McCauley, et al. 

DEBUG:core:POX 0.2.0 (carp) going up... 

DEBUG:core:Running on CPython (2.7.2+/Oct 4 2011 20:03:08) 

DEBUG:core:Platform is Linux-3.0.0-12-generic-i686-with-Ubuntu-11.10-oneiric 

INFO:core:POX 0.2.0 (carp) is up. 

DEBUG:openflow.of_01:Listening on 0.0.0.0:6633 

http://github.com/noxrepo/pox
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INFO:openflow.of_01:[00-00-00-00-00-01 1] connected 

DEBUG:misc.of_tutorial:Controlling [00-00-00-00-00-01 1] 

 

Nu kan jag köra min första test i POX. Denna test genererar inga openflow paket men beskriver bra hur 

paketen florerar i mitt nätverk och hur nätverket succesivt lär sig och uppdaterar. I min ssh terminal som kör 

Mininet(det behövs alltså två ssh terminaler, en som kör of_tutorial och en som kör Mininet mot samma VM) 

skriver jag: 

 

Xterm h2 h3 h4 

 

Xming startar en terminal för de respektive hosts jag har i mitt nätverk. Jag vill se hur trafiken i nätverket 

florerar. Därför kommer jag att göra h3 och h4 till avlyssnare medan jag skickar ett enkelt ping från h2 för att 

se vilken väg detta paket tar i mitt nätverk. I xterm fönstret för h3 och h4 skriver jag:  

 

Tcpdump –XX –n –i h3-eth0 (samt h4 i det fönstret) 

 

Sedan skickar jag ett ping från h2: 

 

Ping –c1 10.0.0.3 

 

 
Bild 17 ”pingtest POX” 

 

Bild 17 beskriver hur detta ser ut. Alla hosts ska se samma trafik, så jag jämför h3 och h4. Just nu körs POX 

som ”act:_like_hub” men för att optimera denna så behöver den modifieras till en ”act_like_switch”. Detta 

görs genom Python programmering. För att kunna skriva om koden så skriver jag: 

 

$ Sudo nano pox/misc/of_tutorial.py 
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Där ser jag hur den är inställd på ”act_like_hub”, men även att jag genom ^V(byta sida) tills jag kommer till 

”def act like switch”, kan modifiera koden för att aktivera ”act_like_switch”. Detta görs med Python baserad 

kod, men jag kan använda mig av den utkommenderade koden som finns där som ”mall”.  

 

För att endast starta POX som en ”learning switch”(utan förändring) så skriver jag:  

 

$ Cd pox 

$ Python - ./poc.py forwarding.l2_learning 

 

Jag startar en annan ssh session och sätter upp ett enkelt nät med:  

 

$ Sudo mn –controller=remote, ip=192.168.31.129, port=6633 

Jag ser då i min terminal som kör POX att nätverket är “connected” och jag kan därmed också testa skicka ett 

ping.  

 

7.2  Floodlight 
Floodlight är också en opensource kontroller som finns tillgänglig för Mininet. För att köra Floodlight som 

en kontroller så behöver jag ändra i den. Ändringar i Floodlight kan göras i ett program som heter Eclipse. 

Jag kommer nu att visa hur jag gjort för att installera och köra Floodlight i Mininet.  

  

Jag börjar med att installera Eclipse genom min SSH terminal: (Krävs att ”git” är installerat redan – sudo apt-

get install~) 

 

$ sudo apt-get install build-essential default-jdk ant python-dev eclipse git 

 

Jag installerar även ant: 

 

$ sudo apt-get install ant  

 

Nu är jag redo att hämta Floodlight:  

 

$ git clone git://github.com/floodlight/floodlight.git 

 

Efter jag hämtat Floodlight testar jag att det fungerar att starta Floodlight genom att skriva: 

 

$ cd floodlight  

$ ant 

$ java –jar target/floodlight.jar 

 

Genom att starta en ny SSH terminal mot samma VM så kan jag också testa Floodlight i Mininet. På samma 

sätt som tidigare så skapar jag en nätverksstruktur genom ”nm” kommandot och testar sedan skicka något 

ping paket för att se vad som händer i Floodlight terminalen:  
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Bild 18 ”Floodlight i Mininet” 

Jag kan från min Mininet terminal testa köra kommandot ”pingall” för att kontrollera att det fungerar. 

Avslutar jag sedan Floodlight och upprepar ”pingall” så kommer det att sluta att fungera.  

