פרוייקטים ברשתות סמסטר אביב תשע"ה
לפרטים על כל הפרוייקטים :ניתן לפנות למנחים למייל ,או למהנדס המעבדה רועי מטרני roym@ee.technion.ac.il

חומר רקע
חלק לא מבוטל מהפרוייקטים פה עוסק בנושא שהוא מאד חם כיום בתעשיה ,וזה מחשוב ענן ,רשתות מוגדרות
תוכנה וציוד רשת וירטואלי.
מובא כאן רקע על הנושאים האלו ,כדי לא לחזור על כך כמה פעמים בהצעות הפרוייקטים עצמם .אתם לא צריכים
לקרוא את זה עכשיו ,אבל אם יש הצעות פרוייקטים שמעניינים אתכם ומופיעה שם אחת מהטכנולוגיות האלו,
כדאי לחזור לעמוד הראשון ולהציץ בהסבר כדי להבין יותר טוב במה מדובר.

מחשוב ענן וOpenStack-
מחשוב ענן הוא טכנולוגיה שבה יש ספק עם חוות שרתים אחת או יותר ,שמספק שרות עבור לקוחות .השרות יכול
להיות אחסון (למשל דרופבוקס) ,אירוח אתרים (למשל  ,)WordPressמחשבים באיזו מערכת הפעלה שנרצה
(למשל הענן של אמזון) ועוד הרבה סוגים אחרים .יש טרנד מאד גדול להעביר שרותים לענן ,כשעל הכוונת לקוחות
עסקיים ,אשר גם נוטים לשלם על שרותים .הרשת משחקת תפקיד מרכזי במגמה הזו ,מכיוון שנותר צורך להגדיר
רשתות מחשבים על ענן ,כולל כל הפונקציות (כמו ניתוב ,אבטחה ,יתירות) שהלקוחות היו רגילים אליהם.
 OpenStackהוא מימוש קוד פתוח של פלטפורמת ענן ,כזה שספקים יכולים להתקין אצלם ולתת שרותי ענן.
המימוש הוא בפייתון OpenStack .מורכב מכמה חלקים עם קשר רופף ביניהם .אחד מהם הוא  ,Neutronשהוא
החלק שמגדיר את הרשתות הוירטואליות של כל לקוח.

Software Defined Networks (SDN) and OpenFlow
 SDNהיא טכנולוגיה ,שבעזרתה ניהול הרשת הופך להיות מבוסס תוכנה וגמיש הרבה יותר מאשר הרשתות
הקיימות היום ,בהם רוב הלוגיקה ממומשת בחומרה או בקוד שקרוב מאד לחומרה .גישה זו מאפשרת גם גמישות
גדולה יותר ,וגם שליטה טובה יותר על התנהגות הרשת .השוק הגדול ביותר לסוג זה של יישום הוא הרשתות
הארגוניות ו.Data Centers-
אחד מהיישומים המרכזיים של  SDNהוא  .OpenFlowזהו פרוטוקול שמקשר בין מחשב מרכזי שנקרא בקר
( )Controllerלבין מתגי תקשורת .הבקר מכיר את כל הרשת ,מקבל החלטות על ניתוב ברשת ומעביר הוראות אל
המתגים בעזרת פרוטוקול  OpenFlowמה לעשות עם כל חבילה שמגיעה למתג.
 SDNהוא תחום חם מאד ב 2-3-השנים האחרונות ,עם הרבה קבוצות פיתוח בחברות העוסקות בתקשורת גם
בארץ וגם בעולם.

Open vSwitch
( Open Vswitchבקיצור  )OVSהינו מתג מבוסס תוכנה .זהו המתג המוביל כיום במימוש רשתות וירטואליות על ענן,
ומקשר בין מחשבים וירטואלים לחלקים אחרים ברשת ,כמו שרתים אמיתיים או מחשבים וירטואלים אחרים .מתג
זה תומך בפרוטוקול .OpenFlow

