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1 INTRODUCCIÓ 

Per tal de fer front al creixement computacional de les aplicacions informàtiques els centres de dades 

(Data Centers o DC) i centes de computació (High  Performance Computing o HPC), un subconjunt dels 

DC, necessiten cada cop més servidors. En conseqüència, per poder seguir donant un servei de qualitat, 

és molt important que la topologia de la xarxa que interconnecta els servidors sigui escalable i el més 

òptima possible. Per això, fins a dia d’avui s’han anat proposant diferents arquitectures i la recerca 

encara continua.  

L’objectiu del treball és cercar i comparar diferents arquitectures usades tant en DC com en HPC. Per 

això s’han escollit les topologies més implementades en l’actualitat i les que més probablement 

s’usaran en un pròxim futur, a partir d’aquí s’han buscat i estudiat les mètriques amb les quals fer la 

classificació i s’han aplicat sobre les diferents arquitectures. L’objectiu de la comparació és intruir-me 

també en el món dels DC per tal d’agafar coneixements per iniciar un doctorat sobre la proposta de 

millors arquitectures de DC. 

Una arquitectura de DC engloba tant la topologia de la xarxa, com l’algoritme d’encaminament 

encarregat d’encaminar els paquets que s’envien entre els nodes de la topologia, per tant , per tal de 

fer la classificació són necessàries tant mètriques topològiques com mètriques que mesurin el 

rendiment en l’intercanvi de paquets entre els nodes. 

Com a resultat final, es vol obtenir una avaluació d’aspectes positius i negatius de les diferents 

arquitectures, tenint en compte que les mètriques proposades tenen com a objectiu mesurar els 

aspectes de tolerància a fallades, latència, balanceig de càrrega i que les topologies suportin el major 

número de servidors possible sense sobrepassar el punt de saturació de la xarxa. 

El treball ha estat proposat per tal de fer una introducció  en el món de les xarxes d’intercomunicació 

usades en DC i  HPC amb l’objectiu de poder continuar l’estudi que han fet diferents estudiants de 

doctorat en el grup BCDS sobre la proposta de noves topologies i algoritmes d’encaminament. En 

aquests darrers mesos durant el desenvolupament del projecte, he tingut l’oportunitat de treballar 

conjuntament amb una estudiant de doctorat que tenia com a proposta de la tesi la generació 

d’arquitectures per a DC i HPC basades en “cayley graphs” (CG) , ja que les característiques 

matemàtiques que presenten aquests grafs fan òptimes les mètriques proposades anteriorment (en 

especial la latència, robustesa i balanceig de càrrega). A partir d’aquí, el maig d’aquest any, vàrem 

escriure un article per a la conferència 2018 International Conference on Computer, Information and 

Telecommunication Systems (CITS)  comparant diferents “cayley graphs” amb les topologies 

actualment usades [4]; en l’estudi es comparava sobre tot la diferència de latència i número de 

servidors que es podien associar a cada router sense saturar la xarxa, finalment es demostrava la bona 

competència de les topologies generades amb CG, en especial el CG Transposition, que presentava 

unes millors característiques que la topologia més usada actualment en DC i HPC, els Fat-Trees. 
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A partir d’aquí, va sortir la proposta del treball, amb l’idea de fer una avaluació més especifica de com 

estan actualment les arquitectures proposades i si podem o no amb l’ús de CG millorar-les. Per això en 

el projecte, es farà primer un estat de l’art de totes les arquitectures que s’estan usant a dia d’avui tant 

per a centres de dades com pels de xarxes socials, Google, comerços electrònics... I també pels centres 

d’alta computació com el Marenostrum, Summit, Sierra, etc [1]; Juntament amb altres arquitectures 

novedoeses (cercades en articles) que poc a poc es van implementant. Un cop extretes les topologies 

es farà l’estudi comparatiu entre elles afegint-hi el CG Transposition. 

Per tal de fer l’anàlisi de cada una de les parts de l’arquitectura s’ha estudiat i es faran servir, o cal 

implementar des de zero les següents eines: 

• Càlcul de la robustesa 

La robustesa de la xarxa es mesura d’avant d’un atac dinàmic en que en cada iteració 

s’escull un determinat node segons el criteri de l’atac i s’elimina. A partir d’aquí, es mesura 

la resistència de la xarxa en cada estat diferent i es fa una mitjana per obtenir un valor final 

que qualifiqui la robustesa de la xarxa. Per fer l’anàlisi de robustesa es pot utilitzar el 

següent simulador d’atacs [2], que permet importar xarxes en format graphml  i aplicar 

atacs dinàmics per calcular la resistència de la xarxa. 

• Aspectes topològics 

En aquest cas, s’ha decidit implementar un programa que calcules mètriques relacionades 

amb la topologia de la xarxa, en que si la xarxa presenta un bon valor, fa que 

l’encaminament posterior d’aquesta sigui molt més eficient. Aquestes mètriques són 

diàmetre, la mitjana dels camins més curts entre tots els nodes de la xarxa, el grau nodal, 

el balanceig de càrrega i el throughput (rendiment).  

La mesura del throughput de la xarxa està basada en una article en que es proposa un nou 

mètode global per generar matrius de trànsit properes al pitjor cas possible. A part d’això 

però, fan una introducció sobre que és el throughput d’una xarxa i proporcionen codi obert 

per tal de calcular el rendiment de diferents xarxes bàsiques de DC [3]. A més, en aquest 

projecte es proposarà una formula alternativa per calcular el throughput per matrius de 

transit benignes tenint en compte un balanceig entre camins mínims. 

• Latència de la xarxa 

Per tal de mesurar la latència de la xarxa es vol implementar un simulador de trànsit que, 

a partir de la xarxa i la matriu de trànsit que se li vulgui injectar, apliqui diferents algoritmes 

d’encaminament globals (camí més curt, camí més curt balancejat...)  donant com a 

resultat, la latència mitja de cada paquet que s’envia entre un node origen i destí indicats 

per la matriu de trànsit. 
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L’estructura de la memòria, comença fent un estudi de viabilitat del projecte, juntament amb la 

planificació que s’ha seguit. A partir d’aquí, en l’apartat quatre (4) es defineixen les notacions i 

definicions necessàries pel correcte seguiment del projecte, i en el següent apartat (5) ja es presenten 

les topologies que s’estudiaran i es fa un petit anàlisi de les característiques de cada una. En l‘apartat 

sis (6) s’estudia i s’aplica el càlcul de la robustesa de cadascuna de les arquitectures davant de diferent 

tipus d’atacs, i en l’apartat set es fa un estudi del rendiment. L’objectiu del projecte tal com es mostra 

al llarg de la memòria és fer una bona comparativa de l’actual estat de les topologies de DC, així que 

en tot el transcurs del document es va mostrant amb quines eines podem comparar les topologies i 

s’apliquen aquestes mateixes eines sobre les arquitectures seleccionades i explicades en l’apartat cinc.  
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2 ESTUDI DE LA VIAVILITAT 

L’única eina de pagament que s’ha utilitzat pel projecte es Gurobi, que és un solver lineal. Una llicencia 

costa 8755,75 €, per sort però, Gurobi proporciona llicencies de prova per a estudiants d’un any de 

durada i això és el que s’ha utilitzat. 

Per altre banda pel desenvolupament del projecte s’ha utilitzat un ordinador portàtil convencional, 

que és on s’ha instal·lat Gurobi per calcular el througput òptim de les topologies, i també on s’han 

executat els programes per generar els gràfics finals. Aquest ordinador té les següents característiques: 

Processador Intel Core i7 7500U 2.7 GHz 

# processadors 1 CPU, 2 cores, 4 threads 

Memòria RAM 4GB 

Tipus de sistema 64 bits 

 

Amb aquest ordinador però no s’ha pogut simular l’enviament de paquets per tal de determinar la 

latència de la xarxa usant diferents algoritmes d’encaminament, ni tampoc s’han pogut calcular el valor 

de les mètriques topològiques. Per poder fer això s’ha usat un servidor del BCDS amb les següents 

prestacions: 

Processador Intel Xeon CPU E5-2660 v4  2.00GHz 

# processadors 2 CPU, 28 cores, 56 threads  

Memòria RAM 226 GB 

Tipus de sistema 64 bits 

 

Respecte el sistema operatiu, s’han usat dos sistemes operatius, Windows 10 i Ubuntu 16.04.5 LTS, el 

Windows només s’ha fet servir per generar i mostrar les gràfiques en el portàtil, per la resta s’ha usat 

Ubuntu. 
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3 PLANIFICACIÓ 

Tot i que no es preveia seguir una planificació estricte, la organització seqüencia i que es volia seguir 

era la següent: 

 

A partir d’aquestes pautes inicials, varen haver-hi alguns canvis, sobretot a partir del mes de juliol, ja 

que la complexitat temporal dels programes per calcular el throughput i el simulador d’enviament de 

paquets va fer que hagués de buscar alternatives a les xarxes que havia seleccionat inicialment, reduint  

la seva grandària i buscant maneres de comparar xarxes que ja no tenien el mateix nombre de nodes.  

  

Abril

•Introdució als DC, mètodes de col·locació de racks i anàlisis d'arquitectures més usada.

•Estudi de topologies usades en HPC.

•Cerca de topologies proposades que millorin les actuals.

Maig

•Escollir les topologies que es comparen.

•Implementació d'un generador de topologies per a DC.

Juny

•Cerca i estudi de mètriques d'avaluació de robustesa per a xarxes d'interconnexó.

•Determinar el mètode a seguir per avaluar la robustesa de cada una de les topologies.

•Calcul de la robustesa de cadascuna de les topologies utilitzades.

Juliol

•Cerca i estudi de mètriques d'avaluació del rendiment de les topologies.

•Cerca d'eines per avaluar el rendiment de les topologies.

•Definició de les matrius de trànsit.

•Implementació del simulador d'algoritmes d'encaminament.

Agost

•Implementació de programes per a visualitzar resultats.

•Cerca de mètriques d'avaluació de cost de les arquitectures.

•Redacció de la memòria.

Setembre
•Entrega del projecte.
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4 MARC DE TREBALL I CONCEPTES PREVIS 

Les topologies de xarxes poden ser representades com a grafs, on els routers són els nodes i els enllaços 

les arestes entre nodes. D’aquesta manera, el problema inicial de càlcul de rendiment de la xarxa passa 

a ser considerat com un problema de teoria de grafs. Durant tot el projecte totes les topologies són 

representades en grafs G(V,E) amb atributs com capacitat entre arestes, cues de paquets entre nodes, 

etc.  

4.1 NOTACIÓ 

Paràmetre Definició 

𝐺(𝑉, 𝐸) Graf que representa la interconnexió entre routers. 

𝑉(𝐺) Conjunt de vèrtexs de G. 

𝐸(𝐺) Conjunt d’arestes de G. 

|V| Número de routers (nodes). 

|E| Número d’enllaços entre routers. 

Ø Diàmetre de G. 

∅𝑎𝑣𝑔 Distància mitja entre nodes. 

∆ Màxim grau de G . 

∆ Mitjana del grau nodal de G. 

∆p Número de servidors associats a cada router. 

∆+∆p Número de ports total per router (radix). 

N Número de servidors (terminals) de la xarxa . 

T Matriu de trànsit de G. 

ϒc Número de fluxos que passen pel canal c de G. 

𝑡 Throughput de G. 

𝐿 Latència mitjana de G, és equivalent a Øavg. 

𝑆 Número de camins curts entre els dos nodes més allunyats del graf. 

𝑆(𝑣, 𝑤) Número de camins més curts entre el node v i w. 

S Mitjana De camis més curts de la xarxa 

β Amplada de bisecció de G (bisection width). 

𝑏 Amplada de banda dels links de G (capacitat, bandwith). 

𝒆 Si G, és un Cayley Graph, e és l’element identitat del seu conjunt generador. 

Taula 1 Notació 
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D’aquesta manera, una xarxa totalment connectada de 4 routers, on cada router té 2 servidor associat 

és representada amb el següent graf: 

 

 

 

 

    

 

A partir del  graf ja es poden aplicar les diferents mètriques per determinar la robustesa i rendiment 

de la xarxa. 

4.2 DEFINICIONS 

• Robustesa: 

En el context de les xarxes es pot definir com l’habilitat d’una xarxa de continuar 

proporcionant un bon rendiment inclús quan està subjecte a fallades o atacs [6]. 

• Automorfisme 

En la teoria de grafs, un automorfisme és una permutació π del conjunt de vèrtexs V, tal que 

per qualsevol aresta e = (u,v) ( on {u,v} ∊ V(G) ), π (e) = (π (u), π (v)) també és una aresta, per 

exemple, a – b és una aresta si i només sí πa – πb també és una aresta. Com més 

automorfismes té un graf més simètric és. 

D’aquesta manera 𝜋: 𝑉(𝐺) → 𝑉(𝐺) 

• Node-trànsitive 

Un graf és node-similar, node-trànsitive o node symmetric si i només si, per qualsevol parell 

de nodes  a i b, existeix un automorfisme π tal que π (a)=b [9]. És a dir, tots els nodes d’un 

graf node-trànsitive tenen el mateix punt de vista de la resta del graf (no es pot distingir a 

quin node estàs ubicat). 

• Link-trànsitive 

Un graf és link-trànsitive, edge-trànsitive o symmetric si i només si per qualsevol parell de 

links  a – b i x - y ∊ E(G), existeix un automorfisme π tal que π (a)=x i π (b)=y [10]. Aquest fet 

fa que des de qualsevol enllaç del graf, la resta del graf es vegi igual. 

• Element identitat e 

|V| = 4 ∆= 𝑳 = 3 

|E| = 6 ∆p = 2 

Ø = 1 ∆+∆p = 5 

Øavg = 1 N = 8 

∆ = 3 L = 1 

S = 1 β = 4 
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L’element identitat d’un conjunt g és l’únic element pel qual 𝑒 ⊕  𝑥 = 𝑥 ⊕ 𝑒 = 𝑥 on ⊕ és 

qualsevol operador binari i {𝑥, 𝑒} ⊆ 𝑔. 

• Matriu de trànsit 

Matriu T de dimensions |V|x|V| que defineix la demanda de trànsit de la xarxa. Per cada 

parell de servidors v i w, T(v,w) és la quantitat de flux (ràfegues de paquets) que s’intercanvien 

entre v i w. 

• Algoritme d’encaminament 

També anomenat algoritme de Routing, és el procés que corre en cada router de la xarxa i que 

li permet determinar a on enviar els paquets que li arriben perquè arribin al seu destí. 

L’algoritme d’encaminament, per tant, determina els camins pels quals passaran els paquets 

per arribar d’un node origen a un node destí. Aquest algoritme pot, o bé necessitar taules 

auxiliars o bé ser capaç d’encaminar els nodes per si sol (encaminament per algoritme). 

• Throughput 

El throuhput d’una xarxa G per una matriu de trànsit 𝑇 és el màxim valor de 𝑡 pel qual 𝑡 ∗ 𝑇 

és factible a G. La matriu resultant indica la quantitat de bits per segon màxima que es poden 

enviar per cada flux de la xarxa sense que aquesta es saturi. El throughput depèn de la matriu 

de trànsit, ja que és un problema de maximització lineal, que tenint en compte els enllaços 

pels quals passen els fluxos d’informació i la seva capacitat mira de maximitzar el flux enviat. 

En el projecte totes els valors de capacitat d’arestes, i flux enviat estan normalitzats. 

• Amplada de bisecció [32] 

Si tallem n arestes del graf G(V,E) de manera que aquest quedi partit en dos subgrafs amb R i 

S vèrtexs respectivament. L’Amplada de bisecció és el tall de tots els possibles que trenca el 

graf eliminant el menor nombre d’enllaços i que R i S difereixen en com a molt un.  

L’Amplada de banda d’un tall és la suma de l’amplada de banda de cadascun dels enllaços 

eliminats. 

• Matching 

Donat un graf G=(V,E), un matching  M a G es un conjunt d’arestes en que no existeix cap 

aresta (v,w) que tingui cap vèrtex en comú. Es a dir, en el conjunt M no apareixerà mai cap 

vèrtex repetit.  

 

Figura 1 Exemple de matching 
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En la Figura 1 es mostren alguns exemples de matching. Tal com es pot veure, les arestes 

escollides en cada un dels tres exemples no comparteixen cap node en comú. Donat un graf, 

poden haver-hi molts grups M (possibles matchings diferents), però només hi ha un maximum 

matching, que és el matching que conté el número més grans d’arestes possibles. 

• Latència 

És la suma de retards d’informació de dades enviades. En el context del projecte, donada una 

matriu de trànsit, la latència L és igual al número de salts mig (el número mig de nodes pels 

que ha de passar) que ha de fer cada una de les unitats mínimes d’informació per arribar des 

de cada un dels nodes origen fins al node destí.  

Si suposem un mínim (que passa sempre pels camins més curts per anar d’un node 𝑖 a 𝑗) 

perfectament balancejat llavors el valor de 𝐿 ve definit per (1). 

𝐿 =
∑ ∑ 𝑇(𝑖, 𝑗) ∗ Ø(𝑖, 𝑗)

|𝑉|
𝑗=𝑖

|𝑉|
𝑖=1

∑ ∑ 𝑇(𝑖, 𝑗)
|𝑉|
𝑗=𝑖

|𝑉|
𝑖=1

 

(1) 

• Moore bound (límit de Moore) 

Màxim número de nodes que pot tenir un graf amb diàmetre Ø i routers amb ∆ ports. Marca 

el límit superior i per tant indica que no es poden afegir més routers amb ∆ ports sense 

sobrepassar el diàmetre Ø de la xarxa. 

Per tal de construir un graf que compleixi el Moore bound es comença amb un únic node 1, 

d’aquest node en surten ∆ cables que es connecten amb els nous ∆ nodes, sumant per tant 

un total de 1 + ∆ nodes; Ara per cada un dels nous ∆ nodes si associen ∆  nodes més, sumant 

un total de 1 + ∆ + ∆ (∆ − 1) nodes, i així es va fent successivament fins a Ø − 1 (2). 

𝑀𝐵(Ø, ∆) = 1 + ∆ + ∆ (∆ − 1) + ∆ (∆ − 1)2 + ⋯ 

(2) 

Per tant, el màxim número de nodes que podem tenir amb un radix ∆, sense sobrepassar el 

diàmetre Ø és (3). 

𝑀𝐵(Ø, ∆) = 1 + k ∑(∆ − 1)𝑖

Ø−1

𝑖=0

 

(3) 
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5 TOPOLOGIES PER A DC 

La topologia d’una xarxa d’interconnexió determina tant el rendiment com el cost de la xarxa. El 

rendiment de la xarxa el podrem avaluar mirant la robustesa, throuhput, latència, diàmetre de la xarxa, 

etc.; Per altre banda, cost de la xarxa bé marcat bàsicament pel número de cables, routers i número 

de port per router. L’objectiu principal és ficar routers amb el major número de ports possibles però 

vigilant que això no impliqui l’ús de cables molt llargs, per tant, una topologia òptima és aquella que 

té pocs routers amb molt de radix (número de ports) i que necessita cables molt curts per 

interconnectar-los.  

En els últims anys hi ha hagut un augment de l’amplada de banda en els routers (incrementant velocitat 

de transmissió i número de ports), això a fet que es dissenyessin noves topologies que busquen 

disminuir la latència de la xarxa usant routers virtuals amb el  major nombre de ports possible (sense 

comprometre la velocitat de transmissió) per tal de reduir la longitud dels camins a costa d’augmentar 

la longitud dels cables, fent així que tinguem pocs routers amb molts links de menys capacitat, abans 

que routers convencionals (sense fer virtualització per augmentar el nombre de ports) amb links menys 

llargs però amb major amplada de banda. Aquesta tendència de noves topologies s’anomenen de “high 

radix” [50], mentre que les topologies convencionals (prèvies al 2005) s’anomenen de “low radix”.  

En el treball s’han analitzat tres topologies de “low radix” i cinc de “Hihg radix”: 

• Topologies de low radix: 

▪ Torus 3D, Torus 5D, Hypercube 

• Topologies de hight radix: 

▪ Transposition, Fat-Tree, Dragonfly, Slimfly, Flatten Butterfly 

A nivell topològic i de cost econòmic les topologies de high radix proporcionen millors prestacions, 

gràcies a l’aparició i el constant abaratiment de la fibra, que permet cables de distancies impossibles 

de cobrir amb cables de coure (sempre i quan no s’usin amplificadors), a preus cada cop més 

econòmics. Per altre banda a nivell d’encaminament, de les topologies low radix estudiades, la majoria 

permeten l’ús d’encaminament per algoritme, cosa que implica un menor espai d’emmagatzematge 

en routers (no calen taules d’encaminament) i menor retard (delay). L’única topologia de high radix de 

les estudiades que permet encaminament per algoritme és la Transposition. 

Des dels any 80 fins l’actualitat s’han anat proposant diferents topologies per a DC. De les quals se 

n’han seleccionat les vuit que s’han considerat més importants per fer-ne un anàlisi comparatiu. 

L’evolució topològica de les arquitectures per DC i HPC es mostra en la Figura 2 [5]. 

A més d’aquestes topologies s’han afegit dos topologies bàsiques per tal de demostrar la diferencia de 

rendiment i robustesa d’una xarxa bàsica contra una xarxa verdaderament pensada per donar un bon 
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rendiment. Les dos topologies bàsiques escollides han estat un Anell (o Torus 1D) i un arbre binari. Per 

altre banda, s’ha afegit la topologia Transposition per tal de comparar si pot ser una bona topologia 

per a DC i HPC. 

 

 

 

Figura 2 Evolució topològica 

5.1 Topologies bàsiques 

Per tal de comparar quant bones són les topologies proposades per a DC s’ha incorporat a l’estudi les 

dos següents topologies bàsiques : 

• Arbre binari 

     

 

 

 

• Anell 

 

 

 

 

Com es pot veure, en els dos casos, l’amplada de bisecció és molt baix. 
4 β b

|𝑉|
 és el límit superior del 

throuhput ideal suposant una matriu de trànsit T, en que tots els nodes s’envien informació entre tots 

(all-to-all). És a dir, un node no podrà enviar més bits per segon per un flux que 
4 β b

|𝑉|
.  Per tant, tot i 

que estimar el throughput d’una xarxa usant l’amplada de bisecció pot arribar a ser enganyós si que 

proporciona una idea de fins on pot arribar el rendiment de la xarxa. 

Grau nodal (∆) = 2 

Diàmetre (Ø) = 2(𝑙𝑜𝑔3 |𝑉|) 

Amplada bisecció (β) = 1 

∆ = 2 

Ø = |𝑉|/2 

β = 2 

Torus 

 

Hypercube 

 

Butterfly 

 Fat tree 

 Flattened 

Butterfly 

 

Dragonfly 

 

1980’s 2018 

SlimFly 
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Tal com es veurà en els resultats aquestes dos topologies estan anys llum de les que es proposaran a 

partir d’ara. 

5.2 Cayley Graphs 

Els Cayley graphs (CG) són grafs que es caracteritzen per ser node-trànsitive, cosa que fa que la 

importància de cada node a la xarxa sigui la mateixa degut a la seva regularitat i que per tant, siguin 

molt robustos en atacs dirigits. Per altra banda, al “veure cada node el mateix” tenen associat també 

un molt bon balanceig de càrrega. A més, els dos CG que s’han estudiat són link-trànsitive, fet que 

assegura una connectivitat, balanceig de càrrega i resistència a fallades òptims. 

Pel que fa a la tolerància a fallades, si el CG generat és mínim, les mètriques EC i VC [26], que 

determinen el número d’arestes i nodes a eliminar per tal de desconnectar el graf són equivalents al 

grau de la xarxa, per tant EC(G)=VG(G)=∆. 