 

Jag vill nu öppna mitt Floodlightprojekt i Eclipse. För att göra detta bygger och öppnar jag först Eclipse från 

min SSH terminal genom att skriva:  

 

$ ant eclipse  

$ eclipse & 

 

När Eclipse har startat upp så klickar jag på –file –import –general - markerar ”existing project into 

workspace” – next – browse ”-sökvägen till floodlight-” – finish.  

 

För att starta projektet på rätt sätt behöver jag även klicka på: run – run configurations – högerklicka på ”java 

applications” – new: Name: Floodlightlaunch, Project: browse – floodlight, Main: Browse: 

Main.net.floodlightcontroller.core – apply. 

 

Fördelen med att köra Floodlight ifrån Eclipse är att jag på ett betydligt enklare sätt kan modifiera Floodlight 

efter mitt eget nätverk. För att visa hur detta är möjligt så modifierade jag själv min Floodlight enhet en 

aning. Jag ville att alla nya paket som skickades till kontrollenheten skulle registreras. Så varje gång ett nytt 

paket skickads till kontrollenheten så registreras detta i en logg, innehållande paketets avsändares MAC-

adress och från vilken switch det senast passerade. För att göra detta så skapade jag först en ny klass som jag 

döpt till ”MACTracker” i Eclipse: 

 

Jag beskrev tidigare hur jag lade till Floodlight projektet i Eclipse. Jag kommer därför att ha en ”Floodlight” 

flik under projekt. Jag klickar på denna och högerklickar sedan src/main/java och väljer ”new class”. I fälten 

för new class fyller jag i följande: 

 

Package: net.floodlightcontroller.mactracker 

Name: MACTracker 

Interfaces: Add – IOFMassageListener & IfloodlightModule – Add – OK 

 

Jag kommer därefter att få se koden för MACTracker. Men för att detta ska fungera så behöver jag lägga till 

ett antal funktioner samt förändra en aning i dessa funktioner. Jag börjar med att lägga till dessa:  

 

import net.floodlightcontroller.core.IFloodlightProviderService; 

import java.util.ArrayList; 
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import java.util.concurrent.ConcurrentSkipListSet; 

import java.util.Set; 

import net.floodlightcontroller.packet.Ethernet; 

import org.openflow.util.HexString; 

import org.slf4j.Logger; 

import org.slf4j.LoggerFactory; 

 

Jag ändrar sedan i tre av dem:  

 

protected IFloodlightProviderService floodlightProvider; 

protected Set macAddresses; 

protected static Logger logger; 

 

Nu är grundkoden för MACTracker färdig. Men för att dessa ska påropas vid modulens uppstart så behöver 

jag även ändra i själva funktionerna som påropas vid uppstarten:  

 

@Override 

public Collection<Class<? extends IFloodlightService>> getModuleDependencies() { 

    Collection<Class<? extends IFloodlightService>> l = 

        new ArrayList<Class<? extends IFloodlightService>>(); 

    l.add(IFloodlightProviderService.class); 

    return l; 

} 

 

@Override 

public void init(FloodlightModuleContext context) throws FloodlightModuleException { 

    floodlightProvider = context.getServiceImpl(IFloodlightProviderService.class); 

    macAddresses = new ConcurrentSkipListSet<Long>(); 

    logger = LoggerFactory.getLogger(MACTracker.class); 

} 

 

Jag behöver även definiera hur jag ska hantera dessa paket som skickas till kontrollenheten. Först sätter jag 

upp en OF avlyssnare: 

 

@Override 

public void startUp(FloodlightModuleContext context) { 

    floodlightProvider.addOFMessageListener(OFType.PACKET_IN, this); 

} 

 

Sätta ID på OF avlyssnaren: 

 

@Override 

public String getName() { 

    return MACTracker.class.getSimpleName(); 

} 

 

Hur dessa inkommande paket ska hanteras när det väl kommer till kontrollenheten. Jag vill alltså att de ska 

registreras och även skrivas i en logg med MAC-adress och viken switch de passerat: 

 

@Override 

   public net.floodlightcontroller.core.IListener.Command receive(IOFSwitch sw, OFMessage msg, 

FloodlightContext cntx) { 

        Ethernet eth = 



Löpnummer (EL1430) 

Examensarbete för högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik, 15hp/filosofie kandidatexamen i elektronik, 15hp 