רשימת הפרוייקטים
OpenFlow and SDN
Emulating Data-Centers by MiniNet
מנחה :יניב בן יצחק yanivbi@tx.technion.ac.il
מרכז מחשבים ( )Data Centerהינו אוסף של שרתים אשר מספקים שרותי מחשוב ,כמו אחסון נתונים ,שרותי
רשת ,אתרי אינטרנט ועוד .כל החברות העסקיות הגדולות מחזיקות מרכז נתונים משלהם ,והקטנים יותר
מאחסנים את הנתונים שלהם אצל ספקי מחשוב .מרכזי המחשוב אמורים לעבוד ללא תקלות כלל ,וכשיש תקלה
אפילו קצרה זה נחשב מחדל שלעיתים אפילו יגיע לעיתונים (אם זה בחברות טלפוניה ,בנקים או פייסבוק למשל).
 mininetהוא אמולטור רשת ,אשר מריץ רשת המורכבת ממחשבים וירטואלים ,מתגים וירטואלים ולינקים
וירטואלים אשר מקשרים ביניהם .מינינט רץ על מחשב לינוקס רגיל ,ומסוגל להרים עליו רשת של מאות מחשבים.
הרשת היא מבוססת .OpenFlow
מטרת הפרוייקט הוא לממש  Data Centerעל מינינט ,ולהשתמש באלגוריתמי רשת מסויימים כדי להעביר מידע בין
המחשבים השונים של ה.Data Ceneter-
המימוש בשפת פייתון.
יתרונות – לימוד רשת Data Center , OpenFlow/SDN ,ונושאים חמים נוספים בעולם הרשתות ,וכל זאת בסביבה
נוחה במיוחד לפיתוח ודיבוג.

Topology Verification in OpenFlow datacenter networks
מנחה :יניב בן יצחק yanivbi@tx.technion.ac.il
 Datacenterהינה רשת מחשבים בעלת עשרות עד אלפים של מחשבים ,המחוברים ביניהם ברשת מאד מהירה.
 mininetהינו אמולטור אשר בעזרתו ניתן לדמות  datacenterע"י הגדרת מאות מחשבים וירטואלים קטנים ,וחיבור
ביניהם.
בפרוייקט הזה נתחבר ל datacenter -יחסית גדול ,אשר מקושר בטופולוגיה מסויימת ומממש אלגוריתם ניתוב
בעזרת .Openflow
הפרוייקט עצמו יפעיל מערכת בדיקות אשר מייצרת תעבורה סינטטית כל פעם בין  2מחשבים שונים ,ומוודאת
שהנתיב בו התעבורה היתה אמורה לעבור ,הוא הנתיב בפועל בו התעבורה עוברת ,ללא דליפות לצדדים.
הפלט של הבדיקה יכול להיות גרפי ,.למשל ציור של הרשת עם המסלול בין כל  2מחשבים.

NFV Reordering
מנחה :אלכס שפינר (מלאנוקס) alexshp@mellanox.com
 NFVהינה ארכיטקטורה המאפשרת להחליף רכיבי רשת מסויימים הממומשים בחומרה עם שרתים וירטואלים
שיושבים בענן המקום אצל הלקוח .למשל ,במקום  Firewallיש כמה מחשבים וירטואלים שמחלקים ביניהם את
העבודה.
כל רכיב רשת צריך לעמוד בדרישה שהוא מעביר חבילות לכיוון היעד באותו הסדר שבו הוא קיבל אותן .זו דרישה
שיכולה להכביד על רכיב הרשת במקרה שיש חבילה עם זמן עיבוד ארוך במיוחד ,שתוקע את כל מה שהגיע
אחריו.
בפרוייקט הזה נבצע אופטימיזציה על דרישת הסדר שלא פוגעת באמינות הרשת ,וכל זאת מעל .NFV
יתרונות:



הכרת  ,NFVשהוא אחד התחומים החמים ביותר ברשתות מחשבים
צבירת ידע ברשתות ובפיתוח תוכנה

ECN bit in OpenFlow
מנחה :יניב בן יצחק yanivbi@tx.technion.ac.il
ביט גודש ( )ECNהוא חלק מפרוטוקול  .IPתפקידו הוא לאפשר לנתבים לאותת למי שמשדר את התעבורה שיש
סכנה לעומס יתר ,כי שהם יפחיתו את קצב השידור שלהם.
בפרוייקט אנחנו נוסיף תמיכה לביט הזה במתג  .Open vSwitchלאחר מכן נפתח מנגנון בעזרת בקר OpenFlow
שמנטר את נפח התעבורה ומורה למתג להדליק את הביט כאשר הנפח הכולל בלינק מסויים עובר את הסף
המסוכן.