Un CG, és un graf que codifica l’estructura abstracta d’un grup i es construeix de la següent manera: 

Sigui g un conjunt d’elements que conté un element identitat 𝑒 i va equipat amb un operador binari 

⊕ i un operador unari Ɵ tal que: 

i. (𝑥 ⊕  𝑦)   ⊕ 𝑧 = 𝑥 ⊕  (𝑦 ⊕  𝑧) 

ii. 𝑥 ⊕ 𝑒 = 𝑥  

iii. 𝑒 ⊕ 𝑥 = 𝑥 

iv. 𝑥 ⊕  (Ɵ 𝑥) = 𝑒  

v. (Ɵ 𝑥) ⊕  𝑥 = 𝑒  

Llavors existeix un conjunt 𝑆 ⊆ 𝑔 sense l’element identitat (𝑒 ∉ 𝑔 ) (per poder així generar el CG 

mínim), capaç de generar el grup g usant ⊕, Ɵ, 𝑒 i els propis elements de 𝑆. Si 𝑔 és generat per 𝑆 

llavors tindrem un graf en que els nodes seran els elements de G i les arestes seran (𝑥 , 𝑠 ⊕ 𝑥) per 

cada x ∊ g i s ∊ S [34][35]. 

Per tant, per construir un CG cal definir un conjunt 𝑔, l’element identitat 𝑒, un subconjunt S del primer 

conjunt  𝑔 i una operació ⊕ per la qual, a partir de e i S es pugui generar tot el graf CG. 

En aquest cas s’han generat topologies en les quals el seu conjunt 𝑆, l’element identitat e i l’operador 

⊕ ja venien definits. Així que no ha estat necessari generar cap grup previ. Els dos Cayley grafs 

seleccionats han estat l’Hypercube i el Transposition. L’Hypercube a estat proposat com a topologia 

per a DC, però tot i que es continua usant, té el defecte de que només associant dos servidors (nodes 

terminal) per router ja s’arriba al punt de saturació. La topologia Transposition no ha estat proposada 

i ofereix l’avantatge de suportar un major número de servidors per node amb pocs enllaços més que 

l’Hypercube. 
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Per tal des saber el nombre de nodes terminal que podem ficar per router en un Cayley graf sense 

sobrepassar el punt de saturació [4], suposant un trànsit uniforme en que tots els nodes s’intercanvien 

una unitat de flux entre tots ,i un routing ideal en que el trànsit es perfectament balancejat entre tots 

els camins mínims, sabem que la quantitat d’unitats de flux que hi ha a la xarxa en un instant 

determinat és 
𝑛(𝑛−1) ∅𝑎𝑣𝑔

2
, per tant la càrrega mitja per link, tenint en compte el balanceig de càrrega 

és 

ϒ𝑎𝑣𝑔 =
∑ ∑ ∅(𝑣, 𝑤)𝑉(𝐺)

𝑤=𝑣+1
𝑉(𝐺)
𝑣=1

|𝐸|
 

(4) 

És a dir, per cada node flux que hi ha a la xarxa que ha d’anar d’un node origen 𝑣 a un node destí 𝑤 

que tenen entre ells 𝑆(𝑣, 𝑤) camins més curts de longitud ∅(𝑣, 𝑤), el flux es balancejat per tots els 

𝑆(𝑣, 𝑤) camins més curts fent que els enllaços d’aquest camins hagin de suportar una càrrega de 
1

𝑆(𝑣,𝑤)
, 

per tant cada passa per ∅(𝑣, 𝑤) ∗ 𝑆(𝑣, 𝑤) enllaços amb una càrrega de 
1

𝑆(𝑣,𝑤)
. 

Una xarxa arriba al seu punt de saturació quan almenys un link a arribat a la càrrega màxima ϒ𝑚𝑎𝑥, per 

tant, la utilització mitjana per link al punt de saturació mesura el percentatge d’ús dels enllaços i ve 

donada per 

𝑢𝑎𝑣𝑔 =
ϒ𝑎𝑣𝑔

ϒ𝑚𝑎𝑥
 

(5) 

La utilització de link, a part de determinar quant ben balancejat pot estar el trànsit que circula per a la 

xarxa, cosa que podem aplicar per a qualsevol graf que no sigui CG, per als CG, també determina el 

màxim número de nodes terminal ∆𝑝 que podem connectar a cada router sense sobrepassar el punt 

de saturació. 

∆𝑝≤
∆ 𝑢𝑎𝑣𝑔

∅𝑎𝑣𝑔
 

(6) 

5.2.1 Hypercube 

Per tal de construir xarxes basades en la topologia Hypercube s’ha utilitzat com a congunt g el conjunt 

amb totes les cadenes de 𝑚 elements compostes per 1 i 0 (∑𝑚={0,1}). Per tant tindrem |∑𝑚|𝑚 = 2𝑚 

elements diferents. Segons la definició anterior tindrem per tant 2𝑚 nodes. 

El subconjunt generador S està compost per totes les cadenes diferents possibles amb l’alfabet 

∑𝑚={0,1} amb la diferencia de que 1 no es pot repetir i hi ha d’aparèixer sempre, per tant, |𝑆| = 𝑚. I 

l’element identitat 𝑒 és la cadena de 𝑚 zeros. 

L’operador, per a partir de S i 𝑒 generar tots els elements de g, és l’operador lògic XOR. 
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x y x ⊕ y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

Un exemple d’implementació d’aquesta topologia la podem trobar en el supercomputador NASA 

Pleiades, classificat sempre entre els 20 primers supercomputadors del TOP 500 supercomputers fins 

l’any 2018, i que en aquest darrer any consta de 160 racks amb un total 11440 nodes. 

Exemple 

Si escollim com a paràmetre 𝑚 = 3 tindrem el 𝑒 = {0,0,0}, 𝑆 = {(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)} llavors el 

procés generador del graf és el següent: 

1. Escollim l’element identitat 𝑒 = {0,0,0} i li apliquem l’operador XOR per cada 𝑦 𝜖 𝑆. Enllaçant 

𝑒 amb 𝑒 XOR y. 

D’aquesta manera ens queda el següent graf: 

 

2. A cada nou node 𝑥 del graf li apliquem de nou l’operador XOR per cada 𝑦 𝜖 𝑆 i fem el mateix 

que en el pas anterior.  

3. Anem iterant fins que tots els elements de 𝑔 estiguin representats com a nodes del graf. 

 

Característiques     

 

 

 

 

 

|V| = 2𝑚 

∆ = 𝑚 

N ≤ 2 

Ø = 𝑙𝑜𝑔2|𝑉| 

β = |𝑉|/2 
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5.2.2 Transposition 

El Transposition [37] compta amb les mateixes propietats simètriques que l’Hypercube però té un 

major ∆, β i menor Ø. Fet que li permet poder fer una distribució de càrrega més eficient i en 

conseqüència tenir més nodes connectats per router.  

El procés de construcció d’aquest graf és el mateix que per l’Hypercube, però el conjunt 𝑔 descrit pel 

graf és totalment diferent, per tant, 𝑆, 𝑒 i ⊕ són diferents. En aquest cas, sent m de nou el paràmetre 

d’entrada per construir el graf, el conjunt 𝑔 està format per totes les seqüencies possibles sense 

repeticions que podem fer amb l’alfabet  ∑𝑚 = {0, . . , 𝑚 − 1}, per tant |𝑔| = |𝑉| =
|∑𝑚|!

(|∑𝑚|−𝑚)!
 .  

En aquest cas, l’operador binari ⊕ és la permutació de 𝑚 elements. Per tant l’element identitat 𝑒 és 

la cadena (0, . . , 𝑚 − 1) ordenada de menor a major, ja que si permutes l’element de la posició 𝑥 pel de 

la posició 𝑦 = 𝑥 no tindrà cap conseqüència. Finalment, el conjunt generador 𝑆 està compost per totes 

les permutacions de 2 de 𝑖 fins a 𝑚 − 1  dels elements de 𝑒. D’aquesta manera |𝑆| = ∆=
𝑚2 − 𝑚

2
. 

Les característiques del graf són les següents: 

 

 

 

 

De totes les topologies analitzades, el Transposition és el que proporciona major amplada de bisecció. 

Segons aquesta mètrica, el throughput de la topologia per una TM all-to-all (matriu de trànsit dots 

amb tots), la càrrega que podem injectar per cada node sense saturar la xarxa és aproximadament 

4∗
𝑚 𝑚!

8

𝑚!
, que és la major possible de totes les topologies proposades. Tot i així, tal com es critica en 

l’article [3] el bisection bandwith pot no ser una bona mesura del throughput, i en l’anàlisi empíric 

veurem que realment es superada en aquest aspecte per un parell de topologies. 

5.3 Torus 

La topologia consta de N dimensions, on cada node està connectat als dos nodes més propers de cada 

una de les altres dimensions, per tant el grau nodal ∆= 2𝑑. Un node doncs té relació amb totes les 

dimensions, per exemple en el cas d’un torus 3D, amb 𝑚 nodes a cada dimensió, el node 𝑛 estarà 

connectat amb  𝑥 + 1 (𝑚𝑜𝑑 𝑚), 𝑥 − 1 (𝑚𝑜𝑑 𝑚), 𝑦 + 1 (𝑚𝑜𝑑 𝑚), 𝑦 − 1 (𝑚𝑜𝑑 𝑚), 𝑧 −

1 (𝑚𝑜𝑑 𝑚) 𝑖 𝑧 + 1 (𝑚𝑜𝑑 𝑚). 

|V| =  𝑚! 

∆ = 
𝑚2−𝑚

2
 

Ø = 𝑚 − 1 

β ≥ 
𝑚 𝑚!

8
      Ref. [36] 



 
16 

 

El problema que presenta el torus és la longitud dels cables que van des del node 0 fins el node 𝑚 − 1 

de cada dimensió 𝑑, ja que això implica tenir cables que han de travessar tot el DC. Per això hi ha 

topologies basades en la torus però que eliminen els cables de llarga longitud. 

En el projecte s’han afegit a l’estudi el Torus 3D i Torus 5D, aquestes topologies estan molt pensades 

per HPC, com pràcticament totes les proposades.   

Dos dels quinze primers supercomputadors del top 500 [1] usen Torus com a xarxa d’interconnexió 

entre els nodes. El Titan - Cray XK7, Opteron 6274 16C 2.200GHz, Cray Gemini interconnect usa una 

topologia Torus 3D i el Sequoia - BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60 GHz usa Torus de 5 dimensions. 

Per tant, tot i ser una topologia antiga segueix sent usada per als centres de computació més potents. 

Les característiques del graf són les següents: 

 

 

 

 

 

5.4 Fat-tree  

El fat-tree [38] és la topologia més usada de totes en l’actualitat. A diferencia de les altres és usada en 

qualsevol tipus de DC, tant els DC per a servidors web ,en que no fa falta cooperació entre els endpoints 

(nodes terminal) que conformen l’aplicació, com per HPC, en que si es necessària una alt intercanvi 

d’informació entre els endpoints per tal de fer front a un problema no tant fàcil de descompondre com 

l’anterior i normalment de caire científic. 

De la llista del top 500 supercomputadors varis usen una topologia fat-tree per interconnectar els seus 

nodes. D’aquests en destaquen el Marenostrum, ubicat a Barcelona i sis dels deu primers classificats 

el Juny del 2018, que són el Summit, Sierra, Sunway TaihuLight, Oakforest, Tera-1000-2 i el Tianhe-2A. 

A més, els DC de Facebook i Google, juntament amb altres aplicacions web, també usen aquesta 

topologia. 

 La topologia és una evolució de l’arbre binari, però en comptes d’haver d’afegir un nou nivell a l’arbre 

cada cop que volem afegir endpoints, cosa que augmenta la latència de la xarxa i no la fa escalable, en 

aquest cas l’arbre només té tres nivells de routers (per ser exactes switches de capa 3) i al afegir 

edpoints l’arbre creix de llarg. En la Figura 3 hi ha una representació d’un fat-tree amb 20 routers i 16 

endpoints, tal com es pot veure hi ha molts més enllaços que en un arbre binari i està compost per 

varis nodes arrel. En el cas de voler incrementar el nombre de servidors  la xarxa creix en amplada i 

|V| =  𝑚 (𝑑−1) 𝑚 

∆ = 2 𝑑 

Ø = 
𝑑

2
 √|𝑉|

𝑑
 

β = 
3|𝑉|

∆
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per tant no incrementa la seva latència (que sempre serà de 6 en el pitjor dels casos) fent-la així una 

alternativa molt escalable.  

El paràmetre d’entrada a partir del qual es construeix la xarxa és 𝑘, que ha de ser divisible per 2. A 

partir de 𝑘 es construeix el nivell superior de la topologia, anomenat Core, el segon nivell de l’arbre, 

anomenada capa d’Agregació i l’últim nivell, la capa Edge.  

En la capa d’Agregació i Edge, els nodes s’agrupen en 𝑘 podes i dintre de cada poda hi ha  𝑘/2 nodes 

de grau 𝑘  de cada capa. Cada node de la capa d’agregació va connectat a 𝑘/2 routers de la capa Core 

i a tots els routers de la capa Edge de la poda, mentre que per cada router de la capa Edge hi ha 

connectats ∆𝑃= 𝑘/2 servidors, sumant un total de (
𝑘

2
)2 endpoints per poda. 

Pel que fa a la capa Core, aquesta està composta per (
𝑘

2
)2 routers de grau 𝑘 connectats a un node de 

cada una de les 𝑘 podes. Així la topologia consta  |𝑉| =
𝑘2(𝑘+5)

4
 routers i N =

𝑘 𝑘 𝑘

4
 endpoints.  

 

Figura 3 Fat-tree k=4 

El disseny físic ToR (Top of Rack) [39], usat per totes les implementacions físiques de les topologies 

presentades està especialment pensat per aquesta topologia. El disseny ToR consisteix en un mateix 

rack ficar-hi routers com endpoints, per tal d’així reduir la longitud dels cables, cosa que implica menor 

necessitat de cables de fibra (més cars que els de coure però capaços de connectar nodes a major 

distància).  

El nom d’aquest disseny es degut a que els endpoints es van ficant en el rack i a la part superior 

d’aquest, en els últims slots, i van el routers. En la topologia fat-tree a cada rack es fiquen els servidors 

i nodes Edge d’una poda connectats amb cables de coure, els servidors Edge es connecten amb cables 

de fibra a la capa d’agregació ubicats en racks al mig o al final del DC (MoR o EoR), que a la vegada van 

connectats amb coure o fibra amb els nodes de la capa Core [40][41]. 
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Les característiques del fat-tree són: 

 

 

 

 

 

Tot i ser la topologia més usada varies topologies presentades la superen en tolerància a fallades, 

latència i rendiment. Tot i així per a DC que allotgen aplicacions en que els nodes no necessiten una 

alta necessitat de cooperació i no fa falta tenir el millor throuhput en matrius all-to-all, aquesta segueix 

sent la topologia per excel·lència i que encara no té substitut.   

 

5.5 Flattened butterfly 

El flattened-butterfly [42] és una topologia derivada del Butterfly (que no s’estudia en aquest treball 

degut a que pràcticament ja no s’usa) i l’Hypercube, adaptada als routers actuals amb un major número 

de interfícies (high radix). Per trànsit benigne, en que tots els nodes envien la mateixa càrrega de flux 

de manera distribuïda, el flattened-butterfly té el mateix rendiment que el butterfly, però  per trànsit 

advers, en que hi ha nodes de la xarxa pels que passa més càrrega que d’altres, el flattened butteerfly 

proporciona molt millor rendiment que el Butterfly. A més, pel que fa al cost, el flattened-butterfly és 

més efectiu també que el Buttefly. 

De forma similar a les demés topologies (excepte el fat-tree), el Flatten-butterfly està pensat 

especialment per HPC, i un dels supercomputadors que té implementada aquesta topologia és el 

Lomonosov 2. 

La topologia es defineix a partir dels paràmetres 𝑘 − 𝑎𝑟𝑦 i 𝑛 − 𝑓𝑙𝑎𝑡 i el número de 𝑁 endpoins que es 

vol tenir. A partir d’aquí la topologia es composa per 𝑁/𝑘 routers de radi ∆= 𝑛 (𝑘 − 1) + 1. Els routers 

estan connectats per cables en 𝑛′ = 𝑛 − 1 dimensions, on en cada dimensió 𝑑, de 1 a 𝑛’ el router 𝑖 és 

connectat amb el router 𝑗 si es compleix l’equació (7), on 𝑚 va des de 0 fins 𝑘 − 1. 

𝑗 = 𝑖 + [𝑚 − (⌊
𝑖

𝑘𝑑−1⌋ 𝑚𝑜𝑑 𝑘)] 𝑘𝑑−1 

(7) 

|V| =  
𝑘2(𝑘+5)

4
 

N = 
𝑘 𝑘 𝑘

4
 

∆ = 𝑘 

Ø = 4 

β = 
|𝑉|

2
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Les característiques del Flattened-butterfly són: 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Dragonfly 

Igual que a l’anterior topologia, el Dragonfly [43] va sortir degut a l’increment de la velocitat i densitat 

de ports de switchos i routers. Aquestes tres últimes topologies es basen en la construcció de routers 

virtuals per tal de fer front a l’elevat nombre d’interfícies necessàries de cada router, ja que tot i que 

actualment hi ha routers amb 128 ports, calen routers amb major radix per tal d’escalar xarxes amb 

milers de nodes terminal (endpoints). 

El Dragontly deriva del Flattenned Butterfly i intenta solucionar el número de cables de llarga longitud 

que tenia aquesta anterior topologia.  

Aquesta topologia és a l’any 2018 la segona més usada en HPC per els millors supercomputadors del 

TOP 500. Alguns exemples de supercomputadors que l’usen són el Piz Diant Aries interconnect, el 

Trinity–Cray XC40 i el Cori–Cray XC40. 

El Dragonfly és una topologia iterativa amb tres nivells: Router, Grup i Sistema, és a dir, la topologia 

consta de routers que tenen associats nodes terminals i alhora es connecten amb 𝑎 routers, formant 

𝑔 grups diferents. I alhora aquests grups es connecten amb canals globals (cada router d’un grup 

consta de ℎ interfícies per tal de connectar-se amb els demés grups). 

Per tant tenint en compte que: 

𝑎  Número de routers en cada grup 

𝑔  Número de grups en el sistema 

ℎ  Número de canals amb els quals cada router es connecta amb routers d’altres grups. 

Al nivell més baix de la xarxa, cada router té ∆𝑃 interfícies per a connectar-hi els nodes terminals, té 

𝑎 − 1 canals locals que van cap a routers del seu mateix grup, i ℎ canals globals per connectar-se amb 

routers d’altres grups. Per tant, el grau (radix) de cada router és ∆ + ∆𝑃= ∆𝑃 + 𝑎 + ℎ − 1. 

|V| =  𝑘(𝑛−1) 

∆ = 𝑛 (𝑘 − 1) + 1 − 𝑘  

∆p = 𝑘 

Ø = 3 

β = ⌊
|𝑉

4
⌋     
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Un grup consisteix en 𝑎 routers connectats via una xarxa d’interconnexió d’intra-grup formada per 

canals locals. Cada grup té 𝑎 ∆𝑃 connexions cap els nodes terminals i 𝑎 ∗ ℎ connexions globals, i tots 

els routers d’un grup actuen com un router virtual amb radi 𝑘′ = 𝑎 (𝑝 + ℎ). Aquest alt nombre de 

ports permet a la capa de sistema tenir una latència màxima de 3 salts. 

En total hi ha 𝑔 = 𝑎 ℎ + 1 grups i per tant, el número de terminals total del sistema és 𝑁 =

𝑎 ∆𝑃 (𝑎 ℎ + 1). 

En les xarxes proposades en el projecte, cada un dels grups es connecten amb una xarxa 

d’interconnexió interna full, per tant el diàmetre de cada xarxa local és 1. Per altra banda, la xarxa 

d’interconnexió global tot i que també pot ser connectada usant una topologia full seria molt costós 

(cal tenir en compte que per connectar els grups es necessiten cables llargs de fibra), per això s’han 

usat el mínim de cables, això obliga la topologia a connectar almenys ⌊
𝑎 ℎ+1

𝑔
⌋ canals entre cada parell 

de grups. Tot i això, tant la topologia intra-grup com la inter-grup poden ser qualsevols; de fet, a 

l’article on es proposa la topologia [43] proposen usar flattened butterfly amb 𝑛’ = 1 (1 dimensió), ja 

que és la xarxa prèvia que els mateixos autors de la topologia Dragonfly havien creat, però articles 

posteriors a aquest solen connectar el Dragonfly  de la manera que s’ha fet aquí, ja que, tot i fer 

disminuir molt el throughput en el cas d’usar encaminament mínim, és la que millor minimitza el 

número de cables de llarga longitud.   

Per tal de construir la topologia, els paràmetres 𝑎, ∆𝑃 i ℎ poden prendre qualsevol valor, tot i així per 

tal de que hi hagi un bon balanceig de càrrega per matrius de trànsit benignes (tots els nodes envien 

la mateixa quantitat de flux) és necessari que 𝑎 = 2∆𝑃 = 2ℎ. 

 Les característiques de la topologia Dragonflay són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|V| =  𝑎 (𝑎 ℎ + 1 ) 

∆ = 𝑎 + ℎ − 1 

N = 𝑎 ∆𝑃  (𝑎 ℎ + 1) 

Ø = 3 

β = ⌊
|𝑉|+2∆𝑃

4−1

4
⌋     
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5.7 Slimfly 

El Slimfly  [44] és semblant al Dragonfly, segueix una estructura de grups amb l’objectiu de reduir el 

número de cables de llarga longitud de la xarxa. A diferència de l’anterior topologia aquesta està molt 

més cablejada entre grups i la implementació física que proposen, intercalant els grups en cada 

columna del DC, permet reduir el nombre de cables llargs que es pot preveure que es necessiten.  

L’objectiu principal de la topologia, per la qual va ser proposada, és reduir al màxim la distancia mitja 

Øavg entre cada parell de nodes, per això miren d’acostar-se al màxim possible al Moore bound, 

eliminant els enllaços de major longitud per tal de que el cost de la xarxa no es dispari. 

La topologia es construeix a partir dels següents paràmetres. 

𝑞 ∶ Número de routers en cada subgraf, 𝑞 ha de ser una potència prima, és a dir una potencia 

entera i positiva d’un número primer. Cal que 𝑞 compleixi la igualtat 𝑞 = 4𝑤 +  𝛿, on 𝑤 ∈ ℕ i 

𝛿 𝜖 {−1,0,1}. 

𝜉  : Número a partir del qual es genera un conjunt finit que indica com connectar els nodes. 𝜉 ha 

de ser una arrel primera de 𝑚𝑜𝑑 𝑞, és a dir, un número que al fer les successives potències entre 

1 i 𝑞 − 1 (𝑚𝑜𝑑 𝑞) el conjunt de tots els números que ens dona és igual a 𝑍/𝑞 (conjunt d’enters 

que va de 0 a 𝑞 − 1.  

Per tal de construir una xarxa Slimfly cal seguir els següents 3 passos: 

1) Es defineix una potència prima  𝑞 i es busca un número 𝑤 i 𝛿 que compleixin la igualtat 𝑞 =

4𝑤 +  𝛿. Un cop definit 𝑞 sabem que la xarxa tindrà |𝑉| = 2𝑞2 nodes de grau ∆=
3𝑞− 𝛿 

2
. 

L’esquema queda com dos subgrafs en que cada un té 𝑞2 nodes formant un esquema matricial, 

és a dir, 𝑞 nodes en l’eix 𝑥 i 𝑞 nodes en l’eix 𝑦. 

2) Es posa el nom als routers, el nom de cada router és un element de {0,1} 𝑥 (𝑍/𝑞) 𝑥 (𝑍/𝑞), per 

tant el nom de cada router és una seqüència de tres números, els routers del primer subgraf 

comencen tots per 0 i els del segon per 1, el segon i tercer element 𝑥 i 𝑦 indiquen la columna 

i fila respectivament de cada router dins de cada subgraf. 