31 
 

                IFloodlightProviderService.bcStore.get(cntx, 

                                            IFloodlightProviderService.CONTEXT_PI_PAYLOAD); 

 

        Long sourceMACHash = Ethernet.toLong(eth.getSourceMACAddress()); 

        if (!macAddresses.contains(sourceMACHash)) { 

            macAddresses.add(sourceMACHash); 

            logger.info("MAC Address: {} seen on switch: {}", 

                    HexString.toHexString(sourceMACHash), 

                    sw.getId()); 

        } 

        return Command.CONTINUE; 

    } 

 

Nu återstår egentligen endast två saker att göra. Först att tala om för Eclipse att denna modul existerar: 

src/main/resources/META-INF/services – dubbelklicka ”net.floodlight.core.module.IfloodlightModule” och 

lägg till:  

 

Net.floodlightcontroller.mactracker.MACTtacker 

 

Slutligen att denna modul ska laddas upp vid uppstart: src/main/resources – dubbelklicka 

floodlightdefault.properties och lägg till samma följt av ett ”,”: 

 

Net.floodlightcontroller.mactracker.MACTtacker, 

 

Starta sedan Floodlight genom att klicka src/main/java – net.floodlightcontroller.core –högerklicka 

”main.java” och sedan ”kör som java application”. 

 

Jag startade sedan upp Mininet och skapade ett enkelt simulerat nätverk med Floodlight som kontrollenhet: 

 

Sudo mn –mac –controller=remote –ip=192.168.228.128 –port=6633 

 

Sedan skickade jag ett enkelt pingtest med ”pingall” kommandot för att kontrollera att Floodlight och 

MACTracker nu loggade nya MAC-adresser och från vilken switch de skickats(finns endast en switch i detta 

simulerade nätverk): 
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Bild 19”MACTracker” 

 

Jag kan se att Floodlight nu registrerar MAC-adresserna på de två hostarna i nätverket(Mininet MAC-

adresser ser annorlunda ut) och även vilken switch som skickat paketet till kontrollenheten.  

8.0 Resultat 

Det finns väldigt många olika lösningar av SDN att tillgå idag. I mina tester simulerade jag alltså nät i 

Mininet samt använde olika open source kontrollenheter som POX och Floodlight. Mycket eftersom detta var 

helt enkelt ett smidigt sätt att testa denna teknik när kontrollenheterna fanns för nerladdning. Det blir därför 

svårt att jämföra med helhetslösningarna som de stora företagen erbjuder eftersom jag inte testat dem. Jag 

kan bara utgå ifrån vad jag läst om lösningarna i de fallet. Tycker generellt att ”open source” alternativen 

som finns på marknaden är väldigt bra. Detta av tre anledningar. 

1. Det går att anpassa lösningen till sin egen miljö på ett mycket enklare sätt än med ”helhetslösningarna”. 

Detta eftersom det är du själv som kan skriva eller ändra i koden. Här kan du göra betydligt mer avancerade 

ändringar än vad jag gjort i tex Floodlight.  

 

2. Du kan alltid söka hjälp från andra vid problem eftersom det finns öppna forum där utvecklare från alla 

håll och kanter postar sina egna projekt och svarar på frågor.  

 

3. Det är betydligt billigare eftersom kontrollenheten är en mjukvara som är gratis samt att övrig utrustning 

endast kräver openflowstöd.(White box routing eller Bare metal Switching) 

 

Utifrån mina produktmål(Baserat på open source lösningarna jag testat i Mininet): 

 

Integrerbart med befintliga produkter: 

Teoretisk så ska dessa opensource mjukvaru kontrollenheter inte vara några problem för en Meru kontroller. 

Jag hann däremot aldrig testa detta i mitt laborationsnät.  

 

Konfigurera olika nätverksenheter från en kontrollenhet: 

Detta går från både Floodlight och POX med hjälp av Openflow protokollet. 
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Erbjuda en betydligt enklare drift och hantering av nätet: 

Ja, eftersom det går att konfigurera utrustningen från en samlad punkt. Samt att man kan automatisera väldigt 

mycket.  

 

Anpassa nätverket efter behov på en mer detaljerad nivå: 

Detta görs bäst i open source alternativen med python kod i POX eller med java kod i Floodlight. Sedan kan 

som sagt väldigt mycket automatiseras också för att underlätta.  

