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Tema / Titulo

Alta disponibilidade em Redes SDN

Contexto

Um princípio base para as Redes definidas por Software (SDN) é o de que haja uma separação clara entre o Plano de Utilizador (UP), por onde 
circula o tráfego de rede, e o Plano de Controlo (CP), responsável por garantir os mecanismos necessários ao encaminhamento e processamento 
desse tráfego[1]. A rede 5G baseia-se neste princípio, como certamente se baseará também a rede 6G.
Este desacoplamento oferece um conjunto alargado de vantagens operacionais e económicas[2], e impõe mudanças profundas na forma como as 
redes serão construídas no futuro. 
Uma dessas mudanças tem a ver com a forma como se garante a disponibilidade permanente das funções de rede. 
Numa abordagem "tradicional" a este problema, um Elemento de Rede (CP+UP) pode ser capaz de assumir funções de outro que falhou, sendo esta 
redundância controlada de maneira autónoma pelo próprio Elemento de Rede e/ou por protocolos capazes de garantir o automatismo. Por exemplo a 
falha de um router pode ser coberta por um 2º router em espelho, usando um protocolo como HSRP o VRRP para virtualizar os interfaces [3], ou a 
utilização de um protocolo de routing poderá garantir a existência de rotas alternativas. 
Nas redes SDN, uma falha no UP será normalmente detetada pelo CP, que tomará as ações necessárias para que o UP se reconfigure. Encarregue 
disso estará um módulo de software tão mais flexível e inteligente quanto se pretenda, e capaz de evoluir independentemente do UP.
Porém, com a separação entre UP e CP surgem também novas possibilidades de falha: o que fazer quando é uma função do CP que falha? e se 
falha todo o CP?[2][3]

Objetivos do Projeto

Estudar no contexto de uma função de rede, os mecanismos de CP para garantia de alta disponibilidade do UP
Estudar, no contexto de uma função de rede, os mecanismos de UP para resposta a falhas do CP
Estudar, no contexto de uma função de rede, os mecanismos de alta disponibilidade para garantia de resposta do CP (redundância active
/active, active/hot-standby, etc)
Implementar numa Software Defined Network os mecanismos estudados e validar os resultados
Acompanhar a aplicação dos mecanismos escolhidos a uma função de rede real, dotando-a de Alta Disponibilidade

Aspetos Inovadores

 A abordagem holística à alta disponibilidade em redes SDN aqui proposta não se encontra explorada na indústria. Cada aspeto é tomado 
separadamente, o que dificulta uma visão global, extremo-a-extremo, e envolvendo todos os elementos passíveis de falha.  

Ferramentas a utilizar

Controlador SDN: , outroONOS

Programabilidade do UP, Interface UP/CP: , PFCP, outrosOpenflow, P4

Plano de Utilizador

OvS, Simulação com Mininet
Switch SDN
Elemento de rede virtualizado (  based)Vector Packet Processing/VPP

Linguagens de programação: Java, Go, outra
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Atividades

Estudos preliminares de estado da arte de SDN
Estudo de mecanismos de alta disponibilidade e tolerância a falhas
Avaliação de soluções de Open Source Networking
Prototipagem e desenvolvimento de solução de alta disponibilidade para uma função de rede real, baseada em SDN
Testes da solução
Demonstração

Competências Chave Requeridas

Interesse pela área de Redes e SDN
Competências de programação

Orientador 

Rui Calé, cale@alticelabs.com
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