3) S’escull la menor arrel primera 𝜉 de 𝑍/𝑞. I es generen els conjunts generadors 𝑋 i 𝑋’. Depenent 

de 𝛿 , 𝑋 i 𝑋’ és construiran d’una manera o una altra [45]: 

▪ En el cas de que 𝛿 = 1 llavors 

𝑋 = {1, 𝜉2, … , 𝜉𝑞−3}      𝑋′ = {𝜉, 𝜉3, … , 𝜉𝑞−2}. 

▪ Si 𝛿 = −1 

𝑋 = {1, 𝜉2, 𝜉4, … , 𝜉2𝑤−2, 𝜉2𝑤−1(= −1), 𝜉2𝑤+1, … , 𝜉4𝑤−3} 

𝑋′ = {𝜉, 𝜉3, 𝜉5, … , 𝜉2𝑤−1(= −1), 𝜉2𝑤, … , 𝜉4𝑤−4, 𝜉4𝑤−2(= 1)}. 
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▪ Si 𝛿 = 0 

𝑋 = {1, 𝜉2, … , 𝜉4𝑤−2}     𝑋′ = {𝜉, 𝜉3, … , 𝜉4𝑤−1(= 1)}. 

4) Es connecten els 2𝑞2 routers seguint les següent equacions [45]: 

▪ El router (0, 𝑥, 𝑦) es connecta amb el router (0, 𝑥, 𝑦’)  si  𝑦 − 𝑦’ ∊  𝑋. 

▪ El router (1, 𝑥, 𝑐) es connecta amb el router (0, 𝑥, 𝑐’)  si  𝑐 − 𝑐’ ∊  𝑋′. 

▪ El router (0, 𝑥, 𝑦) es connecta amb el router (0, 𝑚, 𝑐’)  si  𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐. 

El número de nodes terminal que es poden associar a cada router ve donat per (8), d’aquesta manera 

el 67% d’interfícies de cada router van connectat a altres routers i el 33% restant va destinat a 

connectar-hi node terminals (servidors). 

⌈
3𝑞 −  𝛿 

4
⌉ 

(8) 

Exemple 

Si escollim una 𝑞 = 5 llavors els passos a seguir seran: 

1) Escollim 𝑤 = 1 i 𝛿 = 1 per tal de complir 𝑞 = 4 1 +  𝛿, ara hi ha dos subgrafs amb tots els 

nodes. 

 

2) Es posa el nom als routers, cada router segons el conjunt {0,1} 𝑥 (𝑍/𝑞) 𝑥 (𝑍/𝑞). 

 

3) S’escull la menor arrel primera 𝜉 de 𝑍/𝑞, que en aquest cas és 𝜉=2. A partir d’aquí X={1,4} i 

X’={2,3}. 

4) Es connecten els routers segons les equacions, en la següent imatge es pot veure el graf amb 

totes les connexions internes que satisfan 𝑦 − 𝑦’ ∊  𝑋 i 𝑐 − 𝑐’ ∊  𝑋′ pel subgraf 0 i 1 

respectivament, i les connexions globals només de (1,0,0) ↔ (0, 𝑥, 0) que satisfan 𝑦 = 𝑚𝑥 +

𝑐. 
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Les característiques de la topologia Slimfly són: 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 Programació i problemes 

Per tal d’analitzar els paràmetres topològics, la robustesa i rendiment de cada una de les topologies, 

s’ha implementat un generador per cada una d’elles. La implementació del generador topològic està 

basada en la descripció donada per cada una d’elles. 

Els diferents generadors s’han programat amb R [46], amb l’ajuda de la llibreria igraph [47]. Aquest 

llenguatge ha estat escollit perquè, a part d’oferir un molt bon entorn per la computació estadística i 

gràfica, gracies a la llibreria igraph proporciona una manera molt intuïtiva d’operar amb grafs, oferint 

funcions ja implementades per gestionar i calcular una gran varietat de paràmetres bàsics del graf, 

com pot ser el diàmetre, la mitjana de camins més curts, tots els camins més curts entre dos nodes del 

graf, grau nodal, betweenness centrality de cada node... A més permet importar i exportar grafs en 

diferents formats, entre d’ells graphml, fet imprescindible per tal de, alhora de calcular la robustesa 

de la xarxa, poder importar els grafs generats al simulador de robustesa que s’ha utilitzat.  

Un altre fet important, pel qual s’ha escollit R, és que porta associat l’entorn de programació gratuït 

RStudio [48]. Això ha permès, a més d’una còmoda programació, poder visualitzar tots els grafs 

generats sense haver d’importar-los com imatges, fet imprescindible pel correcte desenvolupament 

dels generadors. 

|V| =  2 𝑞2 

∆ = 
3𝑞− 𝛿 

2
 

N = |𝑉| 
3𝑞− 𝛿 

4
 

Ø = 2 

β = |V|/4     
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Usant R doncs, s’ha implementat un generador de les topologies Torus 3D i 5D, Slimfly, Hypercube, 

Transposition, Dragonfly, Flattened Butterfly i Fat-Tree, mentre que les topologies bàsiques com són 

l’arbre binari i l’anell, s’han utilitzat els generadors que la llibreria igraph ja portava per defecte. 

A més, per tal d’analitzar paràmetres bàsics de la topologia relacionats amb el bon rendiment i 

robustesa d’aquesta, s’ha fet també un programa que calcules: 

• Número de nodes, arestes i grau nodal mig de la topologia. 

• Distancia mitja entre cada parell de nodes del graf (latència mitja, Øavg) 

• Número de camins més curts entre els dos nodes més distants de la xarxa. 

• Número de nodes terminal que suporta la xarxa (N). 

Amb aquest programa s’han generat les gràfiques de l’apartat 5.9 en què es fa una comparativa entre 

topologies utilitzant les mètriques anteriors. 

Els aspectes més complicats per a programar el que s’ha comentat, en aquest cas, ha estat haver de 

buscar la definició matemàtica dels grafs de cada un dels articles relacionats i passar-la a codi, i per 

altre banda, he tingut problemes tant de complexitat temporal com espaial per tal de calcular tots els 

camins més curts per als CG (l’Hypercube i el Transposition) , necessaris per determinar el número de 

nodes que podia suportar cada xarxa i en conseqüència ϒ𝑚𝑎𝑥 (4) (5). Això és degut a l’elevat nombre 

de camins curts d’igual longitud que hi ha entre cada parell de nodes d’un CG, que tot i que és un 

aspecte molt beneficiós pel que fa al bon balanceig de la càrrega, és molt costos de calcular. 

Inicialment, amb el programa en seqüencial calculant la distància i número de camins més curt per 

cada parell de nodes del graf, amb un Hypercube (la xarxa amb major número de camins més curts 

d’igual longitud entre nodes) de 256 nodes, ja tardava pràcticament un dia. Per això, va ser necessari 

utilitzar el servidor del BCDS per tal de dividir el problema i llançar, per cada parell de nodes, un procés 

diferent en paral·lel. D’aquesta manera, tenint en compte que el servidor del grup BCDS té 56 threads, 

s’obtenia un speed up molt elevat, i gràcies a això vaig poder calcular el número de servidors per node 

d’un Hypercube de fins a 1024 nodes. 

R ofereix llibreries que permeten executar programes en paral·lel d’una manera molt senzilla, en 

aquest cas s’han usat les llibreries parallel i Snow [49]. Amb la llibreria Snow, s’ha pogut crear un clúster 

local de 50 nodes que en comptes de calcular en seqüencial el número de camins més curts i la latència 

per cada parell de nodes, s’ha passat a 
|𝑉|(|𝑉|−1)

2
 processos executant-se per separat. 

Un altre problema que va aparèixer, un cop fet això, va ser el swapping, ja que a més d’una molt alta 

complexitat temporal, el càlcul de camins més curts (sempre usant l’algoritme de Dijkstra) també 

consumeix una molt gran quantitat de memòria. Fet que provocava swapping i feia el problema 

inviable.  
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A aquest problema no li vaig trobar solució possible, es va reduir el número de cores a utilitzar a 20, 

un valor trobat empíricament per no saturar la memòria, i hem vaig haver de limitar a xarxes amb una 

grandària no superior als 1000 nodes.   

Si tal com s’exposa en l’equació (5), es vol calcular el percentatge d’utilització mig d’un enllaç (que per 

calcular-ho abans és necessari calcular el ϒ𝑎𝑣𝑔 (4)) per altres topologies, bàsicament cal tenir en 

compte que el temps que tardarà és proporcional a la mitjana del número de camins més curts entre 

cada parell de nodes presentat a la  Figura 7, per tant, per topologies com l’Slimfly, Dragonfly o Fat-

tree aquest càlcul tarda poc temps, mentre que per altres, com el Torus i l’Hypercube és molt costos. 

 

5.9 Comparació topològica 

Per tal de veure quines són les característiques i com escalen les diferents topologies s’ha calculat el 

grau nodal, latència mitjana, número de camins més curts entre els dos nodes amb major distància 

entre si, el número de terminals que permet la xarxa i l’Amplada de bisecció per diferents grandàries 

de xarxa de cada topologia. 

Les consideracions que cal tenir respecte el resultat són: 

• La grandària màxima considerada en totes les topologies és aproximadament de 1000 nodes, 

degut als problemes explicats en l’apartat 5.8 amb l’Hypercube.  

• Tot i haver calculat els resultats per les xarxes bàsiques d’arbre i anell els resultats no es 

mostren en les gràfiques degut a que, tal i com es pot veure a la Taula 14, en l’apartat 

d’annexes 11.2, els valors topològics comparats amb les altres xarxes són molt dolents i les 

gràfiques quedaven alterades. 

• Per a les topologies Torus 5D i Torus 3D s’ha considerat que cada router només pot tenir 

associat un node terminal i que per tant s’aplica una estructura server-only [51] (tot i com es 

veu després en les taules Taula 6, Taula 15 i Taula 16, per un Torus 5D, és necessari associar 

entre dos i tres nodes terminals per router si es vol arribar al punt de saturació de la xarxa). 

Per els CG, el número de nodes terminal ve donat per l’equació (6). 

Pel que fa al grau nodal dels routers (Figura 4), la topologia que més escala aquest valor és l’Slimfly. 

Tot i que en una primera intuïció pot semblar que quan major sigui el grau nodal de la topologia més 

incrementa el cost d’aquesta (ja que el preu dels routers ve en funció del número de ports que té), cal 

tenir en compte que un augment de ∆ pot permetre reduir la distància mitja entre cada parell de nodes, 

reduint per tant el número de routers necessaris i la càrrega dels cables de la xarxa.  

D’aquesta manera, el cost final de la topologia acaba sent menor que tenir molts routers i amb menys 

número de ports. Les topologies amb menor radix (low radix) són les més antigues, torus 3D, torus 5D 

i l’Hypercube. El fet de tenir poc radix fa que, tot i que els cables de la xarxa seran més curts, suportin 
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menys nodes terminals connectats i per tant, que s’hagi d’augmentar molt la latència per tal 

d’aconseguir escalar el mateix nombre de nodes que una topologia high radix. 

 

Figura 4 Comparació ∆ respecte el nombre de nodes 

Un altre aspecte fonamental en una topologia és la latència mitja. Quan menor sigui la latència mitja 

menys tardaran els paquets en arribar d’un node a l’altre, ja que hauran de passar per menys routers. 

A més, com menor és la latència significa que menys cables estem ocupant i per tant, menys amplada 

de banda necessitaran els cables de la xarxa.   

La Figura 5 mostra com creix la latència mitja de cadascuna de les topologies, la gràfica sembla la 

inversa de l’anterior. Les topologies que havien estalviat cost, reduint la longitud dels cables i el 

número de ports per router, ara es veuen afectades per una alta latència. Cal tenir en compte però, 

que amb l’aparició de cables de fibra, que tenen un cost fix elevat però un econòmic cost variable (cost 

en funció dels metres del cable) el fet de tenir cables de llarga longitud no és tant greu com abans, 

cosa que fa que les xarxes amb major nombre de ports acabin sent més econòmiques.  

 

Figura 5 Comparació Øavg entre topologies respecte |V| 
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Analitzats els paràmetres més relacionats amb la discussió cost/performance, ara es mostren tres 

paràmetres més relacionats amb el throughput.  

Un aspecte important pel que fa al throughput d’una xarxa és l’amplada de bisecció. Com menor sigui 

l’amplada de bisecció més s’acosta a que la xarxa tingui un coll d’ampolla que limiti el seu throughput. 

Es considera que, el througput (càrrega que es pot injectar per cada flux sense saturar la xarxa) com a 

molt serà 
4 β b

|𝑉|
, i per tant, com major sigui β major serà el throughput. Tot i així això és només un límit 

superior, que en alguns casos pot arribar a ser enganyós, per això en l’apartat 7.1 es mostra com 

calcular el valor exacte. 

En la Figura 6 es mostra una comparativa entre topologies respecte β. En aquest cas la topologia que 

proporciona un millor amplada de bisecció és clarament la Transposition, seguida de l’Hypercube i el 

Fat-tree. Així doncs, en aquest aspecte, per aquesta primera mètrica de rendiment pur, les topologies 

de high radix, excepte el Transposition i Fat-tree patinen bastant i el Slimfly, que tant bones propietats 

presentava en les dos primeres comparatives, ara ocupa els últims llocs del ranking. 

 

Figura 6 Comparació β entre topologies respecte |V| 

Relacionat amb la topologia, el número de camins més curts entre cada parell de nodes de la xarxa, 

juga un aspecte fonamental alhora de determinar com de bé pot balancejar la càrrega cada xarxa i quin 

algoritme d’encaminament és necessari escollir per tal d’encaminar els paquets d’origen a destí. A 

més, això també és important de cares a la robustesa quan hi ha fallades o atacs, ja que sempre 

quedaran camins curts alternatius entre nodes. 

Així com la latència entre cada node és important, el número d’alternatives que tinguem per anar d’un 

node a un altre també ho és. Ja que com més camins possibles hi hagi, més balanceig de càrrega es 

podrà fer, i en conseqüència, caldran enllaços amb menys capacitat.  
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En la Figura 7 es mostra el número de camins més curs 𝑆, que hi ha entre els dos nodes més distants 

del graf, és a dir, els dos nodes que determinen el diàmetre de la xarxa. En aquest cas les topologies 

de menor radi proporcionen millor característiques, permetent que amb un algoritme 

d’encaminament mínim adaptatiu la xarxa ja pugui fer un bon balanceig de càrrega sense la necessitat 

d’usar algoritmes d’encaminament no mínims. Per altre banda, per les topologies més mal classificades 

que el Fat-Tree, es veuen obligades a usar algoritmes no mínims per fer front a matrius de trànsit 

adverses.  

 

Figura 7 Comparativa del número de camins més curts S entre els dos nodes de major distància del graf 

L’últim paràmetre topològic que s’ha comparat, i probablement sigui dels més importants, és el 

número de nodes terminal que podem associar a la xarxa sense que aquesta se saturi. Amb aquest 

número de terminals es pot assegurar que per una matriu de trànsit en que tots els nodes 

s’intercanvien informació amb tots,  s’arribarà al punt de saturació de la xarxa sense sobrepassar-lo. 

En aquest cas, la topologia que major nombre de nodes permet és l’Slimfly, seguida pel Flatten 

Butterflt i Transposition (pràcticament igualat amb el Dragonfly). Per tant, cal destacar bastant el bon 

comportament de la topologia Transposition, que queda pràcticament igualada amb una de les 

topologies més econòmiques i implementades de l’actualitat.  

 

Figura 8 Número total de nodes terminal N respecte |V|  
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6  ANÀLISI TOPOLOGIC DE ROBUSTESA 

Qualsevol xarxa pot ser afectada per fallades dels seus enllaços o nodes, ja sigui per desgast, desastres 

naturals, errors humans o atacs malintencionats. Aquestes fallades poden afectar considerablement 

la xarxa i en conseqüència a les aplicacions que corren sobre ella. 

La robustesa en el context de les xarxes es pot definir com l’habilitat d’una xarxa de continuar 

proporcionant un bon rendiment inclús quan està subjecte a fallades o atacs [6]. 

Existeixen moltes mètriques per tal d’avaluar quant resistent és una xarxa, la més usada en articles de 

DC són les node o link connectivity, que són el mínim nombre de nodes o arestes respectivament que 

s’han d’eliminar per tal desconnectar el graf [7] . Tot i així hi ha altres mètriques que aporten igual o 

més informació sobre la resistència de la xarxa que l’anterior mètrica.  

En aquest treball s’ha anat una mica més enllà en l’estudi de robustesa de les topologies i s’ha fet un 

estudi de com es veuen afectades les topologies davant d’atacs aleatoris i malintencionats; I el valor 

de robustesa donat per cada una de les topologies no és el d’una única mètrica, sinó de la combinació 

de varies mètriques combinades usant un Principal Component Analisis (PCA) [8]. 

Cal tenir en compte però, que el procediment utilitzat per combinar les diferents mètriques, fa que els 

resultats obtinguts no mostrin directament el valor de robustesa de cada topologia sinó com es veu 

afectada cada topologia davant de diferent tipus d’atacs. Inicialment tota topologia té un valor de 

robustesa que es normalitza a 1, i segons sigui més o menys resistent la topologia al atac aquest valor 

descendirà més o menys ràpid cap a 0. 

Per tal de fer l’anàlisi de robustesa de cada xarxa s’ha utilitzat un simulador de robustesa del BCDS 

(NRS) [2]. El simulador NRS, permet donada una xarxa representada com un graf, aplicar-hi diferent 

tipus d’atacs en el temps sobre els seus components. Aquests atacs sobre els components poden ser 

aleatoris, en que els nodes o arestes a esborrar són seleccionats a l’atzar (simulant el desgast de la 

xarxa), o dirigits, en que els elements a eliminar són específicament escollits (simulant atacs 

intencionats). Per altre banda, cal escollir també un conjunt de mètriques, que combinades avaluaran 

la robustesa de la xarxa després de cadascun dels atacs. 

6.1 Metodologia de càlcul de la robustesa 

El mètode consisteix en eliminar seqüencialment els nodes (o arestes) de la xarxa fins un percentatge 

de P nodes caiguts (cal tenir en compte que a l’eliminar nodes, les arestes associades a aquests també 

cauran).  Per cada 𝑝, M atacs diferents són llançats per tal de recollir la màxima variabilitat possible. I 

per cada  estat de la xarxa PxM es calcula el valor de les N mètriques, obtenint així una matriu 

tridimensional en que per cada atac 𝑝𝑥𝑚 tenim N mètriques que determinen la robustesa de la xarxa 

en aquell estat. 
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Aclariment: Ens referim a P com el percentatge total d’elements caiguts al que arribarà la xarxa i M 

com el total d’atacs diferents llançats per a cada 𝑝. On 𝑝 indica un dels percentatges de nodes 

caiguts entre 0 i 𝑃 i 𝑚 indica un atac dels M que s’han fet per aquesta 𝑝.  

És a dir, 𝑝𝑥𝑚 és un element de la matriu bidimensional, un estat de la xarxa per un atac 

determinat en que han caigut 𝑝 elements i sobre el qual es calcularan les N mètriques. 

 

Figura 9. Matriu tridimensional de robustesa 

Un cop obtinguda la matriu, 𝑃𝑥𝑀𝑥𝑁 es redueix la 3ra dimensió de la matriu aplicant la formula (9), 

obtenint així una matriu 𝑃𝑥𝑀𝑥1 ≡ 𝑃𝑥𝑀: 

𝑅𝑝,𝑚
∗ = ∑ 𝑣𝑘  𝑡𝑘

𝑛

𝑘−1

 

(9) 

On  𝑡𝑘 és el k-èsim vector de mètriques resultant del k-èsim atac PxM, i 𝑣𝑘 és l’eigenvector normalitzat 

del primer component principal del multiway PCA (el PCA s’aplica sobre una matriu 2D on tenim PxM 

files i  N columnes). 

El procés per obtenir 𝑣𝑘 és el següent: 

1) Es calcula el valor de les N mètriques seleccionades sobre la xarxa sense ser atacada (P=0), 

com a resultat s’obté vector resultant és 𝑡0. 

2) Es calcula el valor  de les N mètriques seleccionades sobre la xarxa, després d’eliminar 70% 

dels enllaços sent atacada pel pitjor dels atacs (betweenness centrality) [11], com a resultat 

s’obté vector resultant és 𝑡𝑚𝑎𝑥.  

3) Es calculen les N mètriques per cada atac PxM de la xarxa obtenint la matriu de la Figura 9. 

4) S’aplana la matriu de 3 dimensions a una matriu de 2 dimensions amb PxM files i N columnes. 

Per tant tenim PxM punts en un espai de N dimensions. 
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5) Es normalitzen els valors entre  𝑡0 i  𝑡𝑚𝑎𝑥 com mostra la formula (10), d’aquesta manera 𝑡0 és 

el millor valor de robustesa que es pot obtenir, mentre que  𝑡𝑚𝑎𝑥 és el pitjor. 

𝑥′ =
𝑥 − 𝑡𝑚𝑎𝑥

𝑡0 𝑡𝑚𝑎𝑥
 

(10) 

6) S’estandarditzen els valors 𝑥′ perquè els valors de cada columna tinguin una mitjana aritmètica 

de 0 i una desviació estàndard  σ entre 0 i 1. 

7) S’aplica el PCA per tal de trobar els valors propis i vectors propis de cada component principal. 

8) S’escull el vector propi 𝑣 del component principal amb major valor propi (el primer component 

principal, el que recull major variança). El vector propi del component principal és el que 

permetrà transformar els punts de N dimensions a una única dimensió. 

9) Es normalitza el vector propi per amb l’equació (11) per tal d’obtenir valors entre 0 i 1, on 0 

vol dir que la xarxa no és gents robusta i 1 vol dir que és el màxim de robusta. 

𝑣 =
𝑣

∑  𝑡0
𝑘   𝑣𝑘

𝑁
𝑘=1

 

(11) 

10) S’aplica la formula (9) per passar de la matriu PxMxN a la matriu MxN. Els nous valors de la 

matriu s’anomenen R*. 

11) S’ordenen els valors de cada fila de la matriu de major a menor, deixant a l’esquerra els atacs 

que han fet més mal per aquell percentatge p i a la dreta els que menys. Aquesta final és 

anomenada Ω, o superfície de robustesa i té un aspecte semblant al de la Figura 10.  

 

Figura 10 Matriu Ω 

12) Per a mostrar els resultats, en el nostre cas, per cada 𝑝 s’obte la mitjana de tots els valors de 

M, deixant així una matriu de 1 columna per 𝑝 files que mostra la mitjana de robustesa perduda 

respecte l’inicial a mesura es va atacant un percentatge d’elements major de la xarxa. 
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6.2 Mètriques pel càlcul de robustesa 

Com s’ha dit en l’apartat 6.1, el procediment escollit permet aplicar una gran quantitat de mètriques, 

de fet l’NRS permet combinar fins a 24 que mesuren característiques diferents del graf relacionades 

amb la robustesa. Aquestes 24 mètriques es poden agrupar en quatre grans grups segons el que 

mesuren: estructuralitat, fragmentació, connectivitat i centralitat [12]. 

• Mètriques d’estructura 

▪ Mesuren aspectes clàssics d’un graf, tals com la densitat (com el grau nodal) o la 

grandària (per exemple el diàmetre). 

• Mètriques de fragmentació 

▪ Aquestes mètriques tenen un valor constant fins que la xarxa es trenca, un cop la xarxa 

està trencada proporcionen informació sobre el número de components de la xarxa. 

• Mètriques de connectivitat 

▪ Són complementaries a les mètriques de fragmentació i mesuren quan de difícil és que 

la topologia es desconnecti i quan de lluny està de que això passi. Aquestes mètriques 

proporcionen informació fins que el graf es trenca. 