 

Bättre upplevelse för användarna av nätet: 

Eftersom nätverkskontrollen är centraliserad så är tillstånds information för en högre nivå av applikationer 

också tillgänglig. Detta gör att SDN:s infrastruktur bättre kan anpassa sig efter dynamiska användarbehov. 

 

Ha en översikt på trafik inom nätet: 

Detta klarar både Floodlight och POX beroende på hur man använder enheterna. Jag visade med 

MACTracker ett enkelt sätt att se nya paket som kom till enheten. Men detta går förstås göra mer detaljerat 

och avancerat.  

 

9.0 Analys 

Jag kommer att analysera detta projekt utifrån de projektmål som finns uppsatta i projektet.  

 

1. Slå fast vilken påverkan SDN har för framtidenens nätverk. 

 

En centraliserad kontrollenhet som kan hantera flera leverantörs miljöer. Detta fungerar så att man använder 

sig av SDN:s kontrollprogram för att kunna manövrera alla openflow-aktiverade nätverksenheter. Istället för 

att behöva hantera grupper av enheter från en rad olika leverantörer så behövs nu endast SDN:s 

kontrollverktyg för att snabbt kunna konfigurera, distribuera och uppdatera enheter i hela nätverket.  

 

Ett lätthanterat nätverk genom automatisering. SDN erbjuder ett mycket flexiblare automatiserat nätverk 

genom att det finns möjlighet att utveckla egna verktyg som automatiserar många av de nätverkshanterings 

uppgifterna som idag sköts manuellt av operatören. Verktygen kommer i sin tur att minska kostnaderna samt 

göra nätverket mer stabilt i form av att man slipper fel orsakade av operatören. 

 

Högre grad av innovation än tidigare. Detta eftersom SDN tillåter oss att genomföra förändringar i nätverket i 

realtid för att kunna möta affärsbehov och användarkrav när de uppstår på en gång. Genom att virtualisera 

infrastrukturen och på de sättet koppla bort den från enskilda nätverkstjänster så kan administratören 

skräddarsy hur nätverket ska uppträda och införa nya tjänster på bara någon timme.  

 

Ökad grad av tillförlitlighet och säkerhet på nätverket. SDN gör det möjligt att i en högre grad konfigurera 

och definiera regler i nätverket som Openflow sedan slussar vidare till infrastrukturen. Detta gör att man 

slipper konfigurera om enskilda enheter i nätverket när en regel förändras eller när en enhet, tjänst eller 

applikation tas bort eller flyttas. Detta minskar sannolikheten för nätverks fel på grund av konfiguration eller 

regel inkonsekvenser.  

 

Anpassa nätverket till sina behov på en mer detaljerad nivå. Administratören kan genom SDN tillämpa 

strategier på en mer detaljerad nivå för att uppfylla företagets verkliga behov på ett mycket automatiserat sätt 

vilket jag beskrivit tidigare.  

 

En bättre upplevelse för nätets användare. Eftersom nätverkskontrollen är centraliserad så är tillstånds 

information för en högre nivå av applikationer också tillgänglig. Detta gör att SDN:s infrastruktur bättre kan 

anpassa sig efter dynamiska användarbehov. Exempelvis om en leverantör vill införa högsta möjliga 

upplösning för en videotjänst på ett automatiserat och öppet sätt. Detta till skillnad för hur det är idag när 

användarna själva måste välja vilken upplösning de ska ha. Sedan är det inte heller säkert att nätverket stödjer 
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detta vilket kan leda till onödiga avbrott eller förseningar i video streamen som försämrar 

användarupplevelsen. 

 

SDN:s kontrollenheter kommer att ge administratören fullständig insyn och kontroll över nätverket. Man kan 

utifrån kontrollenheten reglera tillträde, trafik, service och säkerhet väldigt konsekvent över både trådbundna 

och trådlösa nätverk. Detta ger Företag och leverantörer minskade driftkostnader, dynamiska 

konfigurationsmöjligheter, färre fel i nätet och ett sätt att konsekvent konfigurera och reglera nätverkets 

regler. (ONF, 2012) 

 

Vilket håll pekar utvecklingen av SDN?  

 

De allra största företagen inom branschen har egentligen en sak gemensamt och det är att alla ser hur SDN 

har potential att revolutionera nätverksindustrin. Det är just därför denna relativt nya teknik utvecklats så 

snabbt och att ONF har fördubblat antalet medlemmar de två senaste åren.  