יתרונות:




לימוד ( SDNנושא חם מאד בתחום רשתות מחשבים)
הרחבת הידע בפרוטוקולים
הצצה לעולם של מימוש מתגים

מודלים לאלגוריתמים ברשת
Protocols and Simulations for networks in vehicles
מנחה :ניצן אדלר nitzansh@tx.technion.ac.il
ריבוי המערכות הפנימיות והפונקציות הקיימות ברכבים של ימינו ,הביאו לכך שכיום כל תעשיות הרכב מתבססות
על קיום רשת תקשורת פנימית בתוך הרכב .בתכנון הרשת יש להתחשב בגורמים רבים על-מנת לנסות ולהגיע
לאופטימיזציה ע"פ דרישות היצרנים .כדי שמספר קווי התקשורת החוטיים ברכב לא יהיה גדול ,לאותו קו
תקשורת ) (vehicle busמחוברים מספר משתמשים (למשל מיקרו-בקרים למיניהם ועוד רכיבים שונים).
כדי שמספר משתמשים יוכלו להשתמש בקו תקשורת אחד חייבים להגדיר פרוטוקול תקשורת אמין שיהיו לו את
התכונות הבאות (ועוד):




טיפול בהתנגשויות ובאובדן חבילות.
שמירה על נצילות גבוהה והוגנות בין משתמשים.
מנגנוני בחירת שידור מבוססי עדיפות.

פרוטוקול כגון זה נקרא בתעשיות הרכב )controller area network(CAN-bus
בפרוייקט זה נגדיר מערכת תקשורת של קו תקשורת בודד בעל מספר משתמשים .נגדיר את הדרישות השונות
שצריך לקיים הפרוטוקול ,ונבצע מימוש (במאטלב) של המערכת והפרוטוקול.
משימות הפרוייקט יכללו:






הכרת ה CAN-bus -ושימושיו בכלי רכב.
תכנון הפרוטוקול בהתאם לדרישות המערכת.
מימוש סימולציות של המערכת והפרוטוקול ב MATLAB -או כלי תכנה אחר.
ניתוח ביצועים כגון :נצילות ,השהיות וכו'.
אפיון אמינות ערוצי המידע ברשת

דרישות:
ידע ב MATLAB-או שפת תכנות מתאימה אחרת.
הכרה טובה של חומר הקורס רשתות מחשבים ואינטרנט .1

Reconstructing the Internet topology using Game Theory
מנחה :אלי מירום meirom@tx.technion.ac.il
האינטרנט מחולק לספקים רמה ( 1יש ספורים כאלה בעולם) ,המספקים שרותי רשת לספקים רמה  ,2שמספקים
רשת לספקים רמה .3
התשלום של הספקים הקטנים לאלו שמעליהם תלוי גם בנפח התעבורה.
הרבה ספקי אינטרנט רמה  2או  ,3כאלו עם הרבה תנועה ביניהם ,מתחברים ישירות אחד לשני ,כדי לחסוך את
התשלום לספק שמעליהם ,וכן כדי לקצר את המרחק ביניהם.

אנו נפתח מודל ,המשתמש בתורת המשחקים ,שבעזרתו אפשר לחבר בצורה אופטימאלית תתי רשתות של ספקי
אינטרנט אחד לשני ,כתלות במרחק ובתשלום.
במודל תינתן רשת במצב התחלתי מסויים ,ותתבצע סריקה של הרשת כדי לבחון אילו לינקים כדאי להוסיף .מכיוון
שכל לינק משנה את מצב הרשת ,תתבצענה עוד ועוד סריקות עד הגעה למצב יציב.
המודל יפותח במאטלאב ,או בשפה עילית אחרת .התכנות יהיה מקבילי ,וכל הרצה תרוץ על הרבה ליבות.

יתרונות:




לימוד תורת המשחקים
לימוד תכנות מקבילי
לימוד רשתות ומבנה האינטרנט

ניתן להרחיב לפרוייקט דו סמסטריאלי

Server management by dynamic pricing
מנחה :מרק שיפרין shifrin@tx.technion.ac.il
נניח מודל של  2שרתים ,כל אחד מייצג משאבים בענן .לכל אחד תמחור שונה שנמסר ללקוח ע"י נותן השרות.
מצד שני ,ענן עמוס מעכב את מתן השרות ,וגם לכך יש מחיר (אותו קובע הלקוח) ,לכן לא תמיד משתלם לבחור
את השרות הזול .הלקוח צריך להחליט איזה שרת לבחור.
בפרוייקט נענה של שאלות כגון :מה מודל התמחור הנכון? מתי כדאי לעבור לשרות השני? מה יחסי התלות בין
קצב השרות של כל נותן שרות? וכך הלאה.
הפרוייקט ימומש במאטלב .בחלק הראשון נממש את המודל ובחלק השני נריץ אותו כדי לקבל מסקנות לגבי
השאלות שרצינו לשאול.