• Mètriques de centralitat 

▪ Les mètriques de centralitat proporcionen informació sobre la importància de cada un 

dels components (nodes o arestes) del graf. Com més heterogenis siguin els valors de 

la mètrica pels components de la topologia, menys robusta serà aquesta.  

El passat mes de maig vaig col·laborar en un article per a anomenat On selecting the relevant metrics 

of network robustness presentat al congrés RNDM 2018 (celebrat al 29 d’agost de 2018), que tenia 

com a objectiu reduir l’inicial nombre de 24 mètriques a 10, per d’aquesta manera simplificar els 

càlculs, eliminant les mètriques que menys informació aporten sobre la robustesa de la xarxa.  

Per fer la selecció es van escollir diferents tropologies sintètiques bàsiques, una topologia en arbre, en 

anell, un bus, una xarxa regular,  una topologia mallada, i tres topologies en que en una el grau nodal 

dels nodes seguia una distribució exponencial, l’altra una distribució basada en la llei de la potència 

(scale free network) i l’altra seguia una distribució de Poisson.  

L’objectiu era escollir topologies totalment diferents per tal de recollir la màxima variabilitat alhora de 

veure quines mètriques eren més efectives en cada una de les xarxes, i així acabar determinant les 

mètriques més efectives en general per a qualsevol tipus de topologia. 

Un cop escollides les topologies, es va aplicar el procediment de l’apartat 6.1, per determinar la matriu 

Ω de robustesa de cada una de les topologies. Per cada un dels resultats es va analitzar el pes que cada 

mètrica tenia en el primer component del PCA juntament amb el percentatge de variància que recollia 
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aquest component. Com a resultat es van escollir les 10 mètriques de Taula 2, que donaven matrius Ω 

amb molt poca variabilitat respecte les matrius Ω calculades amb 24 mètriques : 

Alies Nom Grup 

AND Mitjana de grau nodal Estructural 

EFF Efficiencia Estructural 

LE Major valor propi Estructural 

LCC Largest Connected Component Fragmentació 

ATTR Average Two Terminal Reliability Fragmentació 

AC Algebraic Connectivity Connectivitat 

NC Natural Connectivity Connectivitat 

EBC Edge Betweenness Centrality Centralitat 

CLC Closeness Centrality Centralitat 

EC Eigenvector Centrality Centralitat 

Taula 2 Mètriques càlcul robustesa 

Les mètriques estan explicades i referenciades en l’apartat Annexes 11.1. 

Per tal de mesurar la robustesa de les deu topologies s’han usat les anteriors mètriques, tot i així, s’ha 

volgut especificar una mica més i es mostra també la robustesa de la xarxa mesurada amb els quatre 

grups de mètriques per separat (en aquest cas s’han usat totes les mètriques). Per tant s’han llançat 

un total de 8 simulacions. 

6.3 Resultats 

S’ha comprovat la robustesa de les deu topologies inicialment davant d’un atac aleatori (random) i un 

atac dirigit sobre nodes, cal tenir en compte però, que al eliminar un node, totes les arestes associades 

a aquest també s’eliminaran. En els dos casos s’ha atacat la xarxa fins que un P=30% dels nodes fos 

eliminat i dintre de cada percentatge P s’han aplicat M=10 atacs diferents amb p elements caiguts.  

El número de nodes eliminats en cada percentatge és: 

|𝑉|𝑟 = [ 
𝑝 |𝑉|

100
] 

(12) 

En el cas de l’atac random en el percentatge p=1, |𝑉|𝑟1 nodes diferents de la xarxa són eliminats per a 

cada M, en el percentatge p=2, per cada M s’escullen |𝑉|𝑟1 nous nodes (sempre escollits 

aleatòriament) i s’afegeixen als |𝑉|𝑟1 nodes que s’havien eliminat en la mateixa M per p=1. Això es 

repeteix successivament fins p=30. 

Per l’atac dirigit basat en betweenness centrality, en cada percentatge p de nodes a eliminar s’avalua 

el betweenness centrality de cada node de la xarxa G, i s’assigna una probabilitat a cada node de ser 

eliminat corresponent a la  betweenness centrality d’aquell node. Per tant els nodes pels quals passen 
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més camins més curts tenen una major probabilitat de ser eliminats que els altres. A partir d’aquí, 

s’eliminen |𝑉|𝑟 nodes aleatoris seguint la distribució de probabilitat per cada M diferent. Un cop 

eliminats els nodes de p=1 el procediment és igual que l’anterior però amb la funció d’eliminació 

diferent. 

Les xarxes escollides han estat: 

Topologia Paràmetres |V| |E| ∆ Ø Øavg ∆p 

Binnary Tree |V|=720 720 719 2 17 13.04 1 

Dragonfly h=6, a=12 876 7.45k 17 3 2.80 6 

FatTree k=24 720 6.91k 19.20 4 3.08 12 

FlattenButterfly n=4, k=8 729 8.75k 24 3 2.67 8 

Hypercube m=10 1024 5.12k 10 10 5 2 

Ring |V|=720 720 720 2 360 180 1 

Slim Fly q=19, eta=2, delta=-1 722 10.47k 29 2 1.96 15 

Torus 3D d=3 729 2.19k 6 12 6.67 1 

Torus 5D d=5 243 1.22K 10 5 3.33 1 

Transposition m=6 720 5.40K 15 5 3.55 5 

Taula 3 Topologies analitzades 

Com es veu en Taula 3 xarxes estan relacionades en |V|. Tot i que s’ha intentat que |V| fos igual en 

totes les topologies, com que aquestes es creen a partir de diferents paràmetres, no es possible 

aconseguir topologies amb el mateix nombre de nodes. Tot i així, com que en cada atac s’elimina un 

percentatge de nodes acord a |V| inicial, es pot considerar que la relació acaba sent bastant justa. 

A partir de les deu xarxes s’ha calculat la robustesa de cada topologia (davant d’atacs random i dirigit 

basat en betweenness centrality) usant les deu mètriques de l’apartat  6.2. El gràfic resultant que es 

mostra indica l’evolució de la mitjana del valor R* de totes les M dintre per cada p. D’aquesta manera, 

com que la topologia més robusta és la topologia inicial (𝑡0) totes les gràfiques comencen a 1 i com a 

molt malament acabaran amb un valor 𝑡𝑚𝑎𝑥 que en l’eix y es representa com el 0. Per tant el pendent 

mig de la cada recta indica quan de robusta és la topologia. 

Per altre banda, per tal de veure en quins grups de mètriques són més mal o ben avaluades cada una 

de les topologies s’han usat totes les mètriques de cada grup, explicades en annexes 11.1, separant 

cadascun dels grups. 

6.3.1 Robustesa amb les deu mètriques 

En aquest cas les 10 mètriques més significants alhora de descriure la robustesa s’han usat per avaluar 

les topologies davant dels atacs random i  betweenness centrality. El cas d’atacs aleatoris busca simular 

fallades per desgast o catàstrofes naturals, mentre que el dirigit simula atacs intencionats. Els resultats 

són els que es mostren en les gràfiques Figura 11 i Figura 12, per tal de mostrar millor la comparació 
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entre les topologies que realment ens interessen l’eix y, que indica la robustesa de la topologia, 

comença en un percentatge del 30% de resistència, ja que gairebé totes les topologies tenen major 

robustesa en el pitjor dels casos. En conseqüència d’aquesta decisió les topologies Ring i Arbre binari 

quedaven per sota del límit establert i no es visualitzaven correctament, per això, les gràfiques amb 

aquestes dos topologies incloses es troben en l’apartat 11.3 d’annexes. 

La topologia Slimfly, en els dos casos (per atacs random i aleatoris) és la que presenta major robustesa 

a llarga durada (P=30) tot i que fins a un percentatge de caiguda del 15% dels nodes es veu superada 

pel Transposition, FatTree, Torus 5D i el Flatten Butterfly. Per altre banda, per atacs de qualsevol tipus 

en que cauen un percentatge menor al 15% dels nodes la topologia més robusta és la Transposition. 

Cal recalcar que en la gràfica es mostra com cauen el valor de les mètriques al atacar la xarxa, no si són 

més o menys robustes inicialment. El valor de robustesa inicial de cadascuna de les mètriques per a 

cada topologia és el que es mostra en la Taula 4. Els valors obtinguts a aquesta taula valen pels dos 

tipus d’atacs, ja que és el valor de les mètriques abans d’atacar la xarxa. Respecte la taula 4, inicialment 

es pot considerar que la xarxa més robusta abans de ser atacada és l’Slimfly, ja que presenta valor més 

òptim possible per a totes les mètriques. 

  

Figura 11 Robustesa davant d’atacs aleatoris 

Per atacs aleatoris (Figura 11) la robustesa de les topologies en general cau bastant linealment en el 

temps, tot i que per les topologies Hypercube, Slimfly, així com també passa davant dels atacs dirigits 

(Figura 12), tenen una caiguda ràpida de la robustesa en els primers atacs (fins a un 10%) però després 

s’estabilitzen i acaben sent, en casos molt catastròfics en que cau un 30% dels nodes de la xarxa, de 

les topologies més robustes. 
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El Fat-tree, l’única de les vuit, basada en una topologia arbre, pot ser considerada la topologia més 

robusta davant d’atacs a nodes aleatoris, tot i que un cop arriba al 22% de components caiguts, cas 

difícil de trobar, és superada per la l’Slim Fly. En contradicció però, la mateixa topologia Fat-Tree, és la 

menys robusta davant d’atacs centralitzats basats en betweenness centrality, això es degut a que, 

mentre que en les atacs aleatoris, a l’haver-hi 
𝑘𝑘

2
 nodes Edge,  

𝑘𝑘

2
 nodes a la capa Agregation i (

𝑘

2
)2 

nodes Core, els nodes menys probables de ser atacats eren els nodes arrels (Core), ara, amb el 

betweenness centrality, els nodes Core passen a ser els primers a ser atacats, ja que són els nodes pels 

que passen el major nombre de camins més curts, fent que la xarxa acabi quedant totalment trencada 

molt ràpidament. 

  AND EFF LE LCC ATTR 18-AC 19-NC 22-EBC 23-CLC 24-EVC 

BinnaryTree 1,997 0,09 2,70 720 1 0,00153247 0,87 4,4E-01 1,2E-01 8,9E-01 

Dragonfly 17 0,37 17 876 1 3,57724194 10,58 1,4E-04 1,4E-04 1,3E-16 

Flat Butterfly 24 0,40 24 729 1 9 17,41 6,5E-19 7,5E-15 1,6E-16 

Hypercube 10 0,23 10 1024 1 2 4,34 1,3E-18 -7,2E-15 1,1E-16 

FatTree 19,2 0,35 20,78 720 1 4,58359214 14,43 2,4E-05 9,0E-02 2,5E-01 

Slimfly 29 0,52 29 722 1 19 22,42 2,4E-05 -1,3E-14 1,6E-16 

Ring 2 0,02 2 720 1 7,6154E-05 0,82 0,0E+00 -1,3E-16 6,3E-14 

Torus 3D 6 0,18 6 729 1 0,46791111 2,47 5,7E-18 -1,4E-15 1,6E-16 

Torus 5D 10 0,34 10 243 1 3 4,98 6,8E-18 -1,9E-15 1,2E-16 

Transposition 15 0,31 15 720 1 6 8,49 2,8E-18 -6,2E-15 1,6E-16 

Taula 4 Valor de les mètriques de robustesa per a cada topologia sense ser atacada 

Per atacs aleatoris, les dos xarxes menys robustes són el Dragonfly i sorprenentment el Flattened 

Butterfly, el resultat del Flattened Butterfly és una mica enganyós, ja que la xarxa no es desconnectada 

en cap dels percentatges i això fa que mètriques que mesuren la fragmentació, en que la topologia té 

una molt bona puntuació, no agafin cap pes en el PCA, de fet, com es mostra posteriorment, en l’anàlisi 

específic per cada tipus de mètriques, el Flattened Butterfly no presenta tan males característiques 

com aparenta. Per altra banda, el Dragonfly, que en els primers atacs es manté en les primeres 

posicions, acaba tenint una robustesa bastant baixa (sempre comparant amb les altres topologies), 

això es degut a que la topologia, tot i tenir grups totalment connectats, al voler reduir el número de 

cables globals que interconnecten els grups, s’exposa a que la xarxa es trenqui aviat, deixant grups 

sencers aïllats els uns dels altres .  

Pel que fa als atacs dirigits (Figura 12) la filosofia és molt semblant. El fet de que les xarxes siguin molt 

regulars fa que no hi hagi una diferència tant gran entre atacs aleatoris i atacs dirigits, ja que, excepte 

el Fat-Tree, que si que pot descartar nodes amb poca centralitat, la resta de topologies, en els primers 

atacs, tots els nodes tenen una centralitat molt semblant.  

Per atacs dirigits, la topologia per excel·lència és el Transposition, tot i que un cop la xarxa ha estat 

molt atacada perd força consistència, tot el contrari que les topologies Hypercube i Slimfly, tot i així, 

havent esborrat un 30% dels nodes el Transposition segueix sent només un 5% menys robusta que 
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l’Slimfly, que té el doble d’enllaços i grau nodal que el Transposition i el triple que l’Hypercube. Per 

tant, la relació cost/robustesa, es decanta clarament a favor de les topologies basades en Cayley 

graphs. 

 

 

Figura 12 Robustesa davant d’atacs dirigits 

 

6.3.2 Robustesa per grups de mètriques 

El procés aplicat per proporcionar un únic valor de robustesa per cada estat de la xarxa al ser atacada, 

tot i ser molt descriptible i fàcil de comprendre, també emmascara en quines mètriques i aspectes la 

topologia flaqueja més o menys, ja que unifica tots els valors en un de únic.  

Una manera de veure en quines mètriques és més mal avaluada cada topologia és mirant el pes que 

ha assignat el PCA a cada mètrica per tal de passar de l’espai N dimensional a l’unidimensional, com 

més pondera el PCA a la mètrica significa que més variabilitat té, i això, en el procés aplicat, s’acaba 

traduint a que a pitjors valors arriba la mètrica. En aquest cas però, tot i que sí es veu com el PCA 

descarta mètriques que no han variat al llarg dels PxM atacs (com per exemple passa en el cas del 

Flattenned Butterfly, que al no ser desconnectada la topologia les mètriques que avaluen la 

fragmentació d’aquestes sempre donen 1, i el PCA no les té en compte) no sol haver-hi una mètrica 
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amb una major variància, sinó que hi ha un conjunt de mètriques que varien molt poc les unes de les 

altres. 

Per això el que s’ha fet ha estat calcular la robustesa davant d’un atac centralitzat (ja que com s’ha vist 

abans és el que fa més mal) de les topologies per cada grup de mètriques diferents per tal de veure sí 

la topologies tenen una bona estructuralitat amb les mètriques de la Taula 10, si es fragmenta i fins a 

quin punt amb les mètriques de la Taula 11, quant difícil és de trencar-la amb les mètriques de la Taula 

12 i si hi ha nodes amb diferent importància que altres (Taula 13).  

 

Figura 13 Avaluació de la fragmentació (mètriques Taula 11) 

 

 Figura 14 Avaluació topològica (mètriques d’estructura 

Taula 10) 

Pel que respecte les mètriques de fragmentació es pot observar com el Torus 3D i Flatten-Butterfly no 

es trenquen en cap dels PxM atacs, per això el seu valor és sempre constant a 1. Per altra banda, les 

topologies basades en arbre el Fat-Tree i en part el Dragonfly, que té grups connectats amb cables 

globals, es fragmenten de manera significativa. Pel que respecte a l’estructuralitat de la xarxa, 

mètriques que mesuren aspectes bàsics com el diàmetre, regularitat, etc. Les topologies que menys 

veuen caure el valor inicial de les mètriques és la Transposition, juntament amb un altre CG, 

l’Hypercube.  

Pel que respecte a la connectivitat, les topologies més resistents a ser trencades són pràcticament les 

mateixes que oferien una menor fragmentació, tot i que en aquest cas el Dragonfly no és tant 

vulnerable, per altra banda, les topologies que major centralitat presenten són el Fat-Tree i l’Slimfly. 

Trobar la topologia Slimfly aquí pot semblar sorprenent, però això no significa que la topologia Slimfly 

tingui pitjor centralitat que les demés sinó que la seva centralitat un cop la xarxa va sent atacada 

augmenta d’una manera molt més considerada que les altres topologies. 
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Figura 15 Avaluació mètriques de connectivitat 

 

Figura 16 Avaluació de centralitat 
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7 ANÀLISI DE RENDIMENT 

Fins ara s’han presentat i avaluat topològicament les diferents arquitectures dels DC, però a part de 

l’estructura de la xarxa, també cal avaluar el rendiment d’aquesta alhora de posar-la en marxa. Per a 

fer aquest estudi del rendiment podem, o bé fer una simulació de l’intercanvi de paquets entre nodes 

de la xarxa (model dinàmic), o bé suposar un model d’enviament de flux constant, que en l’instant I, la 

xarxa està al màxim de càrregada segons la matriu de trànsit T (model estàtic).  

En els dos models es busca mesurar quant càrregats estan els enllaços, detectar colls d’ampolla i 

determinar la latència d’enviament de apquets [3] [38] [42] [43] [44]. 

Definició del rendiment:  En els dos models el concepte de rendiment de la xarxa el podem definir 

lleugerament diferent: 

I. Model estàtic amb fluxos 

El rendiment és la quantitat de càrrega que pot injectar un node determinat sense que 

els fluxos que hi ha a la xarxa la col·lapsin.   

Major rendiment implica major càrrega. 

II. Model dinàmic amb paquets i cues 

El rendiment és la latència mitja que tarda un paquet (comptant el temps a les cues) 

per arribar d’un node origen a un node destí. 

Major rendiment menor latència. 

En l’apartat 7.1 i 7.2 es mostra com aplicar els dos models pel càlcul de rendiment. En tots dos casos, 

s’ha intentat que el número de nodes de les xarxes escollides per cada topologia fos el més pròxim 

possible, ja que degut a que les especificacions matemàtiques de les topologies no permeten generar 

xarxes d’una grandària 𝑋, no s’ha pogut tenir xarxes exactament iguals. 

 

7.1 THROUGHPUT  

Un aspecte molt usat per a determinar quan de bona pot arribar a ser una topologia és el throughput. 

A més, és necessari per determinar quin és el punt de saturació de la xarxa i en conseqüència quants 

nodes terminals podem associar a cada router per tal de maximitzar l’ús de la xarxa sense saturar-la. 

Definició matriu de trànsit T:  És una matriu d’adjacències del graf en la que a la posició 𝑇(𝑣, 𝑤) s’ 

indica la quantitat d’intercanvi de flux entre el node 𝑣 i 𝑤.  

Definició throughput 𝒕:  Donada una matriu de trànsit T, el throughput t de la xarxa, tenint en compte 

que cada node està injectant flux o no a la xarxa segons la matriu 𝑇, és la càrrega màxima que 
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pot injectar un node per cada un dels fluxos que ha d’enviar, assegurant que en cap punt de la 

xarxa no es veurà sobrepassada la capacitat dels enllaços.  

Suposant que la capacitat per enllaç b és de 1, és a dir, no pot passar més d’un flux per un 

enllaç, el valor de throughput t de la xarxa serà un valor entre 0 i 1. 

Existeixen vàries maneres per calcular el throughput de la xarxa, i en aquest cas, s’han usat 3 mètriques 

diferents per calcular-lo o aproximar-lo. En tots els casos però, es considera un encaminament òptim, 

en que se suposa que l’algoritme d’encaminament és capaç de balancejar tots els fluxos circulants a la 

xarxa per tal de maximitzar el throughput.  

Nota: En l’apartat 7.2 si que es consideraran els algoritmes d’encaminament. 

Les tres maners proposades per calcular el throughput són: 

• Ample de bisecció (ofereix un límit superior) 

• Aplicar matrius de transit all-to-all empíricament sobre la xarxa i maximitzar la mínima càrrega 

t que injecta cada flux. 

• Aplicar matrius adverses i buscar al igual que abans maximitzar la mínima càrrega t que injecta 

cada flux. 

Seguidament es mostren per separat cadascuna de les tres opcions. 

  

7.1.1 Càlcul del throughput usant l’Amplada de bisecció 

Tal com s’ha comentat anteriorment, una manera d’estimar el throughput d’una xarxa és usant 

l’amplada de bisecció.  

Calcular l’amplada de bisecció β d’una xarxa aleatòria és un algoritme NP-Complet, però moltes de les 

topologies de xarxa, un cop són presentades, tal com s’ha inclòs en la descripció de cada topologia 

(apartat 5), ja proporcionen una fòrmula matemàtica que l’aproxima. Per tant, conèixer el número 

d’enllaços a trencar per tal de separar la xarxa en dos meitats iguals, per topologies definides amb 

bases matemàtiques no sol ser un problema. 

Un cop determinats els enllaços a trencar, s’afirma que: 

(i) ϒ𝑐,  és la càrrega que ha de suportar cada enllaç, es a dir, número de fluxos que passen per 

aquell camí (depenent de T i l’algoritme d’encaminament).  

(ii) ϒ𝑚𝑎𝑥 és el numero de fluxos que passaran pel canal que ha de suportar més càrrega. Aquest 

canal és el coll d’ampolla de la xarxa.  
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Si cada canal té un amplada de banda 𝑏 llavors el throughput 𝑡 ideal serà 
𝑏

ϒ𝑚𝑎𝑥
, però trobar ϒ𝑚𝑎𝑥 (tal 

com farem en la segona mètrica) és molt costós computacionalment i el que es mira de fer és establir 

límits superiors i inferiors de manera matemàtica com és aquest cas.  

Relació entre ϒ𝒎𝒂𝒙 i l’ample de bisecció: Considerant un trànsit uniforme en que cada node envia i 

rep fluxos entre tots els altres nodes (all-to-all), es pot usar l’amplada de bisecció de la xarxa, 

que consta de β enllaços, per definir un límit superior per t.  

De mitjana, la meitat dels fluxos d’una part del tall travessaran el tall passant per un dels β 

enllaços per anar a l’altre banda del tall, per tant, la meitat dels routers d’un tall (ja que els 

canals són bidireccionals) faran passar la meitat dels fluxos enviats per comunicar-se amb els 

routers de l’altre banda del tall, fent que per cada canal de la bisecció passin 
|𝑉|

4 β
 fluxos, és a dir 

ϒ𝑚𝑎𝑥 ≥  
|𝑉|

4 β
,  així que es pot considerar que  𝑡 ≤

4 β b 

|𝑉|
 [32]. 

D’aquesta manera, per una matriu all-to-all, en que tots els nodes s’intercanvien una unitat de trànsit 

per instant de temps, i considerant un encaminament òptim, en què el flux entre dos nodes sempre 

passarà de manera balancejada pels S(v,w) camins més curts. El valor de 
4 β b 

|𝑉|
 determina un límit 

superior del major throuhput possible. 

Resultats de t usant l’ample de bisecció sobre les xarxes de DC: 

Per les arquitectures escollides, el màxim throughput que podem tenir es mostra en la Figura 17.  

Com es pot veure, la topologia que més throughput teòric té és el Transposition, seguit pel Fat-tree i 

l’Hypercube. Però tal com es critica a l’article [3] el throughput calculat amb l’amplada de bisecció és 

un límit superior teòric que pot arribar a ser enganyós. De fet ara es podria arribar a concloure que la 

topologia amb major throughput és el transposition però realment, després de fer l’estudi empíric, tot 

i que la topologia segueix presentant un bon throughput, no és la millor amb una diferència tant 

marcada.  

 
Figura 17 Límit superior del throughput usant bisection bandwith 
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Malgrat que l’amplada de bisecció pugui no ser acurat pel throuhput segueix proporcionant propietats 

topològiques interessants, com el difícil que és partir la xarxa o fins a quin punt es pot balancejar la 

càrrega. 

