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چکیده
شبکههای مبتني بر نرمافزار ( )SDNبرای استفاده در تعیین مسیریابي ترافیک شبکه قابل انعطاف هستند ،زیرا سطح
دادهای و سطح کنترلي را از یکدیگر تفکیک ميکنند .یکي از چالشهای بزرگي که پیش روی شبکههای مبتني بر
نرمافزار قرار گرفته است ،انتخاب مکانهایي مناسب برای قراردادن و توزیع کنترلرها (کنترلکنندهها) است؛ به گونهای
که بتوان تأخیر بین کنترلرها و سوئیچها را در شبکههای گسترده کاهش داد .در همین راستا اغلب روشهای ارائه شده
بر روی کاهش تأخیر متمرکز بودهاند .ولي تأخیر تنها یکي از عواملي است که در کارائي شبکه و کاهش هزینهی کلي
بین کنترلرها و سوئیچهای مرتبط با آنها نقش دارد .این مقاله به بررسي عوامل بیشتری برای کاهش هزینه بین
کنترلرها و سوئیچها نظیر ترافیک لینکهای ارتباطي ميپردازد .به همین منظور یک الگوریتم مبتني برخوشهبندی
برای بخشبندی شبکه ارائه ميشود .با بهره گیری از این الگوریتم ميتوان تضمین کرد که هر بخش از شبکه ميتواند
حداکثر هزینه (شامل تأخیر و ترافیک موجود روی لینکها) را در بین کنترلر و سوئیچهای مربوط به آن کاهش دهد.
در این مقاله ،با بکارگیری از  ،Topology Zooشبیهسازیهای گستردهای تحت توپولوژیهای واقعي شبکه انجام
شده است .نتایج شبیهسازیها نشان ميدهد در شرایطي که احتمال ازدحام در شبکه باال ميرود ،الگوریتم پیشنهادی
با شناسایي لینکهای گلوگاه در مسیرهای ارتباطي هر گره با سایر گرهها ،توانسته به خوبي ازدحام را در شبکه کنترل
نماید .لذا ،با در نظر گرفتن دو معیار تأخیر و میزان مشغول بودن لینکها ،فرآیند قرارگیری و توزیع کنترلرها را در
عمل خوشهبندی با دقت باالتری انجام ميدهد .با این کار ،میانگین حداکثر هزینهی انتها به انتها بین هر کنترلر و
سوئیچهای مربوط به آن به ترتیب در توپولوژیهای  Chinanetکشور چین Uunet ،کشور آمریکا DFN ،کشور
آلمان ،و  Redirisکشور اسپانیا به اندازهی  78/9148 ،74/7189 ،98/9949و  99/9174درصد کاهش یافته است.
واژههای کلیدی :شبکههای مبتني بر نرمافزار ،کنترلرهای توزیعشده ،قراردادن کنترلرها ،خوشهبندی ،کنترل ازدحام.
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همانطور که در این مدل تشریح شده است ،همهی توابع
موجود در  SDNاز طریق مبادلهی مکرر پیام ها در بین
کنترلر ها و سوئیچها صورت ميگیرد .بنابراین ،موقعیت
کنترلرها نقش قابل مالحظهای در مبادلهی پیام داشته و از
این رو بر روی کارائي  SDNتأثیر ميگذارد .مسألهی تعیین
موقعیتهایي مناسب برای قرار دادن و توزیع کنترلرها را
مسألهی گمارش کنترلرها 1ميگویند .در این مسأله به دنبال
آن هستیم که چطور ميتوان کنترلرها را در یک شبکهی
مبتني بر نرمافزار قرار داده و سوئیچهای مربوطه را به
گونهای به این کنترلرها تخصیص داد تا به هدف مد نظر
برسیم .گمارش کنترلرها اهمیت بسیاری در شبکههای
گسترده 4دارد که دلیل آن را ميتوان ناشي از توپولوژی
نامتعارف و تأخیر باال در انتشار بستههای دادهای دانست.
به منظور حل مسألهی گمارش کنترلرها در شبکههای
نرمافزار محور ،معیارهای مختلفي ارائه شده است .در بین
این معیارها ،تأخیر در بین کنترلر و شبکه نقش بسیار مهمي
را بازی ميکند چرا که تأثیر قابل مالحظهای بر روی کارائي
کلي  SDNدارد [ .]9[ ]7برای مثال در صورتي که یک
بستهی دادهای هیچ تطابقي با الگوهای تعریف شده در
جدول جریان یک سوئیچ نداشته باشد ،نیاز است تا این
سوئیچ برای یک بازهی زماني منتظر مانده تا جدولهای
جریان را قبل از پردازش این بستهی دادهای دریافت نماید.
بدیهي است که یک زمان انتظار طوالني ميتواند افت کلي
بازدهي  SDNرا به همراه داشته باشد ،یعني برنامههای
کاربردی 84که نسبت به زمان حساس هستند با کندی روبرو
شده و وظایفي که باید به صورت بالدرنگ صورت گیرند ،به
هیچ وجه انجام نخواهند شد .به طور معمول ،لینکهای
ارتباطي که پهنای باند محدودی دارند و ترافیک باالی شبکه
باعث شده تا شبکه دچار ازدحام شده و تأخیر باالیي پیش
روی شبکه قرار گیرد .با توجه به ویژگي انحصاری که در
 SDNوجود دارد ،تأخیر ناشي از ازدحام بین کنترلرها و
سوئیچها در شبکههای  SDNبسیار محدود خواهد بود .چرا
که سطح کنترلي از سطح دادهای جدا بوده و از این رو
پیامهای کنترلي که بین کنترلرها و سوئیچها مبادله ميشود
از طریق یک کانال اختصاصي (مد برون باند) منتقل ميشود
[ .]8[ ]9عالوه بر این ،پیامهای کنترلي ،شامل یک سری