Design of network switch using MDS codes
מנחה :רמי כהן rc@tx.technion.ac.il
חבילות מידע המתקבלות לכתיבה ב data center-נשמרות במערכת אחסון הכוללת מספר התקני זכרון .בזמן
קריאת החבילות ,נדרש לספק את כלל בקשות הקריאה באופן מיידי או בשיהוי נמוך .הקושי בכך הינו שכל התקן
זכרון מוגבל בקצב הקריאה ,ויתכן מצב בו התקן מסויים יוצר צוואר בקבוק המעכב את הקריאה.
הפתרון הסטנדרטי לבעיה זו הוא שכפול חבילות למספר זכרונות במקביל ,כך שמתקבלת גמישות בבחירת מקור
הקריאה .הבעיה בפתרון זה היא שנדרשת יתירות רבה לקבלת ביצועים סבירים.
בפרוייקט המוצע נבחן מימוש (בתוכנה) של מתג ( )switchהמקבל בקשות מידע ממספר מקורות ומבצע שימוש
בקודי  MDSכדי להשיג גמישות בהעברת הבקשות ליעדן וקריאתן לאחר מכן .קודי  MDSמאפשרים קבלה של k
חבילות מידע והמרתן ל k>n-חבילות מידע ,כך שניתן להשתמש בכל  kחבילות מתוך ה n-לשחזור חבילות המידע
המקוריות.

משימות הפרוייקט יכללו:





הבנת המערכת ושיקולי התכנון
סימולציה של בקשות המגיעות ל switch-והעברת נתונים ע"י הswitch-
אופטימיזציה של פרמטרים
מימוש סימולציות וניתוח ביצועים אנליטי

הפרוייקט ימומש ב MATLAB-או בC/C++-

הפרוייקט עצמו יפעיל מערכת בדיקות אשר מייצרת תעבורה סינטטית כל פעם בין  2מחשבים שונים ,ומוודאת
שהנתיב בו התעבורה היתה אמורה לעבור ,הוא הנתיב בפועל בו התעבורה עוברת ,ללא דליפות לצדדים.
הפלט של הבדיקה יכול להיות גרפי ,.למשל ציור של הרשת עם המסלול בין כל  2מחשבים.

פרוייקטים עם חברת EZChip
Hardware based network algorithm
מנחה :נמרוד מולר nimrodm@ezchip.com
הפרוייקט מיועד לסטודנטים שסיימו את הקורס "מעבדי רשת מהירים" .בפרוייקט תרחיבו את הידע במעבד
הרשת  NP-3ותממשו אלגוריתם רשת פשוט עלי גבי המעבד.
יתרונות:



ביסוס הידע וההבנה בארכיטקטורה של מעבדי רשת
עבודה בסביבה יותר "היי טקית" ופחות אקדמית

הפרוייקט מבוצע בהדרכה ובתמיכה של אנשי איזיצ'יפ ,בפורמט שכבר בוצע בהצלחה כמה פעמים.

פרוטוקולים
Bluethooth proxy
מנחה :אלי מירום meirom@tx.technion.ac.il
יש הרבה יישומים ,בהם היינו רוצים לשלוט על יחידה שמתקשרת בבלוטות ,אבל נמצאת רחוק מאיתנו.
לדוגמא  -טכנאי של מכון שמיעה שרוצה לכוונן את מכשיר השמיעה של הלקוח המבוגר שנמצא בביתו.
לשם כך:



הלקוח יעלה אפליקציה בטלפון החכם ,שתאזין לבלוטות וגם תתחבר לאפליקצית הטכנאי ב.TCP-
הטכנאי יעלה אפליקציה אצלו ,שדרכה הוא רגיל להתחבר למכשירי שמיעה ,פלוס עוד תוכנה שתתרגם
 TCPלבלוטות.