 

7.1.2 Càlcul del throughput empíric 

La manera idònia per calcular el throughput és fer-ho empíricament, és a dir, construir una matriu de 

trànsit T all-to-all (Figura 18) que s’aplica sobre la xarxa i intentar trobar el throughput t com un 

problema d’optimització amb restriccions. Aquest assignarà un throughput a cadascun dels fluxos, 

mirant de maximitzar el throughput sense sobrepassar la capacitat de cap enllaç i assegurant que per 

cada node el throughput enviat no superi |V|.  

 

Figura 18 Matriu de trànsit all-to-all per un graf amb |V|=8.  

Els quadrats verds són fluxos injectats pels nodes mentre que els vermells són fluxos rebuts. Cal considerar que en comptes 

d’enviar-se flux tots amb tots, el problema, considerant enllaços bidireccionals, es pot simplificar enviant només la meitat de 

fluxos. 

Seguidament es mostra un exemple de com calcular el throuhput t d’una xarxa: 

Exemple 

Suposant un graf en forma d’anell amb quatre nodes i una matriu de transit all-to-all en que tots els 

nodes s’intercanvien informació, tenint en compte que els enllaços són bidireccionals i només és 

necessari enviar flux en un sentit, la distribució òptima dels fluxos que maximitza el throuhput 𝑡 de 

la xarxa és el que es mostra en la següent imatge:  

  

Tal com es pot veure, la distribució dels fluxos s’ha fet de la següent manera: 

▪ Pels fluxos de diàmetre 1, (R1,R2), (R1,R4),  (R2,R3), (R3,R4) no hi ha dubte, tota la carrega 

viatge pel mateix enllaç. 

▪ Pels fluxos amb diàmetre 2, entre el node R1 i R3, i entre el node R2 i R4, si fem passar tota 

la carrega junta pels mateixos enllaços (pels dos fluxos), hi ha un enllaç que ha de suportar 
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3 fluxos i per tant t serà 1/3. Però si en canvi redistribuïm la carrega en 2 (pels dos fluxos) i 

fem que la meitat de carrega del flux vagi per un camí i l’altre meitat per l’altre, llavors per 

tots els enllaços i passarà una suma de 2 fluxos, per tant en aquest cas t serà 1/2.  

Per tant, s’ha obtingut una distribució del flux que maximitza t a 1/2 i amés carrega tots els enllaços 

per igual (uavg=1), és a dir, la càrrega dels fluxos haurà de ser d 0.5 per tal de no sobrepassar la 

capacitat dels enllaços de 1. 

Calcular el througput d’una matriu all-to-all implica el següent: 

• S’arriba al punt de saturació: Per una matriu de trànsit T all-to-all, per cada instant de temps s’estarà 

injectant el màxim de càrrega possible a la xarxa, és a dir, s’injectaran |𝑉|(|𝑉| − 1) fluxos de càrrega 𝑡 i 

per tant la xarxa arribarà al punt de saturació. En el punt de saturació la xarxa treballa en ple rendiment, 

per tant, en el cas que la càrrega estigui perfectament balancejada la xarxa estarà sent usada al 100%.  

• Permeten determinar el número d’endpoints per router: Matrius all-to-all s’usen sobre les xarxes 

amb només routers per tal de conèixer el número de nodes terminal que s’han d’associar a cada router. 

Amb aquestes matrius s’arriba al punt de saturació de la xarxa i es pot quants nodes terminal fan falta 

per arribar a fer rendir la xarxa al màxim.  

La suma del throuhput que injecta cada router és equivalent al número de nodes terminal que se l’hi ha 

d’associar, d’aquesta manera cada router tindrà ⌊ 𝑡 ∗ |𝑉|⌋ endpoints associats, cada un d’aquests 

endpoints podrà injectar 1 unitat de trànsit per segon a la xarxa (que es balancejarà entre 1/|𝑉| per 

arribar als |V| nodes destí) i la xarxa no es col·lapsarà.  

Definició de càrrega balancejada: Un cop escollit el camí de cada flux i optimitzat t, es considera que 

la càrrega de la xarxa està balancejada  
ϒ𝑎𝑣𝑔

ϒ𝑚𝑎𝑥
= 1. Si la càrrega esta completament balancejada, 

es pot considerar que la xarxa està sent usada al 100%.  

En el cas que no es tingui previst usar més matrius de trànsit que la all-to-all, el fet d’haver d’usar un 

solver i programar l’algoritme de restriccions per trobar el throughput es pot evitar basant-se en la 

formula (4); Aprofitant que s’ha de fer el sumatori de tots els fluxos ∑ ∑
∅(𝑣,𝑤) 𝑆(𝑣,𝑤)

𝑆(𝑣,𝑤)

𝑉(𝐺)
𝑤=𝑣+1

𝑉(𝐺)
𝑣=1  es pot mirar 

quina és la càrrega que ha de suportar cada canal i escollir la càrrega ϒ𝑚𝑎𝑥 del canal més ocupat. 

D’aquesta manera la complexitat del problema passa a ser trobar tots els camins més curts entre cada 

parell de nodes. 

En el cas d’usar la formula, cal tenir en compte que es limita que el flux entre cada parell de nodes hagi 

de ser encaminat pel camí més curt possible, mentre que usant el solver, els fluxos entre cada parell 

de nodes no tenen perquè passar pels camins més curts, sinó que passaran pel camí que millor 
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maximitzi el throughput. D’aquesta manera en el segon cas tenim un encaminament ideal mentre que 

en el primer el balanceig de càrrega només es fa entre camins més curts. 

Nota: Per una matriu all-to-all l’encaminament mínim ofereix aproximadament el mateix thrughput 

que el no mínim.  

Sigui quin sigui el mètode escollit, que com es veu en l’apartat de programació s’han usat els dos, el 

throughput 𝑡 que es troba és exactament 
𝑏

ϒ𝑚𝑎𝑥
 (en el nostre cas considerem fluxos normalitzats i una 

capacitat de canal normalitzada (𝑏 = 1)).  

 

RESULTATS 

Topologies seleccionades 

Pel que fa a les topologies de DC estudiades, s’ha comparat el throughput entre les topologies agafant 

xarxes el més properes als 120 nodes possible i xarxes el més properes possible als 720 nodes, que és 

el número de nodes que té la topologia Transposition abans de disparar-se fins als 5040 nodes i més 

de 25k endpoints, que és ja una xarxa de dimensions considerables amb les quals, els algoritmes que 

s’han utilitzat per avaluar el rendiment (excepte l’ample de bisecció) ja no hi poden tractar.  

Consideracions 

▪ Els resultats mostrats a les taules (Taula 5 i Taula 6) estan obtinguts tenint en compte que el 

balanceig de càrrega només es pot fer pels camins més curts, ja que s’han obtingut amb la 

fórmula  ∑ ∑
∅(𝑣,𝑤) 𝑆(𝑣,𝑤)

𝑆(𝑣,𝑤)

𝑉(𝐺)
𝑤=𝑣+1

𝑉(𝐺)
𝑣=1 , així que per obtenir el millor t només es pot balancejar els fluxos 

enviats entre les diferents alternatives de camins més curts pels que pot passar el flux.  

▪ Els resultats de la Figura 7, obtinguts a partir de plantejar el problema com un problema 

d’optimització amb restriccions, no tenen en compte la restricció (constraint)  de que els fluxos 

hagin de ser encaminats pels camins més curts. 

Es permet que els fluxos passin pel camí que vulguin per tal de maximitzar 𝑡 al màxim sense tenir 

en comte la latència.  

▪ En el primer cas es pot veure que s’usa un algoritme d’encaminament mínim balancejat [53], 

mentre que  en el segon és pot pensar en un algoritme balancejat no-mínim [53]. 

La diferència que pot semblar tant important d‘usar o no un encaminament mínim, per una matriu all-

to-all, la diferència entre usar un o altre encaminament és o molt mínima o nul·la. Ja que tots els 

enllaços de la xarxa ja són usats al major percentatge possible amb un encaminament mínim 

balancejat. A l’estar la xarxa tant saturada, és pràcticament impossible trobar camins no mínims que 

passin per més enllaços i millorin 𝑡. L’única xarxa que millora el seu throughput i de manera molt menor 

sense la restricció d’haver de passar pel camí mínim és el Dragonfly, la resta de xarxes presenten 
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resultats idèntics. Per tant per aquest apartat, no pel següent (7.1.3), es considerarà que usar la 

restricció d’haver de passar pels camins més curts és equivalent a no usar-la. 

Anàlisi de resultats 

Els resultats obtinguts, els podem separar en 3 parts.  

(i) S’ha calculat els paràmetres de 𝑈𝑎𝑣𝑔,𝑡 i 𝑡 𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙 per les xarxes properes als 100 nodes(Taula 5) 

(ii) S’ha mostrat una progressió del 𝑡 𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙 a mesura les xarxes de 100 nodes es veuen sotmeses 

a caigudes d’enllaços (Figura 19). 

(iii) S’ha calculat els paràmetres de 𝑈𝑎𝑣𝑔,𝑡 i 𝑡 𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙 per les xarxes properes als 100 nodes(Taula 6) 

Inicialment es començaran mostrant els resultats per les xarxes properes als 100 nodes i llavors es 

passarà a les de 700. 

Xarxes pròximes als 100 nodes 

▪ Topologies amb millor balanceig de càrrega (𝑼𝒂𝒗𝒈): 

Com a resultats, pel que fa a les topologies amb un millor balanceig de càrrega  

𝑈𝑎𝑣𝑔 =
ϒ𝑎𝑣𝑔

ϒ𝑚𝑎𝑥
, tal com es pot veure en la Taula 5 (paràmetre 𝑈𝑎𝑣𝑔) són el FlattenButterfly, Ring, Torus, 

Hypercube i Transposition, amb un balanceig perfecte.  

Aquestes topologies per tant exploten al màxim els seus enllaços, permetent que tots els fluxos 

intercanviats tinguin el mateix throughput, i no tenen el problema de que perquè un grup de fluxos 

hagin de reduir la seva càrrega la xarxa quedi limitada obligant a reduir també la càrrega dels demés 

fluxos.  

Entre aquestes topologies totalment balancejades en destaquen (com ja s’havia avançat i ara es 

comprova empíricament) els dos CG, que són totalment simètrics i per tant, tenint dos fluxos el mateix 

diàmetre a córrer, seguiran un camí idèntic sigui quin sigui el node origen i destí de cada flux. 

Les xarxes que millor balanceig de càrrega han presentat, segueixen una relació amb els resultats 

obtinguts en la Figura 7, en que es fa una comparativa entre el número de camins més curts entre els 

dos nodes més distants del graf que té cada topologia per xarxes amb diferent nombre de nodes. 

Mirant la Figura 7 es pot determinar que un major número de camins més curts entre els dos nodes 

situats a major diàmetre, tot i que no es un aspecte definitiu, és fonamental per tal de que les 

topologies tinguin un bon balanceig de càrrega. A aquesta mateixa conclusió, van arribar a l’article [3], 

i a partir d’aquí proposen una matriu de trànsit adversa basada en que els routers que s’intercanvien 

càrrega siguin els més distants. 
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▪ Topologies amb millor throughput (𝒕 i 𝒕 𝒏𝒐𝒅𝒂𝒍) 

Tot i que el balanceig de càrrega és una propietat interessant i té un bon afecte en el dilema del 

cost/performance, l’aspecte més important en el rendiment és quin és el 𝑡 màxim que es pot enviar 

sense saturar la xarxa.  

Consideracions 

▪ Abans de passar a les xarxes amb 700 nodes, primer el throughput 𝑡 s’ha analitzat per xarxes 

pròximes als 100 nodes per les diferents topologies, tant davant de la xarxa intacte com després 

de que hagin fallat, el 5, 10, 20, 30 i 40 % dels enllaços. Els resultats obtinguts per les xarxes de la 

Taula 5 es mostren tant en la mateixa Taula 5 com en la Figura 19. 

▪ A la taula es mostren els valors de rendiment per cada xarxa sense fallades, mentre en el gràfic es 

mostra l’evolució del t nodal (throughput total que injecta per cada node) a mesura que cauen els 

enllaços. 1 

▪ La diferencia entre 𝑡 i 𝑡 𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙 és que:  

-   𝑡 és la màxima càrrega possible que pot tenir un flux de la xarxa. 

-  𝑡 𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙 és la càrrega total que sumen els fluxos injectats per cada node. 

▪ Per tal d’avaluar les topologies en que no tots els routers tenen associats nodes terminals, com és 

el cas del fatTree i l’arbre binari, s’ha construït una matriu all-to-all però només entre nodes fulla 

(routers als que s’hi poden associar nodes terminals), ja que la resta de nodes només són per 

encaminar. Per tant, en comptes de tenir 
|𝑉|(|𝑉|−1)

2
 unitats de trànsit entrants en cada instant de 

temps com en la resta de topologies, hi ha 
|𝑉𝑓𝑢𝑙𝑙𝑎|(|𝑉𝑓𝑢𝑙𝑙𝑎|−1)

2
 , per tant cal tenir en compte que en 

el throughput, tot i que tal com es veu a la Taula 5 pot semblar que pel fatTree és molt superior, 

no hi ha la quantitat de càrrega respecte el número de nodes que tenen les altres xarxes.  

Resultats Taula 5 

Observant la Taula 5 es pot concloure que per a xarxes petites (a les que se’ls i pot associar fins als 600 

nodes terminals), la topologia amb millor relació throughut/balanceig de càrrega és el Flattened 

Butterfly, que aconsegueix injectar una suma de 5 unitats de trànsit per cada node de la xarxa 

(𝑡 𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙 = 5) càrregant la xarxa fins al 100% de les seves capacitats (𝑈𝑎𝑣𝑔 = 1).  

Per altra banda, el FatTree i Slimfly proporcionen també un throughput inclús superior al Flattened 

Butterfly però, sobretot en el cas del Slimfly, no tenen un balanceig total de la càrrega (𝑈𝑎𝑣𝑔 = 0.87).  

                                                           
1 S’ha fet la gràfica del t nodal i no t per tal d’així fer una millor comparativa entre les xarxes en que cada router 
hi ha un servidor i les que no (fat-tree i arbre binari), es a dir, la Figura 19 mostra la suma de t que cada node 
injecta a la xarxa per així tenir en compte, tant la càrrega t que es pot injectar a cada flux, com el número de 

fluxos que s’injecten, així que, el throughput real t és 
𝑡𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙

|𝑉|
 . 
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Finalment, el Transposition, que també ofereix una utilització total dels seus enllaços (𝑈𝑎𝑣𝑔 = 1),  

proporciona també un molt bon throughput, de fet comparada amb la xarxa Dragofly, que tal com s’ha 

vist és de les més usades en HPC; tot i que les dos topologies tenen un grau nodal i en conseqüència 

un número d’enllaços molt semblant, el Transposition supera clarament, tant en throuhput com en 

balanceig de càrrega al Dragonfly.  

 
|V| |E| ϒ𝑚𝑎𝑥 ϒ𝑎𝑣𝑔 𝑈𝑎𝑣𝑔 ∑ 𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠 𝑆̅ 𝑡 𝑡 𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙 

Dragonfly (h=3, a=6) 114 456 49,62 36,43 0,734 6441 1,68 0,0202 2,298 

FattTree (k=10) 125 500 9,80 9,40 0,959 1225 23,37 0,1020 5,102 

FlattenButterfly (n=4, k=5) 125 750 25,00 25,00 1,000 7750 3,97 0,0400 5,000 

Hypercube (m=7) 128 448 64,00 64,00 1,000 8128 107,87 0,0156 2,000 

Slimfly (q=7, eta=3, delta=-1) 98 539 19,00 16,64 0,876 4753 1,19 0,0526 5,158 

Transposition (m=5) 120 600 32,60 32,60 1,000 7140 31,60 0,0307 3,681 

Torus 3D (d=3) 125 375 75,00 75,00 1,000 7750 15,77 0,0133 1,667 

Torus 5D (d=5) 243 1215 81,00 81,00 1,000 29403 26,16 0,0123 3,000 

BinnaryTree 100 99 576,00 118,09 0,205 1225 1,00 0,0017 0,087 

Ring 100 100 1250,00 1250,00 1,000 4950 1,01 0,0008 0,080 

Taula 5 Xarxes sobre les que calcular el throughput ideal exacte per xarxes pròximes als 100 nodes 

Per altra banda, si bé es cert que l’Slimfly, FatTree i FlattenedButterfly tenen millor throughput que el 

Transposition, tant l’Slimfly i com el  FlattenedButterfly tenen un major grau nodal (routers més cars) 

i número d’arestes (més cables a pagar), cosa que implica un major cost, i el FatTree, que té menys 

recursos (en aquest cas) que el Transposition, a diferencia del Transposition envia un número de fluxos 

en relació al nombre de nodes de la xarxa molt menor (ja que només poden enviar i rebre els routers 

fulla). 

Per tal de veure com escalen d’avant d’aquests resultats en la Taula 6 es mostren els mateixos resultats 

però per xarxes properes als 720 nodes. En aquest cas, es pot veure que de les topologies destacades 

les que escalen pitjor throughput és refereix  són les de menor radix. 

Resultats Figura 19 (anàlisi de throughput davant d’atacs aleatoris sobre arestes)  

En la Figura 19 el primer valor del t nodal per cada xarxa és el mateix que el de la Taula 5 i els posteriors 

valors mostren l’evolució del t nodal a mesura els enllaços van sent eliminats de manera aleatòria. 

Aquesta és una de les mètriques de robustesa més importants que podem fer per a topologies que 

necessiten proporcionar un alt rendiment com és el cas dels DC i sobretot en HPC. La mètrica no s’ha 

considerat en l’apartat 6 (anàlisi de topològic de robustesa) degut a que s’ha considerat el throughput 

més com a mètrica de rendiment i no tant de topologia, tot i així,  podem considerar la Figura 19 també 

com una mesura més de robustesa. 
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Figura 19 Thoughput absolut que injecta cada node 

La taula associada al gràfic es mostra en l’apartat 11.4 d’annexes ,Taula 15. 

Les millors topologies: Tal com es pot veure, la topologia que major resistència presenta davant de la 

caiguda d’enllaços aleatoris és a la llarga el Transposition (tot i que altres topologies, tot i no ser 

tant robustes segueixen tenint millor t), que tot i després d’haver perdut un 40% dels seus enllaços 

el seu throughput segueix sent només 1,73 inferior a l’inicial, és a dir, perdent un 40% dels 

enllaços, cada router pot injectar  fins un màxim de 2 unitats de trànsit que no saturaran mai la 

xarxa si són enviades uniformement a tota la resta de nodes (per aquest percentatge la xarxa 

acaba igualant a l’Slimfly i Flattened Butterfly).  

Les topologies més decepcionants: Tot el contrari passa amb el fatTree, que amb la xarxa intacte té 

molt bon rendiment, però que un cop li han caigut només un 5% dels enllaços passa a ser la pitjor 

xarxa possible de els proposades. 

Per altra banda el rendiment del Dragonfly també és bastant discutible, ja que, a part de que amb 

el pitjor dels atacs (40%) la xarxa es trenca i en conseqüència el throughput dona 0, tot i que per 

un atac del 5% de les arestes ofereix bones prestacions llavors t cau considerablement.  

Vistos aquests resultats, cal tenir en compte que la grandària de les topologies que s’han considerat 

són petites: La xarxa que més nodes terminals associats  permet és el Flattened butterfly, amb un total 

de 625. Però per exemple el supercomputador Summit, que lidera el TOP 500 de supercomputadors al 

Juny de l’any 2018, té un Fattree AMB un total de 4608 nodes terminal, és a dir, té set cops més de 

nodes terminals.  

Per tal d’acostar-nos a aquesta xifra, s’ha fet una comparativa com l’anterior però per xarxes capaces 

de suportar un nombre de nodes terminal proper o superior als del Summit.  

Per això s’han proposat xarxes de 700 routers, que per les topologies proposades, permet aconseguir 

un numero de nodes terminals semblants al del Submit i altres supercomputadors. Això ens permetrà  
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veure també com escalen les topologies a l’incrementar el número de routers, ja que abans teníem 

xarxes d’aproximadament 100 nodes i ara en tindrem de 700.  

Xarxes pròximes als 700 nodes (routers) 

En aquest cas les consideracions són les mateixes que les de laTaula 5, però ara el paràmetre |V| el 

nombre de nodes és proper a 700 en comptes de 100. 

Resultats obtinguts 

Tal com es mostra en la Taula 6, es pot fer las següent classificació. 

1. Slimfly: Es la topologia que escala més bé el 𝑡 𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙 i l’única capaç d’incrementar també 𝑡. Tot 

i així el balanceig de carrega 𝑈𝑎𝑣𝑔 segueix sent del 88%. 

2. FlattenButterfly: No escala tant bé com l’Slimfly o FatTree però és clarament la segona 

topologia que ofereix millor rendiment (𝑡 𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙=9). A més, a diferència del SlimFly, ofereix 

millor un balanceig perfecte de càrrega (𝑈𝑎𝑣𝑔 = 1), tal com ja feia amb la xarxa de 125 nodes. 

3. Fatree: És la segona topologia que més ha incrementat el 𝑡 𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙 i ofereix un balanceig quasi 

òptim però només permet enviar flux entre nodes terminals. 

4. Transposition: Escala, però lluny de com ho fan les altres, respecte la xarxa de 100 nodes 

segueix mantenint un 𝑈𝑎𝑣𝑔 perfecte. 

5. Dragonfly: Escala millor que el transposition, i amb |V|=876 nodes ja té un millor 𝑡 𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙 que 

el Transposition, però això és degut a que té també més nodes que el Transposition escollit ja 

que segueix tenint un menor 𝑡.  

6. Hypercube: No escala el 𝑡 𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙  però es mané constant a 2, ja que tot i que 𝑡 hagi disminuït de 

0,0156 a 0,0039 el número de fluxos que envia cada node per una xarxa de 720 nodes és molt 

major que el que s’envia en una de 128 

7. Totus i topologies bàsiques: No escalen, perden 𝑡 𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙 al créixer (pel Torus 5D tot i que no 

es mostra una xarxa amb major número de nodes que en l’anterior Taula 5 he pogut comprovar 

en diferents articles que per un Tous 2D de 1024 nodes el thruhput nodal no és major a 2).  

Cal destacar que tot hi haver incrementat el número de nodes en les topologies, el balanceig de càrrega 

per les xarxes generades es manté molt estable respecte les xarxes de menor grandària.  

Tant l’Slimfly com el Dragonfly segueixen tenint una gran mancança respecte el balanceig de la càrrega, 

degut probablement al molt baix número de 𝑆̅ (mitjana de camins més curts entre cada parell de nodes 

de la xarxa), això tal com s’ha comentat anteriorment és degut a que l’alta saturació de la xarxa no 

permet que els algoritmes d’encaminament no-mínims (algoritme que no sempre encamina els 

paquets pel camí més curt per anar al node destí, sinó que es capaç d’escollir camins que sense passar 
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pel camí amb el menor numero de salts poden estalviar latència) amb els quals es basen les dues 

topologies, puguin redistribuir la càrrega per camins alternatius al més curt.  