 -1مقدمه
8

افزایش فناوریهای رایانشي جدید اعم از کالن دادهها ،
اینترنت اشیاء ،7و رایانش ابری 9باعث شده تا تغییرات قابل
مالحظهای در روش ذخیرهسازی ،گردآوری و انتقال
اطالعات و دادهها صورت گیرد .در کنار این روندهای
رایانشي جدید ،چالشهای جدیدی اعم از مدیریت و ارتقای
شبکه ،استفادهی بهینه از منابع ،انتقال سریع دادهها نیز
پدید آمده است .به منظور غلبه بر این چالش ها ،از شبکه-
های مبتني بر نرمافزار ( 9)SDNبه عنوان یک الگوی
مطلوب برای شبکههای نسل آینده استفاده ميشود .شبکه-
های نرمافزار محور در مقایسه با شبکههای متعارف از اصل
تفکیک سطح کنترلي 8و سطح دادهای 9بهره ميبرد .این
بدین معنا است که سطح کنترلي در این شبکهها به
وسیلهی یک مجموعه از کنترلرهای 2اختصاصي شکل گرفته
و هر کدام از آنها ميتوانند یک یا چند سوئیچ که وظیفهی
هدایت بستههای دادهای به سمت جلو را بر عهده دارند را
مدیریت نمایند .در نتیجه توابع کنترلي و مدیریتي در این
شبکهها به گونهای طراحي ميشوند که خدمات شبکه و
برنامههای کاربردی ،از زیرساختار زیرین آن مجزا باشند.
در شبکههای نرمافزار محور ،کنترلرِ مبتني بر نرمافزار نقش
یک واسط هوشمند شبکه را بازی ميکند و سوئیچهای
شبکه نیز نقش دستگاههای سادهای برای هدایت و فوروارد
بستههای دادهای به سمت جلو را بر عهده دارند که البته
ميتوان این فرآیند فوروارد را از طریق واسطهای بازی مانند
 OpenFlowبرنامه نویسي کرد [ .]8در صورتي که یک
بسته وارد یک سوئیچ شده ولي جدول جریان در این سوئیچ
هیچ تطابقي با الگوی این بسته نداشته باشد ،سوئیچ اقدام به
ایجاد یک بستهی درخواست نموده و آن را برای کنترلر
مربوطه ارسال ميکند .کنترلر پس از دریافت این درخواست
اقدام به ارسال یک سیاست فوروارد جدید نموده و بر همین
اساس سوئیچ اقدام به بروز رساني جدول جریان خود
ميکند .پس از آن ،بستهی دادهای بر مبنای جدول جریان
که بروز شده است تحویل داده ميشود.
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با مجزا شدن سطح کنترلي از سطح دادهای در سختافزارها،
شرکتها ميتوانند نرمافزارها و ابزارهای زیادی برای کنترل
اطالعات نوشته و در نتیجه سرعت ،انعطافپذیری،88
مقیاسپذیری ،87دسترسپذیری ،89و قابلیت اعتماد 89شبکه
را بیشتر کنند .شرکتهای مختلف ميتوانند برای سخت
افزارهایي با برندهای مختلف رابطهای برنامهنویسي
کاربردی )API( 88بنویسند که قابلیت ها و امکانات بیشتری
برای شبکه به همراه دارند و مدیریت شبکه را متمرکز و
یکپارچه ميکنند و همچنین امنیت شبکه باالتر مي رود زیرا
کاربران با نوشتن نرمافزارهایي ميتوانند مدیریت و
مانیتورینگ بهتر و بیشتری روی اطالعات داشته باشند و بر
اساس نیازهای شبکه و تهدیداتي که متوجه شبکه آنها است،
فایروال ها و سیستم های کشف فیلترینگ را برنامه ریزی و
سیاستگذاری کنند .مزیت دیگر ،پیکربندی مجدد شبکه و
سختافزار بدون نیاز به شرکت سازنده آن سختافزار است.
در شبکههای کنوني کاربران محدود به استفاده از فناوری و
معماری ارائه شده توسط شرکتهای سازنده سخت افزار
هستند و نميتوانند خودشان دست به توسعه شبکه بزنند.
برنامهنویسي رابط شبکه در  SDNتوسط خود کاربر صورت
ميگیرد و مطابق با نیازهای او ميتواند بوميسازی شود.
استاندارد  SDNبه گونه ای طراحي شده است که فرآیند
ارسال اطالعات در شبکه ها را آسان تر و انعطاف پذیری
شبکهها را تحت فضای برنامهریزی شده هوشمند بیشتر مي-
کند.
به منظور بهبود مسیریابي در شبکههای مبتني بر نرمافزار با
استفاده از کنترلرهای توزیع شده ،ابتدا برخي از مفاهیم
مربوط به آن را بیان مينماییم و سپس به بررسي پژوهش-
های اخیر صورت پذیرفته در این حوزه ميپردازیم.

جریان دادهای سبک وزن در مقایسه با بارهای دادهای
موجود در سطح دادهای ميباشند [ .]9در کنار معیار تأخیر،
باید بار موجود و درصد مشغول بودن
لینکهای ارتباطي را هم در نظر بگیریم تا از به وجود آمدن
نقاط گلوگاه در شبکه و در نتیجه به وجود آمدن ازدحام
جلوگیری به عمل آوریم.
در این مقاله به بررسي هزینه انتها به انتها (شامل تأخیر
انتها به انتها و درصد مشغول بودن لینکها) در بین
کنترلرها و سوئیچها ميپردازیم و به دنبال راهکاری برای
کاهش هزینه و کنترل ازدحام در شبکههای گسترده
خواهیم بود .هر کدام از این ها را به صورت مجزا مورد بحث
قرار ميدهیم .در ابتدا باید یک شبکه را به چندین زیر شبکه
تقسیم بندی کرده تا بتوان هزینه انتها به انتها در بین
کنترلرها و سوئیچها را کاهش داد .با در نظر گرفتن اهمیت
تأخیر و همچنین بار موجود روی لینکهای ارتباطي ،روش
پیشنهادی در این مقاله ارائه شده است .باید حتماً در نظر
داشته باشیم که تأخیر انتها به انتها تنها یکي از مؤلفههای
تأثیر گذار بر روی کارائي شبکه ميباشد .عالوه بر تأخیر
عواملي همچون بار موجود روی لینکهای ارتباطي بین
کنترلرها و سوئیچهای مربوط به آنها نیز در کارائي کلي
شبکه تاثیرگذار ميباشد.
برای این منظور ،یک الگوریتم مبتني بر خوشهبندی برای
تقسیمبندی شبکه ارائه شده است .در این الگوریتم این
اطمینان داده ميشود که هر بخش از شبکه ميتواند هزینه
حداکثری در بین کنترلر و سوئیچهای مربوطه را کاهش
دهد .در ادامه ،در بخش دوم به بررسي مطالعات مربوطه و
تعاریف پایه خواهیم پرداخت .در بخش سوم به بیان ریاضي
مسألهی گمارش و توزیع کنترلرها ميپردازیم .در بخش
چهارم ،راهکار جدید پیشنهادی را به صورت کامل تشریح
خواهیم نمود و به تحلیل کارائي نتایج خواهیم پرداخت.

مفهوم کنترلر در شبکههای مبتنی بر نرمافزار:
شبکههای مبتني بر نرمافزار سعي دارد هوشمندی شبکهها
را بیشتر کرده و با انتقال بخش کنترل دادهها از سوئیچ و
روتر سختافزاری به الیههای نرمافزاریِ مجازی شبکه و
بهرهگیری از یک واحد نرمافزاری متمرکز ،قابلیتهایي مانند
برنامهریزی ،مقیاسپذیری ،انعطافپذیری ،خودکارسازی،
هوشمندی و توسعه نرمافزاری شبکه توسط سازمانها را

 -2شبکههای مبتنی بر نرمافزار
 SDNیک معماری جدید برای شبکههای کامپیوتری است
که طي آن کنترل اطالعات از خود اطالعات و انتقال
اطالعات ،مجزا ميشود .روترها و سوئیچهای کنوني شبکهها
هرچقدر که پیشرفته و قدرتمند باشند عملیات انتقال و
کنترل اطالعات را با هم انجام ميدهند .در معماری SDN
کنترل اطالعات از سختافزار سوئیچ و روتر مجزا شده و به
یک الیه باالتر رفته و توسط نرمافزار انجام ميشود.

11

Flexibility
Scalability
13
Availability
14
Reliability
15
Application Programming Interface
12

88

سعید بختیاری و...

فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ،سال یازدهم ،شمارههای 94و ،94پاییز و زمستان 8941

فراهم کند [ . ]2این واحد متمرکز ،کنترلر یا همان کنترل-
کننده نام دارد و باید حتماً تأکید کنیم که منظور از متمرکز
بودن به معني منطقاً متمرکز ميباشد ،به این معني که
کنترلرها را ميتوانیم به صورت فیزیکي و آن هم توزیعشده،
در سطح شبکه قرار دهیم.

اینرو منطق معماری این تجهیزات را عمودی مينامند .در
واقع در ساختارهای فعلي ،در شبکههای بزرگ سوئیچ ها،
روترها و سایر تجهیزات شبکه ،هم داده و هم اطالعات
کنترلي را در بر دارند که کار بهینهسازی ساختار شبکه را
بسیار مشکل ميسازد.
اما تجهیزاتي که برای  SDNو استفاده از OpenFlow
تولید ميشوند ،از منطق معماری افقي پیروی ميکنند .در
این معماری ،دیگر از دستگاههایي یکپارچه خبری نیست و
تولیدکننده امکان استفاده از سیستمعامل و نرمافزار دلخواه
مشتری را روی سختافزار تولید شده فراهم ميکند تا بتوان
بهطور سفارشي از سختافزار بهره جست .در واقع از دیدگاه
شبکه ميتوان گفت ،قابلیت مدیریت دلخواه چند Control
 Planeمختلف و استفاده از نرمافزارهای کاربردی مجزا
روی این تجهیزات فراهم ميشود .در  ،SDNدادهها و
اطالعات کنترلي تجهیزات شبکه مانند سوئیچ ها و روترها،
توسط یک  APIجدا ميشوند .در شکل  8مقایسهای از
معماری عمودی تجهیزات فعلي شبکه در مقابل معماری
افقي تجهیزات شبکه  SDNنمایش داده شده است.