 

Det som drivit dessa medlemmar till att ansluta sig till ONF och utvecklingen av SDN är just det faktum att 

marknadskraven blir allt svårare att uppnå för många med en traditionell nätverk struktur. Den ständiga 

tekniska utvecklingen har blivit något ojämn i och med att annan teknik prioriterats och utvecklats mer under 

de senaste åren. Dessutom har vårt fokus genom åren hela tiden flyttats när det kommer till vad vill vi att 

våra nätverk ska klara av. Detta har ledat till att dagens nätverk kan vara väldigt komplexa och begränsade.  

 

Men det finns även andra problem än att dagens nätverk är komplexa och begränsade. Leverantörer av 

nätverkstjänster och företag som utnyttjar dessa måste alltid se till att kunna möta de affärsbehov och 

användarkrav som finns. Men eftersom marknaden för detta ofta förändras måste de kunna reagera på samma 

sätt lika snabbt. Men förmågan att reagera hindras av leverantörernas utrustnings produktcykler som kan 

variera upp till tre år eller mer. Bristen på standardiserade öppna gränssnitt begränsar nätoperatörers förmåga 

att anpassa nätet till deras individuella miljöer. Det finns alltså också en obalans mellan marknadens krav och 

vad dagens nätverk klarar av att hänga med på. (ONF, 2012) 

 

Det är just ur dessa typer av problem som SDN har växt fram. Men många kritiker till SDN tekniken påpekar 

just att nätverkets säkerhet sätts på spel om vi skulle placera all intelligens centrerat i en kontrollenhet. Här 

har SDN en del att förbättra men det gäller att se till att administratören kan låsa ner tillgången till SDN 

kontrollenhets trafik genom att följa samma procedur som används till att låsa ner andra viktiga former av 

trafik i nätet. Den säkerhet som SDN tillför kan vara att kontrollenheten stödjer avancerade filter eller att den 

kan erbjuda isolering av trafik. Men eftersom SDNs kontrollenhet också kan vara målet för ett angrepp 

utifrån så måste den både kunna begränsa hastighet på kontrollenhetens flöden samt kunna varna 

administratören när det pågår ett misstänkt angrepp på enheten. (J.Metzler & S.Ashton, 2013) 

 

SDN’s framfart i virtualiserade miljöer är en relativt ny aspekt som kan komma att bli väldigt slagkraftig i 

framtiden. Men detta är ett bra exempel på hur det fortfarande finns detaljer inom SDN som behöver 

utvecklas eftersom den ekonomiska kalkylen i många fall endast går jämt upp. Men i och med framfarten av 

de öppna SDN samhället som drivs av utvecklare från flera olika segment av branschen så började även 

marknaden märka att det fanns ett stort värde i applikationerna som knyts till kontrollenhetens API:er. Med 

dessa applikationer ska kombinationen av SDN och virtualisering kunna optimeras ytterligare i framtiden. 

(Thomas D. Nadeau & Ken Gray, 2013) 

 

En annan intressant händelse är att under det senaste Cisco Live som hölls i Maj 2014 så pratade inte 

nätverks jätten Cisco’s VD John Chambers om deras senaste switchar eller routrar. Han ägnade istället tiden 

till att prata om SDN och också presentera Application centric infrastructure(ACI) som är en del av deras 

SDN lösning. ACI är en applikationscentrerad mjukvara som ska göra det enklare och snabbare att driftsätta 

nya program från datacentret. John Chambers säger också:”-We will be the best implementer of SDN in the 

world. It will not only benefit Cisco. We will lead the industry”. (Networkworld, 2014)  
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Detta är intressant eftersom även om tekniken i sig står för många utmaningar så pågår det även många 

underliggande maktkamper mellan de stora företagen som vill att tekniken ska utvecklas för att bäst passa till 

deras del av marknaden. En annan stor aktör är virtualiserings jätten VMware som förstås vill flytta fokus 

från hårdvaran och driva på för SDN i den virtualiserade miljön med hjälp av deras egen SDN lösning NSX. 

Cisco vill på andra sidan behålla sin dominans inom nätverksindustrin med hjälp av SDN som är hårt 

integrerat med underliggande fysisk infrastruktur, men ändå tillåter virtualisering till viss grad. (SDN, Cisco 

and VMware, 2014)  Cisco menar också att deras enhetliga Cisco lösning kommer att vara det billigare 

alternativet. Även om ”open source” mjukvara tillsammans med ”white box” hårdvara lösningar har det 

billigaste inköpspriset. Detta eftersom Cisco kunder sparar pengar på operationskostnader samt att det är 

enklare att sätta upp och hantera. 

