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چکیده

سترش روزافزون  در اند؛ سازی این ارتباطات افتادهمحققان به فکر طراحي راهکارهای نوین برای بهینه ای،یانهراهای شبکه در پي گ

سها و یچسوئعلت وجود بخش کنترلي پیچیده روی این زمینه، به سمکانها، نبود میریابم یلبدتهای بهینه کنترلي به چالش بزرگي ی

ست. بدین منظور، بخش انتقال داده و کنترل در  سنتي هاشبکهشده ا منطقاً کنندهکنترلعملیات کنترلي به یک  هرگونهو  شده جدای 

شبکهشده متمرکز داده شبکهاست. به این  شود. برای طراحي توپولوژی بخش کنترلي، دو نوع کنترلر گفته مي  یرپذافزار نرم یهاها، 

شي رود. وجود خرابيشده  بکار ميمتمرکز و توزیع شبکه یندر ا فروپا گردد. ها منجر به بروز اختالل در ارتباط اجزاء با کنترلر مينوع 

 یهادهپژوهش، کنترل کنن ینباشوود. در ابسوویار حائز اهمیت مي پذیری خطاخصوووت تحملو به یناناطم تیقابل دبه همین دلیل، بهبو

سله یعيتوز سل سي قرار گرفته و کامل و  شبکه ن یدهارائه گرد یافتهبهبود یناناطم یتمدل قابل یکمراتبي موردبرر ست.   یرافزار پذرما

ساس توابع توز یناناطم یتو مدل قابل یدهگرد يطراح ONOS افزارنرمتفاده از سا با شدهیعتوز ستفاده از  یيو نما یبولوا یعبر ا با ا

بوده و  شدهعیتوز یهادر کنترل کننده یناناطم یتبهبود قابل یانگرب سازییهحاصل از شب یجاست. نتامحاسبه شده SHARPE افزارنرم

شود. بکار برده توانديم یزن نیزانتیمانند ب هایييخراب یصتشخ یبرا یشنهادیمدل پ

کلمات کلیدی

 ی توزیع شده، تحمل پذیری خطا، قابلیت اطمینان، خرابي بیزانتینهاکنندهپذیر، کنترلافزار نرمی هاشبکه

دمهمق-1
های ترین تحول چهار دهه شببهکهعنوان بزرگبهپذیرافزار نرمهای شببهکه از

های شهکهت با پشتیهانی اولین محصوال .[11][11] شودبرده مینام کامپیوتری

 گرددیبینی موارد بازار شده و پیش 2113و  2112های بین سال پذیرافزار نرم

 پذیرافزار نرمی هادرآمد حاصببا از شببهکهاز  %21حدود 2112سببال اواخر تا 

  .[12]های فیزیکی خواهد بودمربوط به شهکه

الف به سببه الیه اصببلی مدیری ، -1مطابق شببکا  یرپذافزار نرم یهاشببهکه
اسط ها از وگردد. برای برقراری ارتهاط میان این بخشکنترل و داده تقسیم می

جرا ا یک یا چند سببرور در شببهکهکنترلی که روی گردد؛ سببکوی اسببتفاده می
به  Openflow [1]های جنوبی  مانند پروتکا شببود با اسببتفاده از واسببطمی
پردازدمی هاتوزیع کنترل مناسب در بین آن ها وعات از سوئیچآوری اطالجمع
 های کاربردیبرنامهتوانند میهای شمالی دهندگان از طریق واسطو توسعه [2]

 .[4[]3]مدیریتی مختلفی را طراحی کنند 
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بکار شده نوع کنترلر متمرکز و توزیع کنترلی، دو برای طراحی توپولوژی بخش
 به دلیا آسببان مدیری  ب(، باوجود-1متمرکز )شببکا کنترلرهایرود. در می
قابلی  اطمینان بسبببیار پایین اسبب  1گلوگاه کارایی و تک نقطه خرابی وجود
ها، یچسوئاز برخی احتمال دور بودن کنترلر  به عل های گسترده در شهکه .[5]