معماری شبکههای مبتنی بر نرمافزار :مدیریت و کنترل
شبکههای بزرگ همیشه دردسرهای مخصوص به خود را
دارد .یکي از آسانترین روشهای پیشگیری از بروز مشکالت
و پیچیدگيهای مدیریت شبکههای بزرگ استفاده از
محصوالت یک تولیدکننده در تمامي قسمتهای شبکه مورد
نظر است .اتکا به یک تولیدکننده ،عالوه بر تحمیل
هزینههای بیشتر (به خاطر محدودیتهای مربوط به
الیسنس ،حق نام ،و…) ميتواند خالقیت را از سازمانها و
شرکتها دور کند.
شبکههای امروزی شامل کاربراني است که بوسیله سوئیچ ها
و روترها با یکدیگر ارتباط یافتهاند .این تجهیزات به صورت
دستگاههایي عرضه ميشود که سختافزار ،سیستمعامل و
نرمافزار توسط تولیدکننده به صورت یکپارچه در آنها تعبیه
شده و تغییر در سیستمعامل تقریبا امکانپذیر نیست .از

معماری عمودی

معماری افقی

شکل  -1معماری عمودی تجهیزات فعلی شبکه در مقابل معماری افقی تجهیزات شبکه ]8[ SDN

دامنههای موجود در شبکههای مبتنی بر نرمافزار :در

محتمل تر این است که مدیر شبکه ،شبکه را همانطور که در

یک شبکه بزرگ ،استقرار یک کنترلر واحد برای مدیریت

شکل  7نشان داده شده است ،به تعدادی دامنه  SDNکه

تمام دستگاههای شبکه کار مناسبي نیست .یک سناریو

کند.

همپوشاني
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شکل -2تقسیمبندی شبکه  SDNبه دامنههای مختلف []9

توازن در بین تأخیر در انتشار و بار ترافیکي پرداخته شده
است .نتایج شبیهسازی نشان ميدهد که بار موجود در سطح
کنترلي را ميتوان با افزایش جزئي تأخیر متوازنسازی کرد.
در [ ]88به بررسي مسألهی گمارش کنترلرها و آن هم از
یک دید متفاوت پرداخته شده است .بر مبنای این دیدگاه،
بجای کمینهسازی مستقیم تأخیر بین کنترلرها و سوئیچ ها،
هدف این است که تعداد سوئیچهای کنترلي را در یک بازهی
زماني که با تأخیر روبرو هستیم افزایش دهیم.

وجود چندین دامنه نیازمند ایجاد کنترلرهای تکي برای
برقراری ارتباط با یکدیگر از طریق یک پروتکل استاندارد
برای تبادل اطالعات مسیریابي ميباشد .برای این منظور
 IETFاخیراً بر روی توسعه و گسترش پروتکلي به نام
 SDNi89کار ميکند.
 -3کارهای مرتبط
در این بخش به بررسي تحقیقاتي که بر روی مسألهی
گمارش کنترلرها صورت گرفته است ميپردازیم .تحقیقات
موجود را ميتوان بر حسب اهداف زیر به چهار بخش تقسیم
کرد [ :]84کاهش تأخیر شبکه در بین کنترلرها و سوئیچها،
افزایش قابلیت اطمینان و اعتماد ،کاهش هزینهی توسعه و
مصرف انرژی و روش چند هدفي.

افزایش قابلیت اطمینان و تابآوری :آقای ژانگ و
همکارانش [ ]89به ارائهی یک الگوریتم مبتني بر برش
کمینه 82پرداختهاند تا بتوانند احتمال قطعي ارتباط در بین
کنترلر و سوئیچ را به حداقل سطح ممکن برسانند .آقای هیو
و همکارانش [ ]82نیز به مطالعهی مسألهی گمارش کنترلر
برای تضمین قابلیت اطمینان پرداختهاند و یک الگوریتم
ح ریصانه را برای گمارش کارآمد و رسیدن به قابلیت
اطمینان ارائه نمودهاند .در [ ]81هدفي که دنبال شده است
این بوده که ارتباط بین دستگاههای هدایتکنندهی
بستههای دادهای و کنترلرها به باالترین سطح ممکن برسد.
در این مطالعه خاطر نشان شده است که تنوع در مسیرها
ميتواند بقای شبکه را در شرایط بروز اشکال و خرابي
افزایش دهد .تحقیقات مشابهي نیز صورت گرفته که ميتوان
به [ ]84اشاره کرد .شبیهسازیهایي نیز در [ ]74و با هدف
افزایش قابلیت اطمینان  SDNارائه شده است .در این
مطالعه به گمارش مناسب کنترلرها پرداخته شده است.
جدای از تحقیقاتي که به بهبود تابآوری اتصاالت شبکه

کاهش تأخیر شبکه در بین کنترلرها و سوئیچها :آقای
هِلر و همکارانش [ ]88به مطالعهی مسألهی گمارش
کنترلرها در  SDNپرداختند و خاطر نشان کردند که تأخیر
در انتشار (تأخیر میانگین و تأخیر در بدترین حالت)،
مالحظهی اصلي آنها در این مطالعه ميباشد .این مسأله به
صورت یک مسألهی سهولت در مکانیابي شبیهسازی شده
است و از الگوریتم  K-centerنیز برای حل این مسأله
استفاده شده است .آقای یائو و همکارانش [ ]87نیز هر دوی
تأخیر در انتظار و ظرفیت کنترلر را در نظر گرفتند .بنابراین
فرآیند گمارش را ميتوان به عنوان یک مسألهی K-center
در نظر گرفت [ .]89نتایج شبیهسازیهای آنها نشان
ميدهد که راهکار پیشنهادی آنها ميتواند تعداد کنترلرها و
بار کنترلرهای درگیر را کاهش دهد .در [ ]89به ایجاد یک
Interfacing SDN Domain Controllers
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مجموعهی ابزاری با نام  POCOارائه شده که این امکان را
به اپراتورهای شبکه داده تا گمارش را به صورت شبه بهینه
انجام دهند .یافتههای آنها نشان ميدهد که در اغلب
توپولوژیها ،بیش از  74درصد از همهی گرهها باید از نوع
کنترلر بوده تا ارتباط پیوستهی همهی گرهها با یکي از
کنترلرها و آن هم در سناریوهای خرابي تضمین شود .این
مجموعه ابزار در [ ]71به صورت توسعهیافته تر ارائه شده
است به گونهای که در آن از یک روش ابتکاری با دقت کمتر
استفاده شده ولي زمان محاسباتي کمتری برای غلبه بر
ماهیت پویای شبکههای بزرگ مقیاس دارد .ایجاد توازن در
بین زمان و میزان صحت نیز به صورت کامل از طریق
توپولوژیهای مختلفي بررسي شده است .پژوهشگران در
[ ]74به ارائهی یک چارچوب کنترل و مدیریت مبتني بر
نرمافزار و آن هم برای شبکههایي با ستون فقرات ثابت
پرداختهاند .الگوریتمهایي برای تخصیص مدیران و کنترلرها
در یک الیهی کنترلي ارائه شده که هدف آن رسیدن به یک
توازن بار و مصرف انرژی ميباشد .در [ ،]94یک روش
گمارش کنترلر و مبتني بر چگالي ارائه شده است که
مسألهی گمارش کنترلر بر حسب تأخیر ،تحملپذیری در
برابر اشکال و تعداد کنترلرها ،ارائه شده است .ارزیابيهای
کارائي نشان ميدهد که این روش ميتواند به کارائي مطلوبي
دست پیدا کرده و سرعت اجرا را نیز در عین حال کاهش
ميدهد .آنها برای حل مسأله قرارگیری کنترلرها به چگالي
گرهها در توپولوژی شبکه توجه کردند .بدین صورت که در
ابتدا بر اساس چگالي گرهها ،شبکه را به تعدادی خوشهی
مجزا تقسیم ميکنند و به دلیل آنکه گرههای درون هر
خوشه اتصال قوی با دیگر گرههای درون خوشه خود دارند و
اتصال آنها با گرههای دیگر خوشهها ضعیف است ،در هر
خوشه یک کنترلکننده قرار ميگیرد .ژانگ و همکاران در
[ ]98به تدوین مسألهی گمارش کنترلرها بر روی یک مدل
چند هدفي پرداختهاند که هدف آن افزایش قابلیت اطمینان
در بین کنترلرها و سوئیچها ميباشد .نتایج شبیهسازیها
نشان ميدهد که روش پیشنهادی ميتواند کارائي شبکه را
بهبود داده و به توان مطلوبي در بین این اهداف دست پیدا
کند.
با توجه به بررسيها ،بسیاری از روشهایي که در باال مطرح
شد تنها تأخیر در انتشار بسته در بین کنترلرها و سوئیچها را
در نظر ميگیرد تا بتواند تأخیر را به حداقل سطح ممکن