 

Open source projekten som drivs av olika företag och däribland Big Switch networks och deras projekt 

Floodlight har också kritiserats. Bland annat för att projekten drivs i grund och botten av enskilda företag 

som Big Switch Networks. Kritiker menar att användare och utvecklare ska vara mycket försiktiga när de 

använder dessa typer av SDN lösningar eftersom det finns risk att större företag som tex Cisco kan köpa upp 

företaget som driver projektet och sedan stänga ner det för att istället styra SDNs utveckling i den riktning de 

anser bäst för dem.    

 

Big Switch Networks anser dock att detta inte är någonting att oroa sig för. De menar att det alltid kommer 

att finnas en öppen SDN kontrollenhets standard för att konkurrera med stora företagen som Cisco och 

VMware eftersom koden redan finns där. Utvecklare från hela världen har hjälpt till att bygga och forma 

Floodlight och kommer att fortsätta med detta eftersom det finns så mycket att vinna på att använda den 

öppna källkoden. Alla utvecklare kan skräddarsy en SDN lösning som passar till just deras miljöer. Denna 

öppna natur är väldigt viktig enligt Big Switch eftersom detta driver SDN tekniken framåt inom alla aspekter 

av branschen eftersom det är så många utvecklare som bidrar. De hävdar också att om kritiker ändå tvivlar 

och säger att om budet blir tillräckligt högt så kommer inte Big Switch att tacka nej och resultatet blir att 

projektet stängs ner. Om Big switch networks skulle försvinna imorgon så skulle det ändå finnas över 10.000 

organisationer som laddat ner samt dussintals enskilda utvecklare som bidragit till projektet. Eftersom 

företaget också är apache2 listat så kan det fortsätta utvecklas av vilken organisation som helst, när som helst. 

(Projekt Floodlight, 2014) 

 

De flesta av idéerna om SDN startade som revolutionerande idéer med normaliserades sedan av erfarenhet 

och tidigt testande. Det är verkligen någonting på gång med denna teknik och det pågår mycket arbete under 

”ytan” fortfarande. SDNs resa har börjat men den har långt ifrån nått sitt slut. (Thomas D. Nadeau & Ken 

Gray, 2013) 

 

Är denna SDN teknik någonting för företaget Comdate? 

 

För att avgöra hur denna teknik passar till Comdate så har jag tittat på deras befintliga produkter och främst 

Meru och Fortigate och hur de ställer sig till SDN.  

 

SDN har länge fokuserat på fasta nätverks infrastrukturer och nätverkens kärna, men allt eftersom trådlösa 

expansioner vid nätverkens gränser blivit allt mer vanligt så har SDN aktiverat Wi-Fi blivit allt viktigare. 

Den trådlösa industrin är redan på gång med SDN, men det saknas fortfarande bra lösningar för WLAN.  

 

Meru anser att det är viktigt att integrera Wi-Fi i en SDN lösning för att minimera kostnader och förenkla 

hanteringen av nätet genom att använda Openflow aktiverade trådlösa nätverkskomponenter. Med SDN kan 

trådlösa och trådbundna komponenter ses som inbördes element och då också hanteras som sådana. SDN 

program kan sedan integreras och höga värdet på både trådlösa och trådbundna nätverk.  

 

För att citera Meru’s vice VD Rohit Mehra uttalande om Merus stöd för SDN: ”-Genom att helt stödja öppen, 

standardbaserad hantering och kontroll hela vägen till accesspunkten avser Meru att ge stöd till SDN för att 

möta behoven hos IT-företag och nätverksadministratörer”.  
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Meru arbetar alltså mot verkligt öppna och standard baserade nätverk där den absolut bästa lösningen ska 

kunna användas, de ska ta bort komplexiteten från driftsättning och hantering av nätverksåtkomst utan att 

detta ska kräva ytterligare utbildning eller ersättning av befintlig utrustning.  