כך מכשיר השמיעה ואפליקצית הטכנאי יתקשרו ,שניהם יחשבו שהם מדברים ישירות אחד עם השני אבל למעשה
יש  2מתרגמי בלוטות ביניהם.
הפרוייקט דו סמסטריאלי .סמסטר אחד לצד הטכנאי והשני לצד הלקוח.
סביבת העבודה היא  Windowsואנדרואיד ,תוך שימוש בספריות  bluethoothסטנדרטיות ל 2-מערכות ההפעלה.

Network Discovery Protocol Integration
מנחה :גיל קידר gkedar@tx.technion.ac.il
פרוטוקולי לימוד רשת מיועדים להעברת נתונים הקשורים לזהות שכנים ויכולות בין ישויות ברשת .קיימים מספר
פרוטוקולים:
.1
.2
.3
.4

LLDP – Link Layer Discovery Protocol
Cisco Discovery Protocol
)Nortel Discovery Protocol (SONMP
)Microsoft Link Layer Topology Discovery (LLTD

מטרת הפרויקט :



בניית תמונת הרשת מתוך ניתוח ההודעות השונות.
יצירת מידע נוסף על ידי שליחת הודעות )תחקור (...,redirect ,על מנת לקבל מידע נוסף על מבנה
הרשת.

Detecting mass tweets on Twitter
מנחה :אלי מירום meirom@tx.technion.ac.il
מטרת הפרוייקט הינה למצוא דרכים אמינות לבדיקת מסלולי הפצה של הודעות,בטוויטר ,במיוחד עבור הודעות
שזוכות להרבה ציוצים חוזרים (של עיתונאי ספורט או סלבריטים).
במקום להשוות את תוכן ההודעה ,שזו פעולה יקרה ,אפשר לחשוב על מדדים יותר פשוטים כמו מספר הפעמים
שהאות א מופיעה ,או האורך של ההודעה.

הפרוייקט ישתמש ב Twitter API-כדי להוסיף סטטיסטיקות על הודעות
לפרוייקט יש גם חלק תיאורתי של הבנת השיטה בה אפשר למדוד את הפצת ההודעה.

OSPF Performance analysis with OMNeT++
מנחה :אלכס שפינר (מלאנוקס) alexshp@mellanox.com
 OSPFהוא פרוטוקול ניתוב נפוץ ,הדורש סינכרון מלא של המידע על טופולוגיית הרשת בין כל הנתבים.

ככל שהרשת נעשית יותר גדולה ,כך משך התפשטות המידע על שינוי בטופולוגיה מתארך .כתוצאה מכך ,זמן
התכנסות הפרוטוקל גדל ונגרמים שיבושי ניתוב ברשת.
בפרויקט זה ננתח את תכונות התכנסות הפרוטוקול על ידי בניית סימולציית רשת באמצעות Omnet++ו -iNet.
בפרט ,נסיק את היחס בין גודל הרשת וקצב שינוי הטופולוגיה לבין משך זמן התכנסות הפרוטוקול.

יתרונות :רכישת ידע נרחב בתחום הרשתות ואלגוריתמי רשת
דרישות קדם(++C :חובה) ,רשתות מחשבים ( 1חובה) ,רשתות מחשבים ( 2מומלץ)

פרוייקטים בשיתוף עם חברת סיליקום
סיליקום מפתחת ומייצרת כרטיסי רשת חכמים עבור שרתים .כרטיסים אלו ,המבוססים בדרך כלל על שבבי
אינטל ,עוזרים להאיץ את ביצועי השרת בכך שהם במצעים האצה בחומרה של פעולות שבדרך כלל נעשות ע"י
מערכת ההפעלה של השרת.
בכל הפרוייקטים אנו נשתמש בכרטיסי רשת במהירות של .10Gbps
בפרוייקטים נשתמש בטכנולוגית  – DPDKאוסף ספריות  Open Sourceשפותחו ע"י אינטל (יצא לראשונה ב.)2012-
הספריות מאפשרות עקיפה של שרותי הרשת של מערכת ההפעלה ,בעזרת קריאות ישירות מהאפליקציה אל
כרטיס הרשת .זה מאפשר שידור ,קליטה וניטור בקצבים הרבה יותר גבוהים מאשר בדרך הרגילה .מצד שני ,צריך
לפצות על כל מה שהיינו רגילים לקבל ממערכת ההפעלה.