پرداختهاند ،در [ ]78روشي ارائه شده است که ميتواند
اشکاالت کنترلر در شبکههای گستردهی  SDNرا تحمل
نماید.
کاهش هزینهی توسعه و مصرف انرژی :پژوهشگران
تحقیق [ ]77به توسعهی مدلي بهینه پرداختهاند و مصرف
کلي انرژی را بر اساس شبیهسازیهایشان کاهش دادهاند.
چالش اصلي در این مدل ،پیچیدگي باالی آن ميباشد چرا
که بعضي از محاسبات را نميتوان در کمتر از  94ساعت
انجام داد .آنها در این کار شرایط قرارگیری را برای بسط
دادن یک شبکه مبتني بر نرمافزار با کمترین هزینه مورد
بررسي قرار دادند .بدین صورت که با داشتن طراحي یک
شبکه موجود و تعدادی سوئیچ جدید که باید به شبکه قبلي
اضافه شوند ،مدل بررسي ميکند که شبکه چگونه مجدداً
سازماندهي شود تا هزینه بروزرساني کمینه شود .از آنجایي
که مسأله بسط دادن ،کلي شده مسأله برنامهریزی است ،این
مدل ميتواند برای برنامهریزی یک شبکه از ابتدا نیز مورد
استفاده قرار بگیرد .آنها برای حل این مسأله از یک راهحل
برنامهریزی خطي استفاده کردند .در [ ]79راهکاری ارائه
شده است که ميتواند به صورت پویا به اضافه و یا حذف
کنتر لرها و آن هم بر اساس تغییر بارها بپردازد .یکي از
روشها برای به حداقل رساندن مصرف انرژی ،روش
 GreCoميباشد که در [ ]79ارائه شده است .در این روش،
لینکهای غیر ضروری خاموش شده و در عین حال حفظ
ارتباط در بین سوئیچها و کنترلرها تضمین ميشود .با توجه
به شبیهسازیها ،با روش  GreCoميتوان تا  88درصد
مصرف انرژی را در طي ساعات شلوغي و اوج کاهش داد.
روش دیگری در [ ]78ارائه شده که در آن در ابتدا تعداد
کنترلرها مشخص شده و سپس کنترلرهای ضروری فعال
ميشوند تا به این شکل در مصرف انرژی صرفهجویي شود.
یک مدل دیگر در [ ]79برای به حداقل رساندن هزینهی
بروز رساني توسعه یافته است و آن هم در زماني که
سوئیچهای جدید به شبکه اضافه ميشوند .با توجه به اینکه
این روش در شبکههای مبتني بر نرمافزار محدود نميباشد،
ميتوان از آن برای ایجاد یک شبکهی جدید و یا بروز رساني
شبکههای موجود استفاده نمود.
روش چند هدفی :در [ ،]72مباحثي در خصوص مسألهی
گمارش کنترلرها و آن هم با تمرکز بر تابآوری و اشکال در
شبکههای هستهای مبتني بر نرمافزار ارائه شده است .یک
89
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بین سوئیچها و کنترلر ممکن است شامل گرههای مشابه
باشند .بدین صورت بار زیادی بر روی این گرهها به وجود
ميآید که ممکن است باعث خرابي در این نقاط شود .به
همین دلیل در این مقاله قرارگیری با توجه به حداکثر بار بر
روی این گرهها انجام شده است.
تمام موارد فوق تنها بخشي از مطالعات و پژوهشهایي بود
که در خصوص گمارش و قرارگیری کنترلرها و توزیع آنها
در شبکههای مبتني بر نرمافزار صورت گرفته است.

برساند .البته تأخیر در انتشار تنها یکي از عوامل تأثیرگذار بر
روی تأخیر سراسری ميباشد .از جمله عوامل دیگر ميتوان
به تأخیر در صفبندی کنترلرها اشاره کرد .بنابراین نیاز به
تحقیقات گستردهای برای لحاظ کردن همهی مؤلفهها
ميباشد .در مقالهی [ ]97که به عنوان مقالهی پایه در این
پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است ،همهی تأخیرهای
ممکن در بین کنترلرها و سوئیچها را در نظر گرفته و
راهکاری را برای کاهش تأخیرها ارائه نموده است .عالوه بر
مقاالت و مطالعاتي که در باال به آنها اشاره شد ،ميتوان به
موارد زیر نیز در حوزه موضوع پژوهش اشاره کرد:
یک کار دیگر در خصوص قرارگیری کنترلرها توسط بَری و
همکارانش انجام شده است [ .]99آنها دو الگوریتم مکاشفه-
ای برای تأمین کنترلر به صورت پویا پیشنهاد دادند .اهداف
آنها شامل کمینه کردن زمان تنظیم جریان ،ترافیک
کنترلي و تخصیص مجدد سوئیچ به کنترلر ميباشد.
همچنین به تازگي تحقیقي توسط هیو و همکارانش انجام
شده است که به مسأله قرارگیری کنترلرها از دیدگاه ذخیره
انرژی نگاه ميکند [ .]99آنها برای کار خود ،مسأله
قرارگیری ذخیرهکننده انرژی را توسط یک مسأله خطي عدد
صحیح دودویي 81مدل کردند .در این مدل ،مصرف انرژی
شبکههایي که برای ترافیک کنترلي استفاده ميشوند ،تحت
محدودیتهای تأخیر مسیرهای کنترلي و بار کنترلرها کمینه
ميشوند .همچنین آنها با توجه به پیچیدگي مدل خطي
عدد صحیح ،یک الگوریتم مکاشفهای ژنتیک نیز برای پیدا
کردن
راهحلهای زیربهینه ارائه دادند.
یک کار متفاوت دیگر نیز توسط ایشیگاکي و همکارانش
انجام شده است [ .]98آنها در کار خود ،راهحلي برای
مسألهی قرارگیری کنترلرها ارائه دادهاند که قرارگیری را با
توجه به بار روی گرههای ارتباطي انجام ميدهد .باید در نظر
گرفت که پیامهای کنترلي بین یک کنترلر و یک سوئیچ که
در بخش داده ردوبدل ميشوند ،توسط دیگر سوئیچها به
کنترلر
ميرسند .معموالً الگوریتمهای مسیریابي برای چنین
انتقالهایي بر اساس کوتاهترین مسیر عمل ميکنند که باعث
ميشود دائماً برخي گرههای خاص به عنوان نقاط بازپخش
انتخاب شوند .به عبارت دیگر بسیاری از کوتاهترین مسیرها