 

Meru har nu lagt till Openflow stöd i sina trådlösa controllers. Genom att göra detta så får vi en samlad 

överblick av både de trådlösa och det trådbundna nätverken där hanteringen också sker samlat. Men Meru har 

gått ett steg längre än många andra Wi-Fi leverantörer genom att erbjuda både norrgående(northbound) och 

södergående(southbound) API:er i sina trådlösa controllers. Detta betyder att Meru kommer att kunna 

använda SDN baserade applikationer i sina nätverk. Bland annat för att kunna erbjuda rätt QoS till rätt 

tjänster inom nätverket.  

Så Meru aktiverat Wi-Fi kommer kunna bidra till att säkerställa genomgående hög prestanda för 

applikationer samt förenkla enhetlig hantering av fasta och trådlösa nätverk. (Meru networks, 2014) 

 

Det har varit svårt att få fram någonting om Fortinet. Men Fortinet har ett antal SDN partners(bland annat 

Big Switch networks &VMware) som gör det enkelt att integrera med befintliga Fortinet lösningar. Dessa 

gemensamma säkerhetslösningar kan erbjuda kunderna valmöjligheter av applikationer och tekniker i det 

bredaste utbudet av distributionsalternativ. (Fortinet, 2014) 

 

Ta fram en SDN lösning som passar Comdate. 

 

I mina tester simulerade jag alltså nät i Mininet samt använde olika open source kontrollenheter som POX 

och Floodlight.  

Mitt slutgiltiga resultat med detta projekt är att jag trots allt tycker att Open source alternativen är en bra väg 

in till att testa och komma igång med denna teknik. Floodlight tillåter utvecklaren att jobba genom Eclipse 

vilket också underlättar. Med en Floodlight baserad lösning tillsammans med openflow enheter skulle inte 

riskerna för Comdate vara särskilt stora eftersom detta i princip redan finns. När också deras partner Meru 

verkar vara inställda på att stödja det öppna SDN alternativen så låter det väldigt lovande. Men för att kunna 

se Floodlights hela potential så krävs mer modifikation och kod skrivande. Även om detta också kan kräva 

tid så bör ändå slutresultatet bli väldigt anpassat till hur miljön hos Comdate ser ut.  

 

10.0 Slutsats 

Denna teknik är väldigt ny och det är väldigt svårt att spå dess framtid eftersom fler och fler stora företag vill 

vara med och styra dess utveckling. Lösningarna från t.ex. Cisco(presenterades den 20 Maj 2014) och 

VMware är relevanta eftersom de har så stort inflytande i utvecklingen av SDN tekniken. Jag personligen ser 

en fara med Ciscos plötsliga dedikation till denna teknik. Detta eftersom en aspekt av Cisco’s VD John 

Chambers uttalande är att de kan ses som ett hot mot ”open source projekten”. Cisco har alltid varit emot den 

öppna naturen eftersom de inte vill släppa utvecklingen ur sina ”egna händer”. När en så pass stor aktör i 

detta blandar sig i får övriga se upp. En stor del av min forskning i detta projekt har handlat om ”open 

source” projekt och främst om Big Switch Networks projekt Floodlight. Jag tycker att dessa projekt bör 

finnas kvar oavsett om man väljer att använda sig av dess lösningar eller inte eftersom de drivs av många 

olika intressen och inte bara ett. Det bör vara det absolut bästa för SDN tekniken på sikt. Så jag hoppas 

verkligen att de får fortsätta existera och utveckla SDN tekniken till dess verkliga potential, att göra arbetet 

enklare, snabbare och flexiblare för alla som arbetar med nätverk. Jag tror däremot inte att open source 

projekten kommer att försvinna i och med att det redan finns så många involverade parter som redan laddat 

ner och utvecklar produkten. Så något egentligt hot mot SDN öppna utveckling ser jag inte, men möjligtvis 

en fördröjning. 

När det kommer till mitt resultat så kan egentligen ingenting sägas med hundra procent säkerhet eftersom 

tiden var knapp och tekniken fortfarande är under utveckling. Men tekniken har stor potential och det är 

egentligen alla överens om. Företag utvecklas genom att ta sig an nya tekniker och produkter. Upphör detta 

så leder det för eller senare till att konkurrenter kan erbjuda en bättre produkt. Det är därför väldigt viktigt att 

kontinuerligt se över framtiden för att fortsätta vara marknadsmässiga. Att vara föregångare till en ny teknik 
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kommer alltid vara en liten chansning eftersom ingen kan se in i framtiden, men det är också de som vågar 

vara just detta som fortsätter utvecklas och därför blir lönsamma och lever kvar i branschen.  
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