Cal dir que encara que sembli que la latència de la xarxa, usant aquets algoritmes no mínims s’hagi de 

veure molt afectada, tenint en compte el baix ∅𝑎𝑣𝑔 que les dues topologies presenten tal com es veu 

en l’apartat 7.2, no suposa un problema greu. 

 
|V| |E| ϒ𝑚𝑎𝑥 ϒ𝑎𝑣𝑔 𝑈𝑎𝑣𝑔 ∑ 𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠 𝑆̅ 𝑡 𝑡 𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙 

Dragonfly(h=6,a=12) 876 7446 197,43 144,38 0,731 383250 2,04 0,0051 4,437 

FattTree (k=24,V=720) 720 6912 23,92 23,46 0,981 41328 138,94 0,0418 12,042 

FlattenButterfly(n=4,k=9) 729 8748 81,00 81,00 1,000 265356 4,78 0,0123 9,000 

Hypercube(m=9) 512 2304 256,00 256,00 1,000 130816 1930,35 0,0039 2,000 

SlimFly(q=19,eta=2,delta=-1) 722 10469 55,00 48,72 0,886 260281 1,11 0,0182 13,127 

Transposition (m=6) 720 5400 170,40 170,40 1,000 258840 256,29 0,0059 4,225 

Torus 3D (d=3) 512 1536 512,00 512,00 1,000 130816 1720,20 0,0020 1,000 

Torus 5D (d=5) 243 1215 81,00 81,00 1,000 29403 26,16 0,0123 3,000 

Ring 800 800 36864 1530,272 0,042 79800 1,00 0,000027 0,001 

Binary Tree 800 799 80000,00 80000,00 1,000 319600 1,00 0,000013 0,010 

Taula 6 Anàlisi del throughput per xarxes pròximes als 700 nodes 
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7.1.3 Càlcul del throughput amb matrius adverses 

Les dues propostes anteriors d’usar matrius all-to-all per mesurar el t de la xarxa, permeten: 

▪ Veure el rendiment de la xarxa carregada al 100% (punt de saturació). 

▪ Determinar el numero de nodes terminals per tal d’arribar al punt de saturació. 

▪ Predir el rendiment d’aplicacions amb un molt alt intercanvi de missatges entre nodes, com 

per exemple pel DC de Google, que alhora d’aplicar l’algoritme de page rank utilitza l’esquema 

de computació paral·lela map reduce del qual podem predir el seu rendiment utilitzant una 

matriu all-to-all.  

Tot i així, una matriu all-to-all no és la pitjor matriu de trànsit que un DC ha de suportar, ja que tot i 

que injecta molta càrrega a la xarxa, també es cert que aquesta es distribueix molt bé.  

El pitjor cas en que es pot trobar la xarxa és que per una matriu de trànsit adversa s’hagi d’injectar la 

mateixa càrrega que per una matriu all-to-all. En el cas de la matriu all-to-all tota aquesta càrrega se 

sap que es distribuirà entre tots els nodes, però en la matriu adversa, potser tots els fluxos van 

destinats a un mateix node de la xarxa i ja no és tant fàcil fer una correcte distribució, o potser a un 

node li toca enviar cada cop al node més llunya de la xarxa en comptes de cada cop a un node diferent. 

És en aquests casos quan els algoritmes d’encaminament són tant importants, ja que probablement, 

distribuint la càrrega només entre els camins més curts, provoca que aquests s’acabin carregant en 

excés mentre que altres camins no són usats. 

Així doncs, és molt important que  no només s’avaluï el throughput en matrius benignes en que la 

càrrega ja es distribueix uniformement, sinó que també és important que es tinguin en compte matrius 

de trànsit adverses en que fer un bon balanceig no sigui tant fàcil.  

El problema però, és que donada una xarxa aleatòria, és difícil saber quina es la matriu de trànsit T que 

més li costarà d’encaminar, es a dir, diferents topologies poden tenir diferents pitjors matrius de 

trànsit.  

Dit això, en aquest apartat veurem: 

(i) Com construir una matriu de transit adversa per a qualsevol topologia 

(ii) Analitzarem el rendiment de les mateixes xarxes pròximes als 100 nodes de l’apartat anterior 

davant de la matriu adversa generada, usant dos tipus d’alternatives. 

a. Permetre el balanceig de carrega només entre els camins mínims (encaminament 

mínim). En aquest cas només s’han considerat matrius adverses balancejades. 

b. Sense restriccions pel balanceig de carrega, permetent que qualsevol flux sigui 

encaminat per qualsevol camí (encaminament no mínim). En aquest cas s’avalua 

l’evolució de cada topologia davant de matrius de transit balancejades i 

desbalanceejades. 
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MATRIU ADVERSA VÀLIDA PER QUALSEVOL TOPOLOGIA 

A l’article [3] proposen una matriu de trànsit adversa general per a qualsevol topologia. Això no vol dir 

que aquesta sigui la pitjor matriu possible per qualsevol topologia, però si que l’aproxima.  

Idea de la matriu: L’idea que proposen és produir una matriu de trànsit TM que forci l’ús de camins 

llargs, és a dir, que cada node s’intercanviï informació amb el node de la xarxa que està més lluny 

d’ell en nombre de salts (major diàmetre).  

Construcció de la matriu: Per qualsevol graf (xarxa) G a analitzar, es construeix un graf bipartit complet 

entre els nodes del graf anomenat H (cada node del graf estarà connectat amb la resta de nodes 

del graf de manera directa) i al pes que enllaça els dos nodes se li fica el pes equivalent al diàmetre 

∅ entre aquests. Per tant, pel nou graf bipartit H per cada parells de nodes v, w (al que se’ls hi 

pugui associar nodes terminals) de G hi haurà un enllaç E(v,w) que els connectarà amb  ∅ = 1 però 

amb un pes de ∅(𝑣, 𝑤). 

Un cop H està construït s’escull el màxim aparellament amb pesos (màximum weight matching 

[52] ), que consisteix en fer el matching del graf que maximitza, tant el número d’arestes de M , 

com la suma dels pesos de les arestes.  

El conjunt M d’arestes resultants de fer el matching indiquen els fluxos que hi haurà a la xarxa. 

Per tant cada aresta (𝑣, 𝑤) 𝜖 𝑀  indica que hi haurà un flux entre els nodes 𝑣 i 𝑤 del graf G. 

Aquesta matriu de trànsit, que té un aspecte semblant a la Figura 20, l’anomenen longest 

matching traffic matrix (lmTM) i és segons l’article [3] la matriu amb la que donada una xarxa, 

aquesta obtindrà el throughput més baix possible (tenint en compte el número de fluxos enviats). 

Usant la lmTM es pot veure com reacciona la xarxa davant de trànsit advers i si és necessari un 

algoritme d’encaminament no-mínim (els paquets no tenen per que passar pel camí més curt) o amb 

un de mínim (els paquets sempre passen camí més curt) ja n’hi ha prou.    

 
Figura 20 Matriu de trànsit per un graf amb |V|=8.  

La meitat dels nodes envien carrega a l’altre meitat, és a dir s’estableix un flux per a cada un dels nodes origen i destí de les 

arestes de M. 

Tal com es pot veure en la Figura 20 (matriu lmTM), si la comparem amb la Figura 18 (all-to-all), en 

comptes d’haver-hi |𝑉| ∗
|𝑉|−1

2
 fluxos ni haurà només 

|𝑉|

2
, però ara cal tenir en compte que així com 
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abans es podia fer el sumatori de t per cada node per tal d’obtenir el t nodal, ara el t obtingut, per tal 

de que els resultats siguin comparables amb la matriu anterior és t nodal, també es podria fer que la 

càrrega que ha d’enviar cada flux fos proporcional al total de càrrega que s’envia en una matriu all-to-

all, es a dir que cada flux fos de |𝑉| − 1 en comptes de 1, però en a qualsevol cas les dos opcions ens 

proporcionen una bona comparativa amb les matrius de trànsit benignes. 

 

RESULTATS 

Utilitzant la matriu adversa lmTM anteriorment presentada, s’han analitzat les topologies de l’apartat 

5 en dos casos: 

a) Permetent el balanceig de carrega només entre els camins mínims (encaminament mínim)( 

Taula 7) 

b) Sense restriccions pel balanceig de carrega (encaminament no minim)( Figura 22) 

Topologies seleccionades 

Així com en l’apartat anterior 7.1.2 s’han analitzat les topologies davant de matrius de trànsit all-to-all 

en aquest apartat, per les mateixes xarxes petites que l’apartat 7.1.2, es mostra un anàlisi semblant a 

l’anterior.  En la Taula 7 es pot veure exactament les xarxes seleccionades.  

Consideracions 

▪ Els resultats obtinguts es poden veure en la Taula 7 i Figura 22. 

▪ A la Taula 7 es mostra el throughput nodal obtingut amb la matriu adversa lmTM en les diferents 

xarxes, a part d’això per cada xarxa, es mostra també el número de nodes i arestes, el número 

de fluxos que passen per l’enllaç més càrregat (ϒ𝑚𝑎𝑥), la càrrega mitjana per enllaç (ϒ𝑎𝑣𝑔), el 

percentatge de balanceig de càrrega (𝑈𝑎𝑣𝑔), el número d’unitats de trànsit que s’injecten per 

unitat de temps (∑ 𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠) i el número de camins més curts que hi ha de mitja entre dos nodes de la 

xarxa que s’estan intercanviant flux (𝑆�̅�𝑙𝑜𝑤).  

▪ Els resultats de la Taula 7 mostren el throughput tenint en compte que els fluxos només poden 

ser encaminats pels camins més curts, per això, les xarxes amb poques alternatives pel que 

respecte els camins curts no responen bé davant d’aquesta opció (com major sigui 𝑆�̅�𝑙𝑜𝑤 millor 

respondrà la xarxa). 

▪ En la Figura 22 es mostra l’evolució del throughput de la xarxa a mesura que la matriu de trànsit 

es va tornant menys uniforme. Podem considerar que la matriu és uniforme si tots es nodes 

injecten la mateixa càrrega (el número de fluxos que injecta cada node multiplicat per t és igual 

per tots els nodes), per altre banda, quan els nodes injecten carregues diferents, es considera 

que la matriu no és uniforme (la Figura 21 és un exemple de matriu no uniforme). Fins al moment 
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totes les matrius de trànsit mostrades eren uniformes, en aquest cas però, el gràfic mostra com 

partint de la matriu uniforme .  

 

Figura 21 Matriu de trànsit Hypercube m=3, |V|=8 amb un 25% dels fluxos no uniformes 

Un altre aspecte important respecte la Taula 7 i Figura 22 és que la matriu de trànsit T a partir de la 

qual s’ha construït la taula és la mateixa que la que s’ha usat pel primer valor x=0% de la figura. La 

diferència però és que per calcular el  𝑡 𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙 de la taula s’ha usat un algoritme d’encaminament mínim 

adaptatiu (només es permet que els fluxos passin pel camí més curt) mentre que pel cas de sota s’ha 

permès que la càrrega es balancegés per tots els enllaços de la xarxa sense importar la latència, es a 

dir, que si en comptes d’anar pel camí més curt el flux entre dos nodes, va a fer la volta a tota la xarxa 

perquè així obté millor t ho fa. 

 
|V| |E| ϒ𝑚𝑎𝑥 ϒ𝑎𝑣𝑔 𝑈𝑎𝑣𝑔 ∑ 𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠 𝑆�̅�𝑙𝑜𝑤 𝑡 𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙 

Dragonfly (h=3, a=6) 114 456 5,00 0,38 0,075 57 1,44 0,2000 

FattTree (k=10) 125 500 0,20 0,20 1,000 25 25,00 5,0000 

FlattenButterfly (n=4, k=5) 125 750 1,33 0,25 0,186 62 6,00 0,7500 

Hypercube (m=7) 128 448 1,00 1,00 1,000 64 5040,00 1,0000 

Slimfly (q=7, eta=3, delta=-1) 98 539 2,00 0,18 0,091 49 1,49 0,5000 

Transposition (m=5) 120 600 0,58 0,40 0,685 60 125,00 1,7123 

Torus 3D (d=3) 125 375 1,77 0,99 0,562 62 90,00 0,5660 

Torus 5D (d=5) 243 1215 1,13 0,50 0,439 121 120,00 0,8824 

BinnaryTree 100 99 18,00 2,76 0,153 25 1,00 0,0556 

Ring 100 100 50,00 50,00 1,000 100 2,00 0,0200 

Taula 7 Comparativa de throuhput per matrius adverses (lmTM) 

Resultats Taula 7  

Tal com es pot veure a la Taula 7, moltes de les topologies són incapaces d’aconseguir un bon 

throughput per a la matriu adversa lmTM usant només un algoritme d’encaminament mínim 

(balancejant el trànsit entre cada parell de nodes només entre el número de camins més entre ells). 

Les úniques topologies capaces de seguir oferint un bon rendiment per aquesta matriu de trànsit usant 

un encaminament mínim són: 

1. FatTree:  És capaç de balancejar la càrrega de la matriu de manera total només usant camins 

més curts, sense perdre rendiment respecte una matriu all-to-all. Cosa que indica que amb un 

algoritme d’encaminament basat en balanceig només per camins curts ja en tenen prou. A 
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més, al igual que l’Hypercube és capaç de balancejar la carrega de manera perfecte per tota la 

xarxa (𝑈𝑎𝑣𝑔 = 1). 

2. Transposition: A diferència de l’Hypercube i Fattree, amb un encaminament no mínim 

augmentaria el seu rendiment. Tot i així amb un encaminament mínim és capaç d’oferir un 

𝑡 𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙 = 1.73 i és per tant la segona topologia que millor rendiment ofereix davant 

d’aquesta matriu usant encaminament mínim. 

3. Hypercube: Juntament amb el FatTree són les dos úniques topologies capaces de balancejar la 

matriu adversa amb un encaminament mínim. En aquest cas però el throughput que pot 

aconseguir la topologia és la meitat que amb una matriu all-to-all. 

Resultats Figura 22, matrius de trànsit desbalancejades 

Pel que respecten els resultats que podem veure a la Figura 22, en aquest cas, s’ha permès que la 

càrrega sigui perfectament balancejada entre enllaços sense la necessitat d’haver de passar pels 

camins més curts.  

Al igual que abans cada router injecta un total de 1 unitat de flux per segon enviat aproximadament al 

router més distant a ell de la xarxa (lmTM). En aquest cas però, començant amb la mateixa matriu 

uniforme que abans, aquesta matriu es va desbalancejant per tal de sobrecarregar més alguns fluxos 

que d’altres. 

 

Figura 22 Evolució del throughput nodal per matrius no uniformes adverses (lmTM) 

Els valors de la gràfica es mostren a l’apartat 11.4, Taula 15. 

▪ Resultats amb la carrega balancejada 

Els resultats mostren com per la càrrega balancejada (0%), que és la matriu idèntica amb la qual s’ha 

construït la Taula 7, però amb la diferència que l’encaminament actual permet camins no mínims.  
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Es pot observar que totes les topologies presenten un rendiment semblant a la matriu all-to-all. Això 

no significa tampoc que la matriu no sigui adversa sinó que, per xarxes on els routers tenen un grau 

nodal alt i regular, si se’ls permet fer un encaminament que no té en compte la latència, sempre se 

n’acabaran ensortint a base de balancejar els fluxos per altres bandes de la xarxa. Tot i així per totes 

les topologies, excepte el Transposition i Dragonfly, el throughput és pitjor que per la matriu all-to-all. 

Es pot determinar doncs que així com amb un encaminament mínim només l’Hypercube i FatTree 

oferien bon throughput, si es permet un encaminament no-mínim totes les topologies milloren el seu 

rendiment, això sí, a costa de latència. 

▪ Resultats amb la carrega desbalancejada 

El rendiment de les xarxes però canvien un cop es comença a desbalancejar la matriu incrementant de 

una unitat injectada a deu, el 10, 20, 30 i 40% del total de fluxos de la matriu lmTM.  

Tal com es pot veure la diferencia entre desbalancejar un 10% o 40% dels fluxos és mínima, però per 

altra banda, al passar de la matriu uniforme a desbalancejar-li un 10% dels fluxos la caiguda de 

rendiment és molt notòria.  

Amb un 10% dels fluxos incrementats de 1 a 10, el major 𝑡 𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙 possible que s’ofreix és el de l’Slimfly 

i FlattenButterfly amb t nodal=1, seguides molt d’aprop pel Transposition (t nodal=0.9). Per altra banda 

la caiguda de rendiment del FatTree, al igual que ha passat quan anteriorment se l’ha atacat, és notòria, 

per tant es pot concloure, que per matrius uniformes i sense entrebancs el FatTree ofereix molt bones 

prestacions, però quan les coses es torcen la seva baixa robustesa es veu traduïda a una pèrdua de 

rendiment important. 

 

7.1.4 Resum 

S’han vist tres maneres de calcular el throughput d’una xarxa, la primera és usant l’amplada de bisecció 

β per tal de deduir el coll d’ampolla de la xarxa, a partir d’aquí tenint en compte una matriu all-to-all 

es pot estimar el límit superior 𝑡 amb la l’equasió 
4 β b 

|𝑉|
.  El problema d’aquest mètode és que, a part 

de que només es pot usar per matrius all-to-all, proporciona un límit superior que pot estar, tal com 

s’ha comprovat, molt allunyat del throughput ideal de la xarxa. 

Matrius all-to-all i càlcul de throughput empíric 

Per tal de solucionar el problema anterior per matrius all-to-all a l’apartat 7.1.2 s’ha calculat el 

throughput de manera empírica. Per fer-ho s’ha proposat tractar el problema de dos maneres: 

▪ Com un problema de constraint programing en que es té com a restriccions les capacitats dels 

enllaços i número de fluxos que han d’injectar per node i a on s’han d’enviar, i a partir d’aquí es 
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busca una assignació que maximitzi el valor de la variable 𝑡 que compleixi amb les restriccions 

(cas 1),. 

▪ Aprofitant la formula (4) i anotar per on passa cada flux per saber el número de fluxos que 

passen pel canal pel canal més càrregat ϒ𝑚𝑎𝑥 (cas 2).  

En el primer cas (cas 1), es permet que els fluxos, per anar d’un node a l’altre puguin passar per 

qualsevol camí de la xarxa, mentre que en el segon han de passar obligatòriament pel camí més curt. 

S’ha vist que per matriu all-to-all l’ús d’un encaminament mínim o no mínim ha resultat tenir poc 

afecte, ja que al arribar al punt de saturació és difícil trobar camins alternatius al més curt que millorin 

la càrrega dels enllaços en comptes d’empitjorar-la.  

 En aquest segon apartat 7.1.2 també s’ha comprovat el throughput 𝑡 per a les diferents topologies 

proposades en l’apartat 5, tant per xarxes petites amb pocs endpoints, com per xarxes que permetien 

un número d’endpoints proper o major als de les xarxes que s’usen per interconnectar els 

supercomputadors de TOP 500 [1][54]: 

▪ Per a xarxes petites (properes als 100 nodes) les topologies  FlattenButterfly, Slimfly, FatTree i 

Transposition han destacat bastant, sent potser aquesta última la que donava un major 

cost/performance. 

D’aquestes topologies, el FlattenButterfly i Transposition presenten un balanceig de càrrega  

𝑈𝑎𝑣𝑔 total, és a dir, tots els enllaços suporten la mateixa càrrega de flux, per tant la xarxa és 

usada al 100%.  

▪ Per xarxes amb un major nombre (pròxim als 700) de routers la topologia que escala més és 

l’Slimfly, tot i que s’ha de dir que per fer-ho incrementa el radix dels routers per tal de tenir un 

diàmetre màxim de 2, per tant el cost creix més en relació al 𝑡 𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙 que no pas en relació al 

número de routers en aquest cas. 

La topologia Transposition ha presentat una de les seves més gran debilitats, que és el fet de 

no escalar tant bé com altres topologies. 

Matrius adverses 

Fins al moment, tots els resultats obtinguts es basaven en matrius all-to-all, que són molt útils per 

arribar al punt de saturació de la xarxa i saber quants nodes terminals s’han d’associar a cada router 

per tal d’arribar a aquest punt.  

Però és important analitzar també el throughput per a matrius adverses, es a dir, matrius que intentin 

carregar parts de la xarxa més que d’altres (a diferència de la matriu all-to-all que carregava la xarxa 

uniformement).  
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Per això en l’apartat 7.1.3 s’ha presentat una manera de generar matrius adverses per a qualsevol 

topologia, i s’han usat les matrius adveres per avaluar el throughput de les mateixes xarxes petites que 

en apartat 7.1.2 s’havien analitzat davant de matrius all-to-all.  

A l’igual que abans, es mostren els resultats tenint en compte un encaminament mínim (hi ha la 

restricció de només balancejar el trànsit entre camins més curts, a més de les restriccions de sempre) 

i no-mínim (només hi ha la restricció de no superar la capacitat d’enllaç).  

Amb un encaminament mínim només el FatTree es capaç d’oferir el mateix throughput que per una 

matriu all-to-all, mentre que l’Hypercube i Transposition, tot i perdre rendiment segueixen donant 

bones prestacions. Per altra banda, si es treu la restricció d’haver de passar pels camins més curts 

(encaminament no mínim) totes les topologies són capaces de fer front a la matriu adversa.  

En el cas del FatTree i Hypercube no hi ha augment de throughput en aquest segon cas, per tant, amb 

encaminament mínim ja en tenen prou. Per altre banda, la resta de topologies, algunes més que 

d’altres, necessiten un encaminament no-mínim per tal de mantenir un bon 𝑡. 

7.1.5 Programació 

Per tal d’analitzar i estudiar el throughput per les diferents topologies s’han implementat diferents 

programes amb R, així com també s’ha utilitzat i ampliat una llibreria basada en Java , Python, Gurobi 

i shell script  que permet, donada una xarxa, maximitzat el throughput [55], la llibreria ha estat 

proposada pels mateixos autors que proposen la matriu de trànsit adversa longest matching TM i per 

tant el codi incorpora en Python un generador d’aquestes matrius. 

Tot el que s’ha programat està basat a partir del que s’havia ja programat en la secció 5, és a dir, per 

programar aquesta secció s’han usat els generadors de topologies i el programa que calcula els 

paràmetres bàsics de la xarxa. Amb només això ja s’ha pogut construir el gràfic del límit superior de 

throughput basat en l’amplada de bisecció (Figura 17), ja que per les topologies usades, tant l’amplada 

de bisecció β  com el throughput a partir de β es poden definir de manera matemàtica. 

Per la resta de gràfiques de l’apartat si que ha estat necessari ampliar el codi. En R s’ha programat el 

següent: 

• Algoritme per calcular el throughout i balanceig de càrrega de les xarxes tenint en compte 

només camins mínims. 

• Generador de matrius lmTM. 

• Petits programes per generar gràfics. 

Per tal de calcular el throughput per a una xarxa qualsevol s’ha fet un programa en R que revés com a 

paràmetres un graf generat amb la llibreria igraph [47] i una matriu de trànsit T. A partir d’aquí és 
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construeix una matriu d’adjacències inicialitzada tota a zero i es va iterant la matriu de trànsit T; per 

cada flux (𝑣,𝑤) entre els nodes 𝑣 i 𝑤, s’obtenen tots els 𝑆(𝑣, 𝑤) camins més curts possibles entre els 

dos nodes i es suma a la matriu d’adjacències la càrrega 𝑐 del flux per tots els nodes pels que passen 

tots els 𝑆(𝑣, 𝑤) camins. La càrrega 𝑐 ve determinada per 
1

𝑆(𝑣,𝑤)
. D’aquesta manera ϒ𝑚𝑎𝑥 és el màxim 

valor de la matriu d’adjacències,  ϒ𝑎𝑣𝑔 és el sumatori de la matriu d’adjacències dividit pel número 

d’enllaços del graf, 𝑈𝑎𝑣𝑔 és 𝑈𝑎𝑣𝑔/ϒ𝑚𝑎𝑥 ,  ∑ 𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠 és el sumatori de fluxos de la matriu de trànsit i 

𝑆�̅�𝑙𝑜𝑤 és total de camins més curts que hi ha per cada flux del graf dividit pel número de fluxos. 

A l’igual que està explicat en l’apartat 5.8, en aquest cas també s’ha d’anar calculant tots els camins 

més curts entre parells de nodes, cosa que per topologies amb molts camins curts com l’Hypercube, 

Torus o Transposition pot arribar a ser molt costos computacionalment.  

Per això, el programa ha estat paral·lelitzat i executat sobre el servidor NRS (que té 56 threads). Per a 

cada node de la xarxa es llança un job que comprova si aquest està injectant algun flux, i en cas de fer-

ho suma a la matriu d’adjacències la càrrega corresponent. En aquest cas s’ha creat un clúster local de 

50 nodes i per tant el temps que tarda el programa es redueix gairebé 50 cops.  Gràcies a això, s’ha 

pogut calcular el throughput per a xarxes pròximes als 700 nodes. 