-4روش پیشنهادی
در این بخش با توجه به بررسيهای صورت گرفته در حوزهی
موضوع پژوهش و همچنین با درنظر گرفتن معایب مقاله پایه
[ ،]97روش پیشنهادی خود را که  ECNPA84نامگذاری
کردهایم ،ارائه خواهیم کرد و به تشریح آن خواهیم پرداخت.
عیب عمده الگوریتم به کار رفته در مقاله پایه در این است
که در عمل خوشهبندی کنترلرها ،تنها معیار تأخیر را در نظر
ميگیرد و توجهي به بار موجود روی لینکها ندارد که این
موضوع باعث به وجود آمدن ازدحام در لینکها و ایجاد
لینکهای گلوگاه 74ميشود .ولي در روش پیشنهادی ،عالوه
بر تأخیر بین کنترلرها و سوئیچها ،بار موجود روی لینکها
نیز در نظر گرفته شده و به تبع آن با دقت باالتری عمل
خوشهبندی را ادامه ميدهیم .تأخیر و همچنین بار موجود
روی لینکها در بین کنترلرها و سوئیچهای مربوط به آنها
را ميتوان یک ضرورت برای  SDNدر نظر گرفت چرا که
همهی توابع در یک شبکهی مبتني بر  SDNميتوانند به
وسیلهی مبادلهی مکرر پیام ها در بین کنترلرها و سوئیچها
صورت گیرد .در این بخش به بررسي مؤلفههای ممکن
مربوط به تأخیر در بین کنترلرها و سوئیچها ميپردازیم و در
بخش بعد به تدوین مسألهی گمارش کنترلرها خواهیم
پرداخت.
در یک شبکهی مبتني بر نرمافزار با تعداد مشخصي از گرهها
بیانگر
و لینکها ،فرض کنید که
سوئیچهای موجود در شبکه باشد و
نیز بیانگر کنترلرها باشد .فرض بر آن
تا
است که تعداد گامهای 78حرکتي مربوط به سوئیچ
نمایش داده ميشود .در
به صورت
کنترلر
شکل  ،9تأخیر انتها به انتها را در شرایطي مشاهده ميکنید
19
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Bottleneck
21
Hop
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به سمت کنترلر

ميگیرد.

صورت

شکل  :3تأخیر انتها به انتها در انتقال بسته در ]32[ SDN

تأخیر انتها به انتها مربوط به انتقال یک بستهی دادهای از
به کنترلر  ،متشکل از سه مؤلفه ميباشد:
سوئیچ
 ،تأخیر در انتشار بسته
تأخیر در انتقال بسته

( ∑

()8
)

( .تأخیر در انتقال به
و تأخیر در پردازش سوئیچ )
معنای زمان مورد نیاز برای انتقال بیتهای یک بستهی
دادهای به سمت یک لینک ميباشد که آن را به صورت
نمایش ميدهند و در آن ،بیانگر تعداد
نیز بیانگر
بیتهای دادهای یک بسته در لینک بوده و
پهنای باند لینک ميباشد .در نظر داشته باشید که پهنای
باند یک لینک خاص را ميتوان به وسیلهی حداقل نسبت
انتقال واسطهای شبکه مشخص کرد ،یعني
که در شکل  9نمایش داده شده
است .تأخیر در انتشار بستهی دادهای به معنای زمان مورد
نیاز برای رسیدن یک بسته به مقصد ميباشد .تأخیر در

در نظر داشته باشید که سه مؤلفه از تأخیر انتها به انتها ،وزن
یکساني در شبکهها ی مختلف ندارند .برای مثال در یک
شبکه محلي )LAN( 77که پهنای باند کم سرعتي داشته و
محدودهی انتقال نیز محدود ميباشد ،تأخیر در انتقال
 ،غالب بوده در حالي که تأخیر در
بستههای دادهای
را ميتوان نادیده گرفت .در مقابل ،در یک
انتشار
شبکهای که مجهز به سوئیچهای  84یا  844گیگابیت بر
ثانیه ميباشد [ ]92[ ]99و فاصلهی صدها مایلي دارد ،تأخیر
در انتقال بسته را ميتوان نادیده گرفت در حالي که تأخیر
در انتشار بستههای دادهای یک تأخیر مهم ميباشد .تأخیر
نیز به وسیلهی کارائي سوئیچها
در پردازش سوئیچ
مشخص ميشود .سوئیچهایي با کارائي باال و سوئیچهایي با
سرعت سیمي را همراه با تأخیر پایین و نوسان در شبکههای
ستون فقرات مشاهده ميکنیم .اخیراً دستاوردهای مهمي بر
روی سوئیچهای  SDNصورت گرفته است .برای مثال
همانطور که در [ ]91مطرح شده استCorsa DP2100 ،
[ ]92ميتواند به توان عملیاتي  844گیگابیت بر ثانیه دست
پیدا کند و این بدین معنا است که تأخیر در پردازش سوئیچ
را ميتوان در صورتي که از این نوع سوئیچها در یک

مشخص شده که در آن،
انتشار به صورت
بیانگر فاصلهی لینک بوده و بیانگر سرعت سیگنال
رسانهای است که برای انتقال دادهها بکار گرفته ميشود.
نمایش داده
تأخیر در پردازش سوئیچ نیز به صورت
ميشود که تحت تأثیر بار سوئیچ قرار ميگیرد .بنابراین
به سمت
تأخیر انتها به انتها برای بستهای که از سوئیچ
حرکت ميکند در معادله  8نمایش داده شده
کنترلر
است:

)Local Area Network (LAN
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شبکهی ستون فقرات مبتني بر نرمافزار استفاده شود،
چشمپوشي کرد.
در ادامه به تدوین مسألهی تقسیمبندی شبکه در SDN
ميپردازیم .برای یک شبکهی مبتني بر نرمافزار با تعداد
مشخصي از گرهها و لینک ها ،توپولوژی فیزیکي شبکه را به
نمایش ميدهیم که در آن،
صورت یک گراف
 Vبیانگر یک مجموعه از گرهها بوده و هر دوی سوئیچها و
کنترلرها را در بر دارد .این بر مبنای این فرضیه بوده که
کنترلرها در مکانهایي قرار دارند که سوئیچها نیز در آن
مکان قرار دارند به گونهای که کنترلرها و سوئیچها را
ميتوان به هم متصل نمود [.]71[ ]87[ ]88
 Eبیانگر مجموعهای از لینکهای فیزیکي در بین این گرهها
ميباشد .فرض بر آن است که تعداد زیرگرافها به صورت K
مشخص ميشود و بیانگر تعداد زیرشبکههای موجود در
شبکه باشد .در زماني که  SDNدر نظر گرفته ميشود،
تعریف
پارتیشن شبکه را ميتوان به صورت
کرد:
⋃

()7

خوشه دارای هزینه کمتری باشند .معادلهی  9نشان ميدهد
که همهی رئوس موجود در زیرشبکهها به وسیلهی لینک به
هم متصل ميباشند .معادالتي که در باال به آنها اشاره شد،
همگي در مقاله پایه مورد استفاده قرار گرفتهاند .حال هدفي
که در این مقاله دنبال ميکنیم این است که کنترلرها را در
یک شبکهی گستردهی مبتني بر نرمافزار به گونهای قرار
دهیم تا بتوان حداکثر هزینه بین کنترلرها و سوئیچها را به
حداقل سطح ممکن رساند .در روش پیشنهادی اگر
را میزان مشغول بودن لینک  iام در نظر بگیریم ،میزان
و کنترلر از رابطهی
مشغول بودن مسیر بین سوئیچ
 2محاسبه ميشود:
(
)
()2
هزینه را به صورت معادلهی  1نمایش ميدهیم که شامل
تأخیر انتها به انتها و درصد بار موجود یا همان میزان مشغول
بودن لینک گلوگاه در مسیر بین کنترلر تا سوئیچ ميباشد:
()1