Implement link aggregation on Silicom Directory Card
מנחה :רועי מטרני roym@ee.technion.ac.il
 Link Aggregationמאפשר איחוד של כמה לינקים ללינק לוגי אחד .יש לכך  2מטרות עיקריות .האחת ,ליצור לינק
בעל מהירות כפולה (או משולשת) .המטרה השניה היא ליצור יצירות ,כלומר אם לינק פיזי אחד נופל ,התעבורה
ממשיכה לעבור.
בפרוייקט הזה נממש  Link Aggregationעל גבי החומרה של סיליקום בעזרת .DPDK
הפרוייקט ימומש בשפת c

יתרונות :העמקת הידע ברשתות ובפיתוח תוכנה בסביבת לינוקס ,תוך שימת דגש על ביצועים.

Porting OpenFlow Switch in Silicom Card
מנחה :רועי מטרני roym@ee.technion.ac.il
 OpenFlowהינה תפיסה חדשה ברשתות ,שבה הלוגיקה ואלגוריתמי הרשת לא רצים באופן מבוזר ברכיבי הרשת,
אלא במחשב מרכזי שמודע למצב הרשת ומוריד הוראות פשוטות לטבלאות המיתוג של כל אלמנטי הרשת .זהו
אחד הנושאים החמים כיום ברשתות ,שמרכז סביבו הרבה מאמצי פיתוח.
בפרוייקט הזה נוסיף תמיכה עבור  OpenFlowבכרטיס ה .Director-לשם כך נטמיע מתג מבוסס תוכנה שנקרא
 OpenVSwitchעל הכרטיס.
יתרונות :העמקת הידע ברשתות ובפיתוח תוכנה בסביבת לינוקס
נסיון בעבודה עם קוד פתוח ,בפרוייקט קוד פתוח שנחשב מוצלח מאד.
הפרוייקט ימומש בשפת c

פרוייקטים בשיתוף עם חברת Toga
חברת טוגה מפתחת ציוד תקשורת לארגונים גדולים וחברות טלפוניה בכל רחבי העולם .בחברה עובדים

OpenFlow controller on Cloud
מנחה :רועי מטרני roym@ee.technion.ac.il
תוכנת  OpenStackהיא התוכנה המובילה לבניית פלטורמה של מחשוב ענן .היא מורכבת מהרבה חלקים ,שאחד
מהם אחראי על בניית רשתות וירטואליות בתוך הענן.
חברת טוגה פיתחה נתב וירטואלי אלטרנטיבי לנתב המוצע כיום ב .OpenStack-הנתב החדש מבוסס על פרוטוקול
 ,OpenFlowבקר  Ryuומתגים וירטואלים שרצים בשרתי הענן .
הפרוייקט ירחיב את תכונות הנתב כולל:





הוספת תמיכה בIPv6-
תמיכה באלגוריתמי ניתוב למשל דיאקסטרה
יכולת שליטה של  2או יותר בקרים על אותה רשת (במוד שבו כולם פעילים ,או במוד שבו אחד פעיל
והשאר בכוננות)
תכונות נוספות

Web UI for OpenvSwitch
מנחים :ויקטוק קוליקוב kulik@ee.technion.ac.il
רועי מטרני roym@ee.technion.ac.il

בדרך כלל  OVSמנוהל באמצעות פקודות ב .command line-זהו ממשק נח למדי ,למעט מקרים בהם צריך להוציא
מידע בכמות גדולה מתוך המתג .מידע כזה מגיע בהרבה שורות ארוכות שלעיתים נחתכות ,ולכן קשה לקריאה.
הפרוייקט הזה נממש ממשק גרפי שיעזור לנו להציג את המידע בצורה מובנית וברורה ,וכלים נוספים שיעזרו
לדבג את המתג.

Stateful OVS
מנחה :רועי מטרני roym@ee.technion.ac.il
מערכת ההפעלה לינוקס מגיעה עם תוכנה מובנית המממשת שירותים  NAT ,Firwallוכדומה .התוכנה נקראת
 .iptablesשירותים כאלה חייבים להחזיק מצב ,למשל ב NAT-מחזיקים טבלת המרה של פורטים עבור כל קשר
.TCP
מתג באופן עקרוני לא צריך להחזיק מצב ,אבל ל OVS-יש הרחבה שבה מומשה החזקת מצב על מנת לאפשר עוד
פונקציונליות .ההרחבה נקראת .OVS Netfilter Conntrack
אנחנו נממש שירותים שונים מעל ההרחבה הזו ,אשר במקור מבוצעים ע"י  iptablesונשווה את הביצועים של
המימוש שלנו יחסית ל iptables-המסורתי.