Una de les opcions és passar com a paràmetre de l’algoritme anterior la matriu adversa lmTM explicada 

en l’apartat 7.1.3, però abans cal generar-la. Per tal de construir per un graf G la matriu lmTM s’ha 

utilitzat la llibreria maxmatching [56], que permet, a partir d’un graf generat amb la llibreria igraph, 

calcular el grup max matching weight d’aquest, és a dir, el conjunt d’arestes que no tenen nodes en 

comú i que la suma del pes d’aquestes és el màxim.   

Partint del graf G s’ha generat el graf bipartit H enllaçant directament tots els routers terminals de G i 

posant el pes a l’aresta que enllaça cada parell de nodes equivalent al diàmetre entre ells. Un cop fet 

això s’ha usat l’algoritme maxmatching sobre H per obtenir M (conjunt d’arestes escollides pel 

maxmarching). Un dels aspectes negatius de usar maxmatching és que al usar una llibreria, no s’ha 

pogut paral·lelitzar res, i el seu càlcul és molt costos. 

L’algoritme anterior però, només serveix per a calcular el throughput balancejant la càrrega entre els 

camins més curts entre els nodes extrems d’un flux. Per tal de poder calcular el throughput sense 

aquesta restricció s’ha usat la llibreria, o més ben dit codi de github [55]. La llibreria està programada 

en Java, Python Shell script i Gurobi, per tant, per tal de poder-la usar ha estat necessari treballar amb 

un entorn Ubuntu. Degut a que no hem permetien instal·lar-hi Java al servidor del grup BCDS, s’ha 

utilitzat l’aplicació Ubuntu de Windows 10 que ofereix una màquina virtual basada en aquest sistema 

operatiu.  

Per tal de poder usar la llibreria, ha estat necessari analitzar el codi i els exemples que proposen, ja 

que la documentació que proporcionen és molt escassa. A partir d’aquí s’ha implementat una extensió 
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de la classe de tipus Graph (que ells usen per a definir els grafs a analitzar) que permetés importar les 

xarxes generades en format graphml pel nostre generador a xarxes de tipus Graph (classe Java); en 

aquest extinció s’ha afegit també un mètode per eliminar enllaços aleatoris (per així poder construir el 

gràfic de la Figura 19).  

Un cop fet això el seu programa main s’encàrrega d’obtenir xarxes de tipus Graph, i segons el 

paràmetre que se li passa construeix una matriu de trànsit all-to-all o longest matching usant una 

extensió de Python i la llibreria NetworkX; un cop té la matriu  el graf, codifica la xarxa i graf a un 

problema de constraint programin codificat amb Gurobi i obté, utilitzant el solver de Gurobi, el valor 

màxim de 𝑡 per aquella matriu i xarxa (sense restringir, com fem nosaltres, els camins pels que pot 

passar un flux). 
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7.2 LATÈNCIA 

Un aspecte molt importat del qual en l’apartat anterior s’ha passat molt per sobre és la latència. La  

latència ve marcada tant pel diàmetre mig de la xarxa (aspecte topològic) com per l’algoritme 

d’encaminament que s’usa; La idea és utilitzar un algoritme d’encaminament que sigui capaç de 

minimitzar el màxim possible la latència, però que alhora no penalitzi el throughput de la xarxa.  

Definició de latència: D’aquí en endavant, la latència serà considerada com el número d’instants de 

temps que transcorren d’es de que un paquet surt d’un node terminal fins que arriba al seu destí. 

Per tant la latència L(v,w), és la suma dels enllaços pels que passa el paquet (número de salts) més 

el número d’instants de temps que el paquet està en cues esperant per ser enviat. 

En l’apartat anterior (7.1) es mostrava com mesurar el throughput de la xarxa sense tenir en compte 

l’algoritme d’encaminament ni la latència. Tot i així ha sigut inevitable entrar una mica en el tema, i 

s’ha mesurat el throuhput tant per un encaminament mínim com no-mínim, en tot cas però, en cap 

punt s’ha entrat en la valoració de si un o altre esquema d’encaminament proporcionava millor o major 

latència.  

En aquest apartat, s’entra a analitzar quins són els algoritmes d’encaminament que millor van per a 

cada topologia i quina latència tenim per a cada un.  

Objectiu: En aquest apartat s’analitzarà la latència de les diferents topologies per una matriu benigne 

i una d’adversa tenint en compte diferents algoritmes d’encaminament. L’objectiu és veure quina 

latència mitjana tenim per cadascuna de les topologies usant els diferents algoritmes 

d’encaminament, i determinar quin algoritme és el que necessita cadascuna de les topologies.  

Model usat: A diferència d’abans s’ha usat un model dinàmic d’injecció de paquets amb cues, que 

simula l’enviament de paquets entre els nodes de la xarxa. Per tant ara ja no se suposen fluxos 

constants que ocupen enllaços de la xarxa, sinó que ara hi ha paquets, que són els que viatgen 

entre nodes orígens i destí. 

 

 

 

 

 

Seguidament es descriuen les matrius de trànsit, tots els algoritmes usats i les xarxes escollides per 

cada topologia de l’apartat 5. 

 

…  

…  

…  

…  
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XARXES ESCOLLIDES 

Per a cada topologia s’ha escollit la xarxa més propera possible als 200 nodes, com ja s’ha comentat 

anteriorment les definicions matemàtiques de les topologies no permeten escollir xarxes de mida 

exacte, tot i així la càrrega injectada a la topologia és sempre proporcional al número de nodes, així 

que, tot i que sempre es millor poder tenir xarxes iguals, aquest fet s’ha tingut en compte alhora de 

fer la comparativa. 

Les topologies escollides han estat les que es mostren, juntament amb alguns paràmetres topològics, 

en la  Taula 8. 

Cal tenir en compte que ara les xarxes tenen nodes terminals. Fina ara s’ha tractat només amb la xarxa 

en sí, suposant que els routers injectaven càrrega que els i venia dels nodes terminals. En aquest cas, 

cada xarxa té per cada router el número de nodes terminals que s’aconsellen per cada topologia 

[44]. En el model es considera que la capacitat dels enllaços que connecten els routers amb els nodes 

terminals és infinita, així com, es manté la capacitat de 1 per als enllaços que interconnecten routers. 

Per tant cal tenir en compte que per cada canal de la xarxa (excepte els que enllacen endpoints) només 

i podrà passar un paquet alhora. 

 
|V| |E| ∆̅ S ∅𝑎𝑣𝑔  ∆𝑝 

Dragonfly(h=4, a=8) 264 1452 11 1 2,694 4 

FattTree (k=12) 180 864 9,6 36 2,983 6 

FlattenButterfly (n=4, k=6) 216 1620 15 6 2,512 6 

Hypercube (m=7) 128 448 7 5040 3,528 1 

Slimfly (q=11, eta=2, delta=-1) 242 2057 17 1 1,929 9 

Transposition (m=5) 120 600 10 125 2,739 4 

Torus 3D (d=3) 216 648 6 13440 4,521 1 

Torus 5D (d=5) 243 1215 10 120 3,347 1 

Ring 200 200 2 2 50,251 1 

Binary Tree 800 799 20 1 13,360 1 

Taula 8 Xarxes escollides per l’estudi de la latència entre topologies 

Per altra banda, cada router té una cua per a cadascun dels canals de sortida (on s’encuen els paquets 

que arriben a la cua i no poden ser enviats perquè el canal està ocupat), la mida d’aquesta cua és de 

128 paquets. En el cas de que la cua es vegi desbordada la xarxa queda col·lapsada i la simulació és 

aturada (aquest cas , com es mostra als resultats, ha passat més d’un cop). 

MATRIUS DE TRÀNSIT UTILITZADES I MODEL D’INJECCIÓ DE PAQUETS 

Per tal d’analitzar la latència mitjana L que necessita la xarxa pels diferents algoritmes s’han considerat 

dos matrius de trànsit: 
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▪ Una matriu benigne: S’ha usat una matriu de trànsit uniforme random (UR o UM) en que cada 

node terminal injecta 1 paquet a la xarxa que s’enviarà a un altre node seleccionat de manera 

aleatòria, en aquest cas, els fluxos ja es balancejen per si sols i amb un algoritme 

d’encaminament mínim n’hi ha prou per encaminar els paquets (tal com s’ha vist en l’apartat 

7.1.2). 

▪ Una matriu adversa [57]: Per la matriu adversa s’ha seleccionat la mateixa que la definida en 

l’apartat 7.1.3, la longest matching traffic matrix (lmTM o LM) [3]. En aquest cas, com ja s’ha 

vist en l’apartat 7.1.3 no n’hi ha prou amb un encaminament mínim per tal de mantenir una 

bona latència (excepte pel fat-tree i hypercube), i és necessari utilitzar algoritmes 

d’encaminament no mínims. 

Si mirem l’esquema de les dos matrius per una xarxa amb 8 nodes les dos matrius es veuen de la 

següent manera: 

  

Figura 23 Comparativa entre una matriu UR i LM per una xarxa de 8 nodes 

Com que ara s’injecten paquets, a més de les matrius de trànsit cal definir el model d’injecció de 

paquets a la xarxa.  

Model d’injecció de paquets: En aquest cas els paquets s’injecten usant el procés de Bernoulli [58], en 

que si un node terminal ha d’enviar un flux a un altre node segons la matriu de trànsit T, per cada 

instant de temps, la probabilitat de el node injecti o no un paquet a la xarxa es basa en la probabilitat 

r.  

Per tant sent r=1, per cada instant de temps el node injectarà un paquet, per altre banda, si r=0, la 

probabilitat de que el node injecti un paquet és nul·la i es com si no hi hagués flux a T. En el nostre 

cas, 𝑟 ≡ 𝐶à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎. 

Totes les xarxes han estat avaluades per les dues matrius de trànsit especificades amb una 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎 

(𝑟) de 0.25, 0.5, 0.75 i 1. 

Cal tenir en compte que per avaluar les xarxes s’han injectat paquets, seguin al matriu de transit i el 

procés de Bernoulli, durant 10 instant de temps. S’aconsella que per aquest model s’injectin paquets 

durant un període de temps molt major fins aconseguir que la xarxa s’estabilitzi. Però degut a la 

complexitat temporal de l’algoritme s’ha fet aquesta simplificació. 
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ALGORITMES D’ENCAMIMANET 

 L’algoritme d’encaminament és l’encàrregat de determinar el camí que ha de seguir cada paquet per 

anar del node origen al destí. Inclús quan la topologia presenta varis camins més curts entre nodes, és 

l’algoritme d’encaminament que determina si explotar aquesta diversitat de camins o no. Un algoritme 

d’encaminament pot ser classificat segons les següents característiques: 

• Adaptabilitat: 

▪ Encaminament adaptatiu: L’estat de la xarxa és incorporat en les decisions 

d’encaminament per tal d’adaptar-se a l’estat i la congestió de la xarxa. 

▪ Encaminament inconscient: No s’usa informació sobre l’estat de la xarxa per a prendre 

les decisions d’encaminament.  

• Número de salts 

▪ Routing mínim: Per anar d’un node origen a un de destí  sempre es passa pel camí més 

curt (el que ha de fer menor número de salts). 

▪ Routing no-mínim: El número de salts per anar d’un node origen a un de destí no té 

perquè ser el mínim. L’encaminament no mínim, tal com s’ha vist en l’apartat 7.1.3, 

incrementa la diversitat de camins i gràcies a això pot obtenir un millor throughput a 

costa d’una pitjor latència. 

• Decisions d’encaminament 

▪ Encaminament estàtic: El camí a seguir es determina en el primer router (al router 

associat al node terminal que envia el paquet) i ja no es canvia fins arribar al destí. 

▪ Encaminament dinàmic: A cada router pel que passa el paquet, el router determina 

quin serà el següent node al que anirà el paquet, per tant les decisions 

d’encaminament es prenen a cada router del camí. 

Descrites les característiques que poden tenir els algoritmes d’encaminament, seguidament es 

defineixen els algoritmes que s’han usat per avaluar les topologies. En tots els casos, es considera un 

encaminament estàtic, sent el primer router pel que passa el paquet el que decidirà el camí que ha de 

seguir aquest fins arribar al destí) : 

Minimal (MIN): Aquest algoritme és el més senzill, és inconscient i mínim, i donat un paquet i un 

node destí escull com a camí el camí mes curt en quan a nombre de salts. L’algoritme no fa cap tipus 

de balanceig, escollint sempre el mateix camí més curt. 

Minimal adaptative local (MIN-ADAPT): També és un algoritme mínim però conscient. El camí 

escollit per aquest algoritme és el camí amb el nombre de salts mínim per arribar al destí, però en 

el cas de que la cua de sortida del primer router (el que pren la decisió d’encaminament) per un 

possible camí sigui major que 1, escollirà un camí més curt alternatiu a aquest (sempre i quan i sigui). 
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Valiant Random Routing (VAL): Aquest és el primer algoritme d’encaminament no mínim, per tant 

és útil per escenaris en que el Routing mínim és ineficient. Per tal d’encaminar un paquet de 𝑅𝑠 a 

𝑅𝑑, el protocol escull un node a l’atzar 𝑅𝑟 de la xarxa diferent de 𝑅𝑠 i 𝑅𝑑 i el paquet és encaminat 

a través de dos camins mínims, de 𝑅𝑠 a 𝑅𝑟 i de 𝑅𝑟 a 𝑅𝑑. Es a dir, en comptes d’anar de 𝑅𝑠 a 𝑅𝑑 

directament per un dels camins més curts, l’algoritme escull un node random i envia el paquet usant 

un MIN-ADAPT cap allà, i després des d’aquell node, usant també un MIN-ADAPT, s’envia el paquet 

cap al destí. Per tant és un algoritme no-mínim i inconscient. 

Universal Globally-Adaptative load-balanced Local (UGAL-L): Aquest algoritme és una barreja entre 

el MIN-ADAPT i el VAL. El que fa és primer intentar enviar el paquet al destí pels 𝑆 camins més curts 

tal com faria l’algoritme MIN-ADAPT. En el cas de que els enllaços de sortida per anar pels camins 

més curts tinguin cua, fa el següent: L’algoritme escull l’encaminament que minimitza el producte 

de la cua del primer enllaç (𝑞) per la longitud total de del camí (𝐻) entre un encaminament mínim i 

no mínim.   

És a dir, si el producte del número de paquets que hi ha a la cua amb menys paquets dels enllaços 

que passen pel camí més curt (𝑞𝑚) i la longitud d’aquest camí més curt (𝐻𝑚) és menor a, provar 𝑛 

cops l’algoritme VAL i agafar el camí que minimitza que el producte de la longitud de la cua de l’enllaç 

que porta cap aquest camí (𝑞𝑚𝑚) per la longitud del camí en quant a nombre de salts (𝐻𝑚𝑚), llavors 

s’usa un encaminament mínim, per contra s’usa un encaminament no mínim. 

Per tant l’algoritme UGAL es pot resumir en: 

𝑠𝑖 (𝑞𝑚𝐻𝑚 ≤  𝑞𝑚𝑚𝐻𝑚𝑚) 𝑙𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑠  

      𝑒𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑚í𝑛𝑖𝑚; 

𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡  

      𝑒𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑛𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚; 

 

Universal Globally-Adaptative load-balanced Global (UGAL-G): Aquest algoritme fa exactament el 

mateix que l’anterior, però en comptes d’usar només la cua local dels enllaços de sortida 𝑞𝑚 i 𝑞𝑚𝑚 

és el sumatori de la longitud de totes les cues dels enllaços pels quals passa el possible camí mínim 

o no mínim. Així que aquest és l’algoritme més complet de tots, ja que pot usar un MIN-ADAPT o un 

VAL, per saber quin usar té accés a l’estat de totes les cues que hi ha per a cada enllaç, podent predir 

així la latència que tindrà el paquet segons el camí que esculli.  

RESULTATS 

Per cada una de les xarxes comentades, s’han obtingut fins a 2 gràfics, que consisteixen en: 

▪ La latència de la xarxa per la matriu benignt UM amb una probabilitat d’injectar un paquet per 

instant de temps de 0.25, 0.5, 0.75 i 1 usant cadascun dels algoritmes explicat anteriorment. 
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▪ La latència de la xarxa per la matriu adversa LM amb una probabilitat d’injectar un paquet per 

instant de temps de 0.25, 0.5, 0.75 i 1 usant cadascun dels algoritmes explicat anteriorment. 

 

Els resultats es mostren en la Figura 24.  

CONCLUSIONS 

Tal com es pot veure, la topologia que menor latència presenta tant per la matriu benigne UM (UR) 

com per la matriu maligne (LM) és l’Slimfly, ja que és la topologia amb major nombre d’endpoints i 

ofereix una latència inclús menor que el Transposition, FlattenedButerfly, Dragonfly i Fat Tree. La 

segona millor topologia és el FlattenedButerfly i la tercera el Transposition. 

Per l’Slimfly, tal i com ha passat a l’apartat anterior (7.1.3) amb el throughput, per a la matriu UM, són 

els algoritmes d’encaminament mínims els que li permeten obtenir la millor latència, mentre que per 

altre banda, per a la matriu LM és amb els algoritmes d’encaminament no-mínim amb els que obté 

millor rendiment. El mateix passa amb el Dragonfly, Torus 3D i 5D, el Transposition i l’Hypercube. Per 

altra banda, amb el Fat tree, tal i com passa, en l’apartat 7.1.3, obté el mateix rendiment en la matriu 

benigne que la LM, amés, l’ús d’algoritmes no mínims només fan que empitjorar-li el rendiment. 

Pel que fa als algoritmes, cal tenir en compte que si s’usés un algoritme d’encaminament mínim 

adaptatiu global, en que es tinguessin en compte totes les cues de tot el camí (com l’UGAL-G), en 

comptes de només les locals, s’obtindrien resultats molt millors per aquest algoritme.  

Això es pot veure observant la diferència de latència entre l’UGAL-L i el MIN-ADAPT, en el cas de que 

els dos algoritmes presentin la mateixa latència, això vol dir que si s’usés un MIN-ADAPT-G s’obtindria 

una latència molt igual a la obtinguda amb l’algoritme UGAL-G. Això passa en xarxes com el Fat tree 

(per a les dues matrius), o com per la majoria de xarxes (excepte l’Slimfly) davant d’una matriu benigne 

random uniforme. 
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Figura 24 Avaluació latència de les diferents topologies per diferents algoritmes d’encaminament 

 

7.2.1 Programació i problemes 

Tot el simulador de paquets ha estat programat amb R, existeixen simuladors de codi lliure com el 

Booksim2 [59], TraceR [60] o ROSS[61] però com que l’objectiu és que el material usat em serveixi pel 

doctorat, he decidit implementar-ho tot de zero. És cert que aquests simuladors alternatius són més 

potents, ja que permeten simular canals virtuals, dead-locks i altres paràmetres importants a 

considerar per l’algoritme d’encaminament que aquí no s’han tingut en compte. Però tampoc es volia 

entrar a tant nivell de detall i per això s’ha optat per fer un simulador més senzill. 

El simulador consta d’un generador per a la matriu random uniforme (UR) i s’ha aprofitat el generador 

de la matriu adversa LM de l’apartat anterior. A partir de les matrius de transit i un graf de tipus igraph 

generat amb el generador de topologies. Se l’hi ha afegit a les arestes del graf els paràmetres (atributs) 

de cues i capacitats, i als nodes del graf se li han afegit les taules d’encaminament (camins més curts 

per anar del node en qüestió a tots els nodes del graf). 

Els problemes que m’he trobat han estat tots de complexitat temporal. Inicialment a les xarxes (amb 

només routers) generades pel generador, se l’hi associaven a cada un dels seus routers els 𝑝 nodes 

terminals corresponents que indica la topologia. A partir d’aquí cada node terminal injectava els 

paquets segons la probabilitat de  Bernoulli.  
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Aquest era el model teòric perfecte sobre el paper, però  la complexitat temporal que suposava simular 

això era exagerada. 

El fet d’afegir els nodes terminal a les xarxes els i multiplicava la seva grandària, fent que calcular tots 

els camins més curts entre cada parell de nodes (necessari per tal d’emplenar les taules 

d’encaminament de tots els algoritmes menys el del MIN (que amb un camí més curt ja en fa prou)) 

tardés un temps exagerat. 

Per tal de solucionar això es va proposar eliminar els nodes terminal que s’havien afegit a la xarxa per 

aplicar la simulació i aplicar la simulació per  a la xarxa amb només routers. D’aquesta manera cada 

router envia els paquets a un altre router fent veure que un node terminal del primer router està 

enviant el paquet a un node terminal del segon router. Per altre banda cada router injecta a la xarxa 

tants paquets com nodes ternimnals hauria de tenir associats (sempre respectant  el model de 

Bernoulli).  

Aquesta alternativa em va permetre generar tots els resultats que s’han mostrat. Tot i així, el simulador 

segueix presentant una molt alta complexitat temporal per tal de simular cadascun dels instants de 

temps que transcorre fins que la xarxa queda buida de paquets. 
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8 CONCLUSIONS 

En el projecte s’han estudiat vàries de les arquitectures més importants que hi ha actualment per a 

DC. A partir d’aquí s’han presentat i aplicat mètriques per avaluar-ne la seva robustesa i rendiment. 

Un cop acabada podem dir el següent per cadascuna de les topologies: 

FATTREE 

És la topologia més usada actualment per a DC. La majoria dels supercomputadors del TOP 500, així 

com pràcticament tots els DC de grans empreses informàtiques l’usen per interconnectar els seus 

nodes. Les característiques que ha presentat aquest tipus de topologia són: 

Robustesa: La topologia és robusta davant d’atacs aleatoris sobre nodes, ja que la probabilitat de que 

un node de la capa Core s’elimini de la xarxa és poca comparada amb la de que s’elimini un node de 

la capa Edge.  

Davant d’atacs dirigits per betweenness centrality és la topologia menys robusta de les presentades, 

ja que l’atac va directe a eliminar els  nodes de la capa Core i fragmenta la xarxa. 

Encaminament: Aquesta arquitectura, junt amb l’Hypercube, són les dos úniques capaces de, amb un 

algoritme d’encaminament mínim fer front a matrius de transit adverses. Per tant, amb un 

encaminament mínim adaptatiu l’arquitectura ja obté el millor throughput i latència possible. 

Throughput: És de les 3 topologies que ha ofert un millor throughput, tant per a matrius de trànsit 

benignes com adveres, només superada pel Slimfly i Flattenned Butterfly. L’únic defecte que té és 

que només se l’hi poden associar nodes terminals als routers de la capa Edge. 

 

TORUS 

És una arquitectura exclusiva per a HPC i, tot i tenir la topologia més antiga de totes les que s’han 

estudiat, encara és usada a l’any 2018 per a interconnectar els nodes d’alguns dels supercomputadors 

líders en el món.  En el projecte s’han vist dos especificacions d’aquesta topologia, un Torus 3D i 5D. 

El seu baix radi en els routers i alt diàmetre entre ells fa que ocupi els darrers llocs en throuhput i 

latència respecte les demés arquitectures, tot i que, el Torus 5D es capaç de presentar batalla a 

topologies com l’Hypercube. 

Robustesa: És l’aspecte en que menys malparat surt, no té la mateixa robustesa que un Slimfly o 

Transposition, però tot i tenir nodes de grau baix, se situa en la meitat del rànquing tant per atacs 

random com dirigits. 
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Encaminament: Malgrat el seu alt número de camins curts entre parells de nodes, l’alt diàmetre que 

hi ha entre aquests, fa que no en tingui prou amb un encaminament mínim per tal de fer front a 

matrius de trànsit adverses.  