⋃

بنابراین تابع هدف

79

را به صورت رابطه  4بیان

ميکنیم:
()9

()4
 -1-4تشریح نحوه تقسیمبندی شبکه به  kزیرشبکه

()9
)

با استفاده از الگوریتم پیشنهادی

(

در این بخش به ارائهی یک الگوریتم بخشبندی شبکه بر
مبنای خوشهبندی ميپردازیم و چگونگي بخشبندی یک
شبکه به زیرشبکهها را با هدف کاهش ماکزیمم هزینهی انتها
به انتها ارائه ميدهیم .مسألهی بخشبندی شبکه مشابه با
مسألهی خوشهبندی ميباشد و راهکارهای آن را ميتوان از
الگوریتمهای خوشهبندی الهام گرفت .البته الگوریتمهای
استاندارد خوشهبندی ،مانند  K-meansو  K-centerرا
نميتوان به صورت مستقیم برای بخشبندی یک شبکه به
زیرشبکهها بکار گرفت که دلیل آن را ميتوان ناشي از موارد
زیر دانست :اول اینکه انتخاب تصادفي مراکز اولیه نميتواند
این تضمین را بدهد که هر پارتیشن ميتواند هزینه
حداکثری در بین مرکز و گرههای مربوط به آن را در
زیرشبکهها کاهش دهد .دوم اینکه فاصلهی اقلیدسي را

()8
()9

is a connected region

معادلهی  7بکار گرفته شده تا نمایش داده شود که کل
زیرشبکهها باید همهی اِلمانها را پوشش دهند :گرهها و
لینکها .در معادلهی  ،9به معنای یک مجموعهی خالي
بوده به این معنا که یک گره یا لینک تنها ميتواند به یک
زیرشبکه تخصیص داده شود و معادلهی  9نیز مبین این بوده
که المانهای موجود در یک زیرشبکه داری تشابه یکساني
ميباشند .در معادلهی  8نشان داده شده است که ِالمانهایي
که به زیرشبکههای مختلف تخصیص داده ميشوند ،دارای
کمترین تشابه با یکدیگر هستند .منظور ما از تشابه ،همان
هزینه (تأخیر و بار) ميباشد .به طور خاص ،انتظار ميرود که
شبکه به گونهای تقسیم شود که گرههای موجود در یک

Objective Function
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لینکها و گرهها ی مختلف ،ماتریس مجاورت این توپولوژی
در ابتدا محاسبه ميشود .مختصات این گرهها را از روی
نقشهی گوگل به دست آوردیم و فاصلهی این لینکها را نیز
با استفاده از فرمول " "haversineمحاسبه کردیم []94
[ .]94همچنین کوتاهترین مسیر بین هر دو گره را با استفاده
از الگوریتم دایجسترا محاسبه خواهیم کرد [ .]98مراحل
الگوریتم پیشنهادی در زیر مشاهده ميشود:

نميتوان برای محاسبهی فاصلهی بین دو گره جغرافیایي
بکار گرفت .به منظور غلبه بر این معایب ،از الگوریتم
پیشنهادی برای حل مسألهی بخشبندی شبکه استفاده
ميکنیم .در الگوریتم پیشنهادی ،به محاسبهی هزینه بین
هر دو گره پرداخته ميشود .مسیری با کوتاهترین فاصله در
الگوریتم پیشنهادی بکار گرفته شده تا تأخیر انتها به انتها
محاسبه شود .به طور خاص ،در یک توپولوژی شبکه با
الگوریتم پیشنهادی برای خوشهبندی و توزیع کنترلرها
ورودیها:
-8
-7

نمایش داده ميشود و از داخل یک فایل  XMLوارد برنامه ميشود که در آن  Vنشاندهندهی گرهها و  Eنشان-
توپولوژی شبکه که به صورت
دهندهی یالها یا همان لینکهای ارتباطي ميباشد.
تعداد زیر شبکهها.

شروع
.

گام اول :محاسبهی تأخیر انتها به انتها بین هر دو گره دلخواه.

.

گام دوم :محاسبهی میزان مشغول بودن لینک گلوگاه در مسیر بین هر دو گره دلخواه.

گام سوم :محاسبهی اولین مرکز شبکه .گرهای که دارای کمترین هزینه (تأخیر و بار) نسبت به سایر گرهها باشد به عنوان اولین مرکز انتخاب ميشود.
گام چهارم :پیدا کردن مرکز بعدی شبکه .گرهای که دارای بیشترین هزینه (تأخیر و بار) نسبت به مراکز قبلي ميباشد ،به عنوان مرکز بعدی انتخاب ميشود.
گام پنجم :توزیع بردار

بر روی یکي از خوشهها و آن هم با استفاده از رابطهی زیر:
)

گام ششم :بروز رساني مراکز

(

به گونهای که جمع هزینهی مربوط به همهی گرهها در خوشه نسبت به مرکز

به حداقل سطح ممکن برسد.

گام هفتم :مراحل  8 ،9و  9را تکرار ميکنیم تا اینکه شبکه به زیر شبکه تقسیم شود.
پایان
خروجيها:
 -8مراکز خوشه.
 -7تخصیص سوئیچها به هر یک از خوشهها.
)19
End function
20)End function
21)End

شبهکد مربوط به محاسبه فاصله بین هر دو گره از دو سر
یک لینک در شبکه  WANبا استفاده از فرمول
 Haversineکه در باال به آن اشاره شد ،به صورت زیر مي-
باشد:

شبهکد مربوط به محاسبه تأخیر انتها به انتها بین هر دو گره
از دو سر یک لینک در شبکه  WANبا توجه به معادلهی 8
که در باال به آن اشاره شد ،به صورت زیر ميباشد:

شبهکد محاسبه فاصله بین هر دو گره با فرمول Haversine
1)Begin
)2)Function dist = CalcDistance(node1,node2
)3
;)lat1 = node1(1
)4
;)lng1 = node1(2
)5
;)lat2 = node2(1
)6
;)lng2 = node2(2
)7
;earthRadius = 3958.75
% In
)Miles(6370.99056 In Kilometers
)8
;)dLat = toRadians(lat2 - lat1
)9
;)dLng = toRadians(lng2 - lng1
)10
a = sin(dLat / 2) * sin(dLat / 2) +
)11
* ))cos(toRadians(lat1
* ))cos(toRadians(lat2
)12
;)sin(dLng / 2) * sin(dLng / 2
)13
;))c = 2 * atan2(sqrt(a), sqrt(1 - a
)14
;dist = earthRadius * c
)15
;meterConversion = 1/0.000621371192
)16
;dist=dist * meterConversion
)17
)Function r=toRadians(d
)18
;r=d/180*pi

شبهکد محاسبه تأخیر انتها به انتها با معادلهی 8
1)Begin
)2)Function [Delay] = CalcLatency(Distance
%
Distance is in Meters
)3
SpeedOfLight=299792458; % Meters Per Second
)4
;WANFiberSpeed=(SpeedOfLight*65)/100
%
Meters Per Second
)5
Delay=(Distance/WANFiberSpeed)*1000; % Delay
in Millisecond
6)End function
7)End

شبهکد مربوط به محاسبه میزان مشغول بودن لینک گلوگاه
در مسیر بین هر دو گره دلخواه در شبکه با توجه به معادله-
ی  2که در باال به آن اشاره شد ،به صورت زیر ميباشد:
81
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خوشهبندی مانند K-centerو  K-meansکاهش پیدا
ميکند.

شبهکد محاسبه میزان مشغول بودن لینک گلوگاه با معادلهی 2
1)Begin
% Find the bottleneck link load
2)For each node with indices i,j in Topology
;][=3)tmp
)4) For k=FindLinks(path,links
)5
;])tmp=[tmp;loads(loads(:,1)==k,:
6) End for
;)7)tmp=tmp(tmp(:,2)==max(tmp(:,2)),2
;)8)AllNodesBottleNeckLinkLoad(i,j)=tmp(1
;)9)AllNodesBottleNeckLinkLoad(j,i)=tmp(1
10)End for
11)End

 -5ارزیابی روش پیشنهادی
در این بخش به ارزیابي روش پیشنهادی ميپردازیم و آن را
با راهکارهای موجود و آن هم تحت توپولوژیهای واقعي که
از پروژهی  79Topology Zooبه دست آمده است []97
مقایسه مينماییم .الگوریتم پیشنهادی در نرمافزار متلب به
عنوان یک محیط رایانش عددی قوی پیاده سازی شده است.
این نرمافزار به صورت گسترده در حوزهی تحقیقات گمارش
کنترلر  SDNبکار گرفته ميشود .شبیهسازیها شامل
گامهای زیر ميباشد:

بطور خالصه ،اولین مرحله در الگوریتم پیشنهادی به این
صورت است که ميتواند مرکز واقعي شبکه (محور) را به
راحتي پیدا کند .به طور خاص ،الگوریتم پیشنهادی اقدام به
محاسبهی هزینه مربوط به هر گره نسبت به سایر گرهها
نموده و گره ای را که دارای کمترین هزینه تا سایر گرهها
ميباشد را به عنوان محور انتخاب ميکند .در گام بعد،
الگوریتم پیشنهادی اقدام به پیدا کردن مرکز دوم شبکه
ميکند .این مرکز دوم ،به عنوان گره ای انتخاب ميشود که
بیشترین هزینه را دارد .در گام بعد ،الگوریتم پیشنهادی
را به عنوان دو مرکز
و مرکز دوم
نقش محور
اولیه انتخاب کرده و گرههای مربوطه را به این مراکز
تخصیص ميدهد .به طور خاص به ازای هر گرهی  ،هزینه
آن نسبت به مراکز محاسبه شده تا دو مقدار

گام اول :در اولین مرحله با استفاده از تابعي با نام
 ImportGraphMLدیتاستهای مربوطه را که در قالب
فایلهای  XMLميباشند و شامل اطالعاتي مانند موقعیت
جغرافیایي 78گرههای شبکه ،مشخصات لینکها ،توپولوژی
شبکه ،و  ...ميباشند ،وارد برنامه ميکنیم .موقعیت
جغرافیایي گرههای شبکه شامل مشخصات طول
جغرافیایي 79و عرض جغرافیایي 72ميباشد که در جدولي به
نام  latlongذخیره ميشوند .اطالعات مربوط به لینکها در
جدول  linksو اطالعات مربوط به توپولوژی شبکه در
جدول  topologyذخیره ميشود .تمامي عملیات مربوط به
گام اول با اجرای تابع  mainانجام ميشود.

به دست آید .این دو مقدار با هم مقایسه شده و گره به
مرکزی تخصیص داده ميشود که به آن هزینهی کمتری
باشد،
دارد .برای مثال در صورتي که
تخصیص داده ميشود .زماني که گره به
به
گره ی
یک مرکز دیگر تخصیص داده شد ،محور این خوشه بر
مبنای حداقل هزینهای که در گام سوم مشخص شده است
محاسبه ميشود .این فرآیند تا زماني ادامه پیدا ميکند که
شبکه به زیرشبکه تقسیم شود .قابل ذکر است که بر
خالف الگوریتمهای متعارف خوشهبندی ،که به صورت
تصادفي اقدام به انتخاب یک بارهی همه مرکز نموده و
سپس همهی آنها را در طي تکرارهایي بهینه ميسازند،
الگوریتم پیشنهادی در ابتدا اقدام به تقسیم کل شبکه به
تعدادی زیرشبکه نموده تا به زیرشبکه دست پیدا کند .در
طول هر بخش ،ميتوان هزینه را در بین مراکز و گرههای
مربوط به آنها کاهش داده و از این رو هزینه حداکثری در
سطح قابل مالحظهای در مقایسه با الگوریتمهای متعارف

گام دوم :فاصلهی بین هر دو گره از دو سر یک لینک با
استفاده از فرمول  Haversineکه در تابع
 CalcDistanceپیادهسازی شده است ،محاسبه ميشود.
گام سوم :کوتاهترین مسیر بین هر دو گره دلخواه در شبکه
با استفاده از الگوریتم  Dijkstraکه یکي از معروفترین و
محبوبترین الگوریتمهای مسیریابي ميباشد ،محاسبه
ميشود .این گام توسط تابع  Dijkstraانجام شده و نتایج
در جدول  AllNodesDistancesذخیره ميشود .در
شکل  9نمونهای از مسیریابي بین هر دو گره دلخواه از شبکه
با استفاده از الگوریتم  Dijkstraنمایش داده شده است.
الزم به ذکر است که هم در روش پیشنهادی و هم در روش

24

پروژه  Topology Zooشامل صدها توپولوژی شبکه بوده که توسط

سرویسدهندگان شبکه تدارک دیده شده است.
25

Geographical Location
26
Longitude
27
Latitude
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به کار رفته در مقاله پایه ،از همین الگوریتم مسیریابي
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گره مبدأ44 :

گره مقصد5 :

کوتاهترین مسیر5 8 3 29 24 22 93 44 :

فاصله 9448442 :متر

شکل  -4نمونهای از مسیریابی بین گرههای شبکهی
 Uunetبا استفاده از الگوریتم Dijkstra

برای پیادهسازی این مرحله ،درصد مشغول بودن هر لینک را
به صورت یک عدد تصادفي بین  4تا  844در نظر گرفتهایم
که نشاندهنده وضعیت شبکه در آن لحظه مشخص مي-
باشد.

گام چهارم :در این مرحله با توجه به نتایج به دستآمده از
مرحله قبل و با استفاده از تابع  CalcLatencyتاخیر انتها
به انتها بین هر دو گره دلخواه محاسبه ميشود .توجه به این
نکته حائز اهمیت است که با توجه به این که گرههای ما در
سطح شبکه  WANتوزیع شدهاند و لینکهای مورد
استفاده فیبر نوری ميباشد و با در نظر گرفتن این که
سرعت انتقال سیگنال در فناوری فیبر نوری  98درصد
سرعت نور است ،محاسبات الزم در تابع CalcLatency
انجام شده است .همچنین نتایج به دست آمده از این مرحله
در جدول  AllNodesLatenciesذخیره شده است.

الگوریتم  K-meansو  CNPAمقایسه شده و نشان
ميدهیم که الگوریتم پیشنهادی بهتر عمل کرده است.

گام پنجم :اطالعات مربوط به بار موجود روی هر لینک و

 -1-5نتایج پیادهسازی

در صد مشغول بودن آن توسط یک کنترلر مرکزی در جدولي
به نام  loadsذخیره ميشود .در این مرحله با استفاده از
تابعي به نام  ، FindLinksلینک گلوگاه بین هر دو گره
دلخواه به دست آمده و میزان مشغول بودن آن در جدولي به
نام  AllNodesBottleNeckLinkLoadذخیره مي-
شود .با شناسایي لینکهای گلوگاه توانستهایم ازدحام را در
شبکه کنترل کنیم و با دقت باالتری کنترلرها را توزیع کنیم
و عمل خوشهبندی را انجام دهیم .الزم به توضیح است که

در این قسمت نتایج حاصل از پیادهسازی را با اجرای 844
مرتبه از هر سه الگوریتم ،در چند نمونه از توپولوژیهای
مربوط به پروژه  Topology Zooبا هم مقایسه ميکنیم.
ضمناً با توجه به این که در مقاله پایه ،توپولوژی Chinanet
مربوط به کشور چین مورد بررسي قرار گرفته است و هم-
چنین جهت نشان دادن هر چه بهتر عملکرد الگوریتم
پیشنهادی در توپولوژیهای پیچیدهتر و متفاوتتر در سایر

گام ششم :با توجه به تابع هدفي که در بخش قبل معرفي
کردیم ،هزینه مربوط بین هر دو گره دلخواه محاسبه شده و
در جدولي به نام  AllNodesCostsذخیره ميشود.
گام هفتم :نتایج حاصل از اجرای الگوریتم پیشنهادی با
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کشورهای پیشرفته جهان مانند آمریکا ،آلمان ،و ...به انتخاب
دیتاستهای مربوطه پرداخته و نتایج به دست آمده را
ارزیابي ميکنیم.