Throughput: Tot i que per xarxes petites el throughput del Torus 5D és molt millor que el de 

l’Hypercube, quan la topologia ha d’escalar per xarxes grans, el throughput absolut de la xarxa en 

comptes d’escalar, com les demés arquitectures, disminueix, i això és un aspecte molt negatiu per un 

DC. 

 

HYPERCUBE 

És la segona topologia més antiga. I actualment hi ha molt pocs DC que encara l’usin. Presenta 

propietats molt bones: Com la simetria total i un balanceig de càrrega perfecte inclús davant de matrius 

de trànsit adverses. A més, gràcies a l’elevat nombre de camins més curts entre  routers, és capaç 

d’encaminar trànsit advers amb un algoritme d’encaminament mínim. 

L’inconvenient que presenta és els seu baix grau nodal i alta latència entre nodes. 

Robustesa: La topologia, tot i ser de “low radix”, gràcies a la seva simetria presenta una molt bona 

robustesa tant per atacs aleatoris com dirigits, només superat en atacs catastròfics (en que cau un 

percentatge de nodes superior al 20% del total) per l’Slimfly. 

Encaminament: És capaç d’oferir un bon throughput per un encaminament mínim balancejat tant per 

matrius de trànsit benignes com adverses.  

Throughput: Per matrius benignes el throughput total que pot injectar cada node sempre és 2, per 

altra banda, per matrius adverses es redueix a la meitat. La topologia no és capaç d’incrementar el 

throughput a l’ampliar el nombre de routers però almenys, com passa amb el Torus, no disminueix. 

 

TRANSPOSITION 

Aquesta arquitectura la vàrem proposar com una possible topologia per a HPC en l’article [4] el passat 

juny del 2018, degut al seu bon cost/performance i robustesa. Fins al moment aquest graf no havia 

estat mai proposat com a xarxa de telecomunicacions. Té un grau nodal una mica menor i una latència 

una mica major que el Dragonfly i presenta unes característiques topològiques semblants a les d’un 

Hypercube. 

 A part de ser molt robusta, per xarxes petites proporciona millor throughput i balanceig de càrrega. 

Robustesa: Gràcies a la simetria de la xarxa, a l’igual que l’Hypercube, presenta una robustesa 

pràcticament igual de bona per atacs randoms o dirigits.  
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Per atacs de qualsevol tipus en que el nombre de nodes caiguts és menor al 15% del total (que és el 

que sol passar) és la topologia més robusta de totes. 

Encaminament: Pot abordar matrius adverses amb un encaminament mínim sense perdre molt de 

rendiment, tot i que es aconsellable usar un encaminament no-mínim. Pel que fa a les matrius 

benignes, tal com passa amb les demés arquitectures, pot maximitzar el throughput de la xarxa 

només amb un algoritme d’encaminament mínim. 

A l’igual que l’Hypercube, permet balancejar la càrrega de manera perfecte entre tots els enllaços de 

la xarxa. Cal tenir en compte però que per aconseguir aquesta propietat per matrius adverses s’ha 

d’usar un encaminament no mínim. 

Throughput: Per xarxes petites (no superiors als 200 routers i 600 endpoints) ofereix un molt bon 

throughput. Per a xarxes properes als 120 nodes, potser és la millor topologia en quant a 

cost/performance tant per matrius benignes com adverses.  

El problema que té però, és que a l’incrementar el nombre de nodes de la xarxa la càrrega que pot 

injectar cada router, tot i créixer, no ho fa tant com ho fan el Fattree, Dragonfly, Flattened Butterfly 

o l’Slimfly. Això fa que a mesura les xarxes creixen, no es puguin associar tants nodes terminals als 

routers d’un Transposition com fan les altres topologies. 

 

FLATTENED BUTTERFLY 

És la segona topologia que ofereix més througput de totes, només superada per l’Slimfly. Els nodes 

d’aquesta topologia tenen un grau nodal molt alt i el diàmetre mig entre nodes és molt proper a 2. Tot 

i el seu bon rendiment, es usada per molts pocs DC destinats a HPC degut als seu alt cost. Del top 50 

dels millors supercomputadors del món a Juny del 2018, només un l’usa. 

Robustesa: Sorprenentment, és de les topologies més mal qualificades per atacs random, però per 

atacs dirigits manté la mateixa robustesa i això la fa pujar a ser una topologia semblant al Torus 5D 

en quant a robustesa. 

Encaminament: Per a matrius benignes amb un algoritme d’encaminament mínim en té prou, però 

per a matrius adverses necessita usar encaminament no-mínim per tal de mantenir el throughput de 

la xarxa.  

Throughput: És la tercera topologia que permet injectar més càrrega per node tant en matrius 

benignes com adverses (sempre i quant s’usi l’algoritme d’encaminament adequat). A més 

proporciona un perfecte balanceig de càrrega, cosa que les dos topologies capaces d’injectar més 

càrrega per node que el Flat Butterfly no fan. 
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DRAGONFLY 

L’arquitectura va ser proposada per tal de millorar el cost del Flattened Butterfly reduint el número de 

cables de grans longituds que necessita el Flat Butterfly per tal de poder mantenir el baix diàmetre 

entre nodes i un número de camins més curts alt. Com a resultat el Dragonfly millora en un 52% el cost 

de l’anterior arquitectura, per altra banda queda penalitzat pel que fa al throughput. 

Aquesta topologia és la segona més usada en HPC en l’actualitat i es caracteritza per: 

Robustesa: És la topologia menys robusta de totes per atacs random i la segona menys robusta per 

atacs dirigits. El fet de reduir el nombre de cables llargs  i deixar només un únic camí més curt per 

nodes distants en la xarxa fa que si es trenquen aquests camins la xarxa sigui fàcil de fragmentar. 

Encaminament: Per a matrius adverses, degut al baix nombre de camins més curts entre nodes és 

necessari un algoritme d’encaminament no-mínim per tal de balancejar la àarrega.  

Tot i usar un algoritme no-mínim el balanceig de carrega entre les arestes de la xarxa és el més pobre 

de tots, carregant les arestes de mitjana només un 74% del total que es podrien arribar a carregar. 

Throughput: Tot i les males propietats anteriors ofereix un throughput semblant al Transposition (per 

a qualsevol tipus de matriu de trànsit) per a xarxes inferiors als 1000 routers, però a diferència del 

Transposition la quantitat de càrrega total que pot injectar un router de la xarxa a mesura s’augmenta 

la grandària d’aquesta té una tendència de creixement superior. 

 

SLIMFLY 

A nivell de robustesa, throughput i latència és la topologia per excel·lència. No s’ha comprovat en el 

treball si per aconseguir aquestes bones propietats la topologia és molt més costosa que les demés, 

però segons l’article que presenten [44], gràcies a la manera que tenen de posar la topologia als racks 

dels DC i l’abaratiment dels cables de fibra que hi ha hagut als darrers anys, no ho és. 

Robustesa: Gràcies a l’alt grau nodal i el baix diàmetre, és la topologia més robusta de totes i la 

diferència de robustesa entre una atac dirigit o aleatori és nul·la. 

Encaminament: El número de camins més curts entre cada parell de nodes és molt proper a 1. Per tant 

és necessari un algoritme no-mínim pel balanceig de càrrega entre les arestes de la xarxa. Malgrat 

això, presenta el defecte d’usar de mitjana només un 86% de la capacitat dels enllaços en el punt de 

saturació. 

Throughput: Ofereix un throughput molt elevat i que escala molt bé a mesura que s’augmenten les 

dimensions de la xarxa. Aquet fet és el que li permet poder associar un número de nodes terminal a 

cada router molt major que en les topologies anteriors. 
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Tenint en compte les característiques de cada topologia i els valors obtinguts en les diferents mètriques 

presentades al llarg del projecte es pot fer la següent classificació de les topologies per a cadascuna de 

les mètriques: 

 

 

 

Torus3D 
  

   
 

  

Transposition 
        

Torus 5D 
  

 
 

 
   

Slimfly 
   

 
    

Dragonfly 
   

 
    

Hypercube 
  

 
 

 
  

 

Flat Butterfly 
   

 
    

Fat tree 
 

 
      

Taula 9 Qualificació final de les topologies 

  A la Taula 9, es mostra per a cada mètrica una comparativa de quines són les topologies més ben 

qualificades. A la millor topologia se l’hi assignen 3 estrelles i a partir d’aquí es va baixant. Les 

mètriques són, en ordre d’esquerra a dreta:  

• La robustesa a atacs random 

• La robustesa a atacs dirigits 

• El throughput davant d’una matriu all-to-all 

• Throughput davant d’una matriu adversa usant un algoritme d’encaminament mínim 

• Throughput davant d’una matriu adversa usant un algoritme d’encaminament no-mínim 

• Percentatge d’utilització dels enllaços en el punt de saturació 

• Latència davant d’una matriu benigne random uniforme (RU) 

• Latència davant d’una matriu adversa longest  matching TM (AM) 

Tal com s’ha explicat i es pot observar l’Slimfly és la millor topologia en tot, tot i que el seu cost és 

major que el de les demés (té major numero de cables i els routers tenen més nombre de ports). 

En general les arquitectures anomenades de high radix són molt més ben avaluades, gràcies sobretot 

a la reducció del diàmetre de la xarxa, que les de low radix (Hypercube i Torus). Aquest major 

rendiment permet a les topologies high radix poder associar més nodes terminal a cada router de la 

xarxa i en conseqüència, acabar tenint, per xarxes amb el mateix número d’endpoints, un cost menor 

que les xarxes low radix. 
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9 TREBALL FUTUR 

El treball fet és només un punt de partida al que ha de ser una tesi doctoral sobre la cerca de millors 

arquitectures per a DC. Partint d’aquest projecte, en un futur pròxim serà necessari: 

• Definir un model de cost que determini quan costaria ficar una xarxa generada per la topologia 

a un DC. Ja que en aquest projecte s’ha mostrat “quan de perfectes” són les topologies, però 

no s’ha tingut en compte si una topologia, per ser millor que l’altre usava més recursos (cables 

i routers). 

• Millorar el rendiment i capacitats del simulador d’enviament de paquets.  

Caldrà entrar molt més en detall dintre dels algoritmes d’encaminament. En el treball s’han 

descrit de manera teòrica els possibles algoritmes que es poden usar, però implementar-os ja 

és una altre cosa. Cal tenir en comte canals virtuals, deadlocks, com responen davant de 

pèrdua de paquets o fallades a la xarxa, etc. 

Un cop ben analitzada cada topologia, sense que s’escapi cap mètrica ni paràmetre es té com a objectiu 

proposar noves arquitectures que, tenint en compte l’estat canviant de la tecnologia, millorin en quant 

a cost i rendiment a les topologies que hi ha a l’actualitat. 

Per tal de poder fer això caldrà conèixer molt bé la tecnologia física usada. Si és millor usar cables 

ethernet, fibra, Infiniband, etc. Quins models de routers usar, saber la pèrdua de rendiment dels 

routers al construir routers virtuals, etc. 

En resum aquest a sigut només el primer pas introductori. En que només s’han presentat models 

teòrics. Passar aquets models teòrics a la pràctica és el següent pas.  
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11 ANNEX 

11.1 Mètriques de robustesa 

11.1.1 Mètriques estructurals 

Alies Nom Mesura 

AND Average Nodal Degree Mitjana de grau nodal entre tots els nodes ∆ [13]. 

HET Heterogeneity Desviació estàndard del grau nodal dividit per AND [14]. 

ASPL 
Mitjana dels camins 
més curts 

Mitjana dels camins més curts entre cada parell de nodes de la xarxa  
[15]. 

DIA Diameter 
El camí més llarg de tots els camins més curts entre cada parell de nodes 
[16]. 

EFF Eficiencia 
L’eficiència es pot veure com a conductància i és la inversa de l’ASPL 
[17].  

ER Resistència efectiva 
Si es mira el graf com a un circuit elèctric, on els nodes són generadors 
i les arestes resistències, l’ER es pot calcular amb la llei de kichoff [18].  

NST 
Número de Spanning 
Trees 

Reflexa el número de diferents spanning subgrafs del graf que són 
arbres [19]. 

CC Clustering Coefficient 
Captura la presència de triangles comparant el número de triplets 
tancats (tres nodes totalment connectats) amb el número de triplets 
oberts (tres nodes connectats per només dos arestes) [13]. 

r Assortativity 
La preferència de que un node estigui connectat amb un altre node amb 
grau ∆ similar [13]. 

SR Symmetry Ratio 
Quocient entre el número de valors propis del graf (tenint en compte la 
matriu d’adjacències d’aquest) i el diàmetre  [20] . 

LE Major valor propi 
Major valor propi de la matriu d’adjacències, les topologies amb un alt 
valor propi del component principal tenen menor diàmetre i més 
camins disjunts [13][21]. 

Taula 10 Mètriques estructurals 

11.1.2 Mètriques de fragmentació 

Alies Nom Mesura 

LCC Largest Connected Component 
El número de nodes en la partició amb més nodes de 
la topologia [22][23].  

FLSC 
Fractional Size Largest 
Component 

La fracció de nodes en el subgraf desconnectat amb 
més nodes [22][23].  

ATTR 
Average Two Terminal 
Reliability 

Probabilitat de que dos nodes escollits a l’atzar 
estiguin connectats [24]. 

DF Grau de fragmentació Número de subgrafs desconnectats [25]. 

Taula 11 Mètriques de fragmentació 
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11.1.3 Mètriques de connectivitat 

Alies Nom Mesura 

EC Edge Connectivity 
Mínim nombre d’arestes que cal eliminar per 
desconnectar el graf [26]. 

VC Vertex Connectivity 
Mínim nombre de vèrtexs a eliminar per dividir el graf en 
dos [26]. 

AC Connectivitat algebraica El segon valor propi de la matriu laplaciana [25][27]. 

NC Connectivitat natural Número de camins tancats en el graf [28]. 

Taula 12 Mètriques de connectivitat 

11.1.4 Mètriques de centralitat 

Alies Nom Mesura 

DC Degree Centrality 
La diferencia mitjana entre el node més central i la 
resta[29]. 

NBC 
Node Betweenness 
Centrality 

La fracció de camins més curts que passen per un node 
determinat [29][30][31]. 

EBC 
Edge Betweenness 
Centrality 

La fracció de camins més curts que passen per un 
determinat link [29][30][31]. 

CLC Closeness Centrality 
Grau de proximitat mig entre nodes cosiderant els 
camins més curts que i passen  [29]. 

EC Eigenvector Centrality 
Mesura si un node important està connectat amb veïns 
importants [29]. 

Taula 13 Mètriques centralitat 

 

 

11.2 Resultats anàlisi topològic 

La taula mostra els resultats obtinguts per un estudi topològic basic de la xarxa. Per a cada xarxa es 

mostra: 

• |V|: Número de nodes del graf. 

• |E|: Número d’arestes del graf. 

• ∆̅ : Grau nodal mig. 

• 𝑆 : Número de camins més curts entre els dos nodes més distants del graf. 

• ∅𝑎𝑣𝑔 : Número de salts mig que s’ha de fer per anar d’un node a l’altre per a cada parell de 

nodes del graf. 

• 𝑁 : Número total de routers terminals del graf. 

• β : Amplada de bisecció del graf. 
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Nom |V| |E| ∆̅ S ∅𝑎𝑣𝑔 N β 

Dragonfly(h=2,a=4,V=36,p=2) 36 90 5 1 2,352 72 9 

Dragonfly(h=3,a=6,V=114,p=3) 114 456 8 1 2,579 342 28 

Dragonfly(h=4,a=8,V=264,p=4) 264 1452 11 1 2,694 1056 66 

Dragonfly(h=5,a=10,V=510,p=5) 510 3570 14 1 2,761 2550 127 

Dragonfly(h=6,a=12,V=876,p=6) 876 7446 17 1 2,805 5256 219 

Dragonfly(h=7,a=14,V=1386,p=7) 1386 13860 20 1 2,836 9720 346 

FattTree (k=10,V=125,p=5) 125 500 8 25 2,942 250 62 

FattTree (k=12,V=180,p=6) 180 864 9,6 36 2,983 432 90 

FattTree (k=16,V=320,p=8) 320 2048 12,8 64 3,036 1024 160 

FattTree (k=20,V=500,p=10) 500 4000 16 100 3,068 2000 250 

FattTree (k=24,V=720,p=12) 720 6912 19,2 144 3,089 3456 360 

FattTree (k=26,V=840,p=13) 845 8788 20,8 169 3,098 4394 422 

FattTree (k=28,V=980,p=14) 980 10976 22,4 196 3,105 5488 490 

FattTree (k=30,V=1125,p=15) 1125 13500 24 225 3,111 6750 562 

FlattenButterfly(n=4,V=8,k=p=2) 8 12 3 6 1,714 16 2 

FlattenButterfly(n=4,V=27,k=p=3) 27 81 6 6 2,077 81 6 

FlattenButterfly(n=4,V=64,k=p=4) 64 288 9 6 2,286 256 16 

FlattenButterfly(n=4,V=125,k=p=5) 125 750 12 6 2,419 625 31 

FlattenButterfly(n=4,V=216,k=p=6) 216 1620 15 6 2,512 1296 54 

FlattenButterfly(n=4,V=343,k=p=7) 343 3087 18 6 2,579 2401 85 

FlattenButterfly(n=4,V=512,k=p=8) 512 5376 21 6 2,630 4096 128 

FlattenButterfly(n=4,V=729,k=p=9) 729 8748 24 6 2,670 6561 182 

FlattenButterfly(n=4,V=1000,k=p=10) 1000 13500 27 6 2,703 10000 250 

Hypercube(m=3,V=8) 8 12 3 6 1,714 16 4 

Hypercube(m=6,V=64) 64 192 6 720 3,048 128 32 

Hypercube(m=7,V=128) 128 448 7 5040 3,528 256 64 

Hypercube(m=8,V=256) 256 1024 8 40320 4,016 512 128 

Hypercube(m=9,V=512) 512 2304 9 362880 4,509 1024 256 

Hypercube(m=10,V=1024,p=1) 1024 5120 10 3628800 5,005 2048 512 

Slimfly(q=5,eta=2,delta=1,V=50,p=4) 50 175 7 1 1,857 200 12 

Slimfly(q=7,eta=3,delta=-1,V=98,p=6) 98 539 11 1 1,887 588 24 

Slimfly(q=11,eta=2,delta=-1,V=242,p=9) 242 2057 17 1 1,929 2178 60 

Slimfly(q=13,eta=2,delta=1,V=338,p=10) 338 3211 19 1 1,944 3380 84 

Slimfly(q=17,eta=3,delta=1,V=578,p=13) 578 7225 25 1 1,957 7514 144 

Slimfly(q=19,eta=2,delta=-1,V=722,p=15) 722 10469 29 1 1,960 10830 180 

Slimfly(q=23,eta=2,delta=-1,V=1058,p=18) 1058 18515 35 1 1,967 19044 264 

Transposition (m=4,V=24) 24 72 6 16 2,000 72 12 

Transposition (m=5,V=120) 120 600 10 125 2,739 480 75 

Transposition (m=6,V=720) 720 5400 15 1296 3,555 3600 540 

Torus 3D (d=3, V=125,p=1) 125 375 6 90 3,629 125 41 

Torus 3D (d=3, V=216, p=1) 216 648 6 13440 4,521 216 72 

Torus 3D (d=3, V=512, p=1) 512 1536 6 277200 6,012 512 170 

Torus 3D (d=3, V=1000, p=1) 1000 3000 6 6054048 7,508 1000 333 

Torus 5D (d=5, V=243, p=1) 243 1215 10 120 3,347 243 48 

Torus 5D (d=5, V=1024, p=1) 1024 5120 10 3628800 5,005 1024 204 

Ring(V=200,p=1) 200 200 2 2 50,251 200 2 

Ring(V=800,p=1) 800 800 2 2 200,250 800 2 

Binary Tree(V=200,p=2) 200 199 1,99 1 9,541 200 1 

Binary Tree(V=800,p=2) 800 799 20 1 13,360 800 1 

Taula 14 Avaluació topològica 
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11.3 Resultats anàlisi robustesa 

Les dos següents gràfiques mostren la caiguda de robustesa mesurada amb les 10 mètriques de 

l’apartat 6.3.1 per atacs random i dirigits sobre xarxes de les diferents topologies de DC pròximes als 

700 nodes, juntament amb les topologies bàsiques Ring i Arbre binari. 

En la gràfica es pot veure com les topologies bàsiques estan a anys llum de les proposades per DC. 

 

Figura 25 Robustesa atacs random 10 topologies 

 

Figura 26 Robustesa atacs dirigits 10 topologies 

 

11.4 Resultats anàlisi rendiment 

En aquest apartat es mostren els resultats obtinguts amb el solver sobre el màxim throughput per 

matrius all-to-all (Taula 15) i matrius adverses (Taula 16).  

En la Taula 15 es mostra l’evolució de la quantitat de càrrega que pot injectar cada node de la xarxa ( 

t nodal o suma del throuhput nodal) a mesura la xarxa va sent atacada i perd un 5% dels enllaços, un 

10%, un 20% .... 

  0% 5% 10% 20% 30% 40% 

Hypercube(m=7,V=128) 2 1,8125056 1,6875008 1,4687488 0,6044864 0 

Dragonfly(h=3,a=6,V=114) 2,6388834 2,6144304 2,2853808 1,8233046 1,2074082 0 

FlattenButterfly(n=4,V=125,k=5) 5 4,5333375 4,05 3,45 2,74725 1,930675 

Ring (V=100) 0,0799997 0 0 0 0 0 

Slimfly(q=7,eta=3,delta=-1,V=98) 5,1578968 4,9774396 4,631578 4,0481938 3,0309244 2,0206228 

Torus 3D (d=3, V=125) 1,6666625 1,5333375 1,4159625 1,14648875 0,50813 0 

Torus 5D (d=5, V=243) 3,0000051 2,7962982 2,5555581 2,19442608 0 0 

Transposition (m=5,V=120) 3,680976 3,483048 3,28002 2,849232 2,409636 1,958556 

FatTree (V=125) 5,10205 0,625 0,400641 0,424448 0,434028 0,410509 

BinnaryTree (V=100) 

0,0868055 7,18008E-

10 

0 0 0 0 

Taula 15 Evolució throughput davant de la caiguda dels enllaços de la xarxa (matrius benignes) 
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En la Taula 16 es mostra l’evolució de la quantitat de càrrega que pot injectar cada node de la xarxa ( 

t nodal o suma del throuhput nodal) a mesura la quantitat de carrega de la matriu adversa es va 

desbalancejant.  

La primera columna mostra valor és el resultat t nodal  per la matriu adversa totalment balancejada, 

la segona columna mostra el t nodal si a un 10% dels fluxos de la matriu adversa se’ls hi incrementa 

la càrrega a injectar de 1 a 10, i així successivament fins al 40%. 

  0% 10% 20% 30% 40% 

Hypercube(m=7,V=128) 1 0,542373 0,353591 0,27234 0,214765 

Dragonfly(h=3,a=6,V=114) 2,72353 0,75 0,6 0,560976 0,496259 

FlattenButterfly(n=4,V=125,k=5) 4,69819 1,00000 1,00000 0,90909 0,86185 

Ring (V=100) 0,0526316 0,0240964 0,0188679 0,0145985 0,0115607 

Slimfly(q=7,eta=3,delta=-1,V=98) 5,09941 1 0,922222 0,908 0,841096 

Torus 3D (d=3, V=125) 1,68409 0,50000 0,43333 0,36129 0,32779 

Torus 5D (d=5, V=243) 3,21094 0,90000 0,81818 0,70476 0,62273 

Transposition (m=5,V=120) 3,93789 0,9 0,828571 0,770588 0,72 

FatTree (V=125) 5 0,5 0,5 0,5 0,5 

BinnaryTree (V=100) 0,0909091 0,0344828 0,0263158 0,0263158 0,0153846 

Taula 16 Evolució throughput en relació a la no uniformitat de les matrius (matrius adverses) 