 -1-1-5ارزیابی نتایج به دست آمده در توپولوژی
 Uunetمربوط به کشور آمریکا
در شکل  8نمایي از توپولوژی واقعي شبکهی
 Uunetرا در مقابل توپولوژی پیادهسازی شده آن در نرم-
ميکنیم:
مشاهده
متلب
افزار

توپولوژی واقعي []99

توپولوژی پیادهسازی شده

شکل  -5توپولوژی واقعی شبکهی  Uunetدر مقابل توپولوژی پیادهسازی شده آن

سرخوشهها در الگوریتم  CNPAتا رسیدن به تعداد زیر-
شبکه دلخواه در شکل  9نمایش داده شده است:

در ادامه ،نتایج مربوط به اجرای هر یک از الگوریتم های
 CNPAو  ECNPAرا نمایش ميدهیم .مراحل انتخاب

مرحله اول78 :
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مرحله دوم99 78 :

مرحله سوم97 97 78 :

97

بهبود مسیریابی جهت کنترل ازدحام در شبکههای مبتنی بر نرمافزار با استفاده از کنترلرهای توزیعشده

مرحله چهارم88 98 97 78 :

مرحله پنجم4 88 98 97 78 :
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مرحله ششم99 4 88 98 97 78 :

شکل  -6اجرای الگوریتم  CNPAروی شبکه  Uunetبه ازای k=6

مـراحـل انتـخاب سـرخوشـهها در الـگـوریتـم پیشـنهادی
( )ECNPAتا رسیدن به تعداد زیرشبکه دلخواه در شکل 2
نمایش داده شده است:

حداکثر هزینه به دست آمده در تمام خوشهها ،بین سرخوشه
( 78که معرف کنترلر ميباشد) تا گره  99متعلق به آن (که
معرف سوئیچ ميباشد) با اجرای الگوریتم  CNPAدر
توپولوژی  Uunetبرابر با  9/4498ميباشد.

مرحله اول78 :
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مرحله دوم98 78 :

مرحله سوم98 98 4 :
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مرحله چهارم88 98 98 4 :

مرحله پنجم4 88 98 98 4 :
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مرحله ششم78 4 88 98 98 4 :

شکل  :7اجرای الگوریتم پیشنهادی روی شبکه  Uunetبه ازای k=6

شناسایي لینکهای گلوگاه در مسیرهای ارتباطي هر گره با
سایر گرهها ،توانسته به خوبي ازدحام را در شبکه کنترل
نماید و با در نظر گرفتن دو معیار تأخیر و میزان مشغول
بودن لینکها ،فرایند قرارگیری و توزیع کنترلها را در عمل
خوشهبندی با دقت باالتری انجام دهد و کارایي شبکه را
افزایش دهد.
در نمودار  7نیز یک مقایسهی کلي از هر سه الگوریتم زماني
که شبکه را به زیرشبکههای مختلفي تقسیمبندی ميکنیم،
ارائه شده است .نتایج به دست آمده نشان ميدهد که با
افزایش تعداد زیرشبکهها در توپولوژی  ،Uunetمیانگین
هزینهی انتها به انتها کاهش ميیابد و الگوریتم پیشنهادی
در کاهش میانگین هزینهی انتها به انتها ،نسبت به دو
است.
کرده
عمل
بهتر
دیگر،
الگوریتم

حداکثر هزینه به دست آمده در تمام خوشهها ،بین سرخوشه
( 98که معرف کنترلر ميباشد) تا گره  99متعلق به آن (که
معرف سوئیچ ميباشد) با اجرای الگوریتم پیشنهادی در
توپولوژی  Uunetبرابر با  9/7187ميباشد.
در نمودار  ،8نتایج به دست آمده در  844بار اجرای هر سه
الگوریتم ،نشان ميدهد که در توپولوژی  ،Uunetمیانگین
حداکثر هزینه بین هر کنترلر و سوئیچهای مربوط به آن ،در
الگوریتم پیشنهادی مقدار کمتری ميباشد .همچنین نتایج
شبیهسازیها در توپولوژی  Uunetنیز به وضوح نشان مي-
دهد که اگرچه میزان تأخیر انتها به انتها در الگوریتم
پیشنهادی ممکن است در بعضي از مواقع در مقایسه با
الگوریتم  CNPAکمي بیشتر باشد ولي در شرایطي که
احتمال ازدحام در شبکه باال ميرود ،الگوریتم پیشنهادی با
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نمودار  -1مقایسه نتایج الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم  K-meansو  CNPAدر شبکه  Uunetبه ازای k=6
14
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نمودار  -2مقایسهی کلی هر سه الگوریتم به ازای تعداد زیرشبکههای مختلف در توپولوژی Uunet

و سوئیچها را بررسي و به صورت کیفي تدوین نمودیم .در
مرحله بعد به شناسایي لینکهای گلوگاه که عامل ایجاد
ازدحام هستند ،پرداختیم و یک الگوریتم مبتني بر خوشه-
بندی را برای بخشبندی شبکه ارائه دادیم تا یک شبکه را به
چندین زیرشبکه تقسیم کنیم تا بتوان هزینه انتها به انتها را

 -6نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسي روشهای جدیدی برای کاهش
هزینهی انتها به انتها (شامل تأخیر انتها به انتها و درصد
مشغول بودن لینکها) بین کنترلرها و سوئیچهای مرتبط با
آنها پرداختیم .در ابتدا تأخیر انتها به انتها در بین کنترلرها
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، به منظور ارزیابي کارائي الگوریتم پیشنهادی.کاهش داد
شبیهسازیهای زیادی را تحت توپولوژیهای واقعي در
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 نتایج شبیهسازیها نشان ميدهد که الگوریتم.انجام دادیم
پیشنهادی ميتواند میانگین هزینه انتها به انتها در بین
کنترلرها و سوئیچهای مربوطه را نسبت به الگوریتمهایي
K-  مراکز اولیهی الگوریتم. کاهش دهدK-means مانند
 بهmeans

صورت تصادفي انتخاب ميشوند و از این رو نتیجهی
 بنابراین.پارتیشن شبکه به ازای هر بار اجرا متغیر است
بدیهي است که ماکزیمم هزینه انتها به انتها در بین کنترلر و
 نتایج.سوئیچهای مربوطه در زیرشبکهها افزایش پیدا ميکند
پیاده سازی به ازای صد بار اجرای هر یک از الگوریتمها مورد
بررسي قرار گرفته است و نتایج به دست آمده نشان ميدهد
که الگوریتم پیشنهادی ميتواند همان نتایج را به ازای هر بار
 دلیل آن این بوده که مراکز اولیهی.اجرا به دست آورد
مناسبي محاسبه شده است و تعداد ثابتي از مراکز اولیه
 همچنین الگوریتم.منجر به تقسیم بندی ثابت شبکه ميشود
 از به وجود،پیشنهادی ميتواند با شناسایي لینکهای گلوگاه
.آمدن ازدحام در شبکه جلوگیری به عمل آورد
-در انتها الزم به ذکر است که در راستای استفاده از کنترلر
های توزیعشده و قرار دادن آنها در شبکههای مبتني بر
نرمافزار ميتوان از الگوریتمهای ابتکاری و فرا ابتکاری مانند
 الگوریتم کلوني، الگوریتم ژنتیک،الگوریتم ازدحام ذرات
 نیز جهت انجام...  و، الگوریتم تکامل تفاضلي،زنبور عسل
دقیقتر و بهتر عمل خوشهبندی و توزیع کنترلرها استفاده
.کرد
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