ی کنترلی هابسببتهو ارسببال  2ی اولیه جریاناندازراهزیادی صببر   زمان مدت
و  هاتهبسببگردد که این امر نیز، منجر به افزایش احتمال از بین رفتن یمجدید 

 گردد.یمکاهش قابلی  اطمینان 
افزار نرمی هاشبببده از چندین کنترلر در طراحی شبببهکهیعتوزیکرد رودر 

 صببورتج(. در این نوع طراحی، کنترلرها به-1گردد )شببکا پذیراسببتفاده می

ش  و توزیع شهکه را به عهده خواهند دا راری برق منظوربهشده وظیفه کنترل 

 گردد.یماستفاده  3ی شرقی/غربیهاواسطارتهاط بین کنترلرها از 

ینان، یابی به قابلی  اطمدس  منظوربهشده، یعتوزمزایای کنترلرهای  باوجود

یی مواجه اس  که در ادامه به بیان هاچالششده با یعتوزطراحی بخش کنترلی 

  پرداخته خواهد شد. هاآن

  نحوه چینش و نوع توپولوژی شدگي مناسب:یعتوزیافتن سطح 

ناپذیر های فیزیکی اجتنابی میان کنترلرها منجر به کاهش تأثیر خرابیشهکه

.[2]گردد کنترلی و بههود قابلی  اطمینان میهای روی شهکه

شده عیتوز کامالًبخش کنترلی، چینش کنترلرها به دو صورت  اندازیراه در

باشد. یم 5مراتهی )چینش عمودی(و یا سلسله 4)چینش افقی(

1 Single point of failure 
2 Flow Setup Delay 
3 East/West-bound interface 
4 Horizontal arrangement 
5 Vertical arrangement 
6 Crash 

مل  طا:میزان خرابي و تح قات  پذیری خ جامدر اکثر تحقی ، شبببدهان

شیخرابی س6های نوع فروپا س  و تحقیقات مذکور، نگاه  قرارگرفتهی موردبرر ا

لهژرفی بر روی انواع دیگر خرابی  و بیزانتین 7های نوع دلخواهخرابی ازجم

. [3] اندنداشته

 سیرهای  عداد کنترلرها:ت افزایش تعداد کنترلرها منجر به افزایش م

های مهادله شبببده گردیده و از طر  دیگر، کاهش آن، کنترلی و تعداد پیغام

صالی و افزای سیر ات شدن م تایج نگردد. ش احتمال خرابی میمنجر به طوالنی 

اشد.بمیحاصا از بررسی تعداد کنترلرها در بخش شهیه سازی قابا مشاهده 

ی هاهکهبرخی از مطالعات مرتهط با شببب 2در این پژوهش در ابتدا در بخش 

 پذیر از دیدگاه سببطت توزیع شببدگی، قابلی  اطمینان و تحما پذیری افزارنرم

به همراه  ONOSابزار شببهیه سببازی  3طا معرفی شببده اسبب . در بخش خ

شده با  سازی  شهیه  شه بندی بیان گردیده و در  2توپولوژی توزیعی  کنترلر خو

ستفاده از  مدل قابلی  اطمینان 4بخش  شده با ا  SHARPE افزارنرمطراحی 

بررسببی شببده اسبب . در آخر، نتایج حاصببا از محاسببهه بلوق دیاگرام قابلی  

 بیان گردیده اس . 5اطمینان و مدل مارکو  کنترلرها در بخش 

یهابررسي برخي مطالعات مرتبط با شبکه -2

 پذیرافزار نرم
سال Onixی شدهکنترلی توزیع8سکوی شهکه 2111، در  هایبرای کنترل 

روی یک یا  Onix. [7]تولیدی بزرگ توسط کوپونن و همکاران معرفی گردید 

چند سرور فیزیکی اجراشده و مسئول ارسال یا دریاف  وضعی  شهکه و انتشار 

صورت  آن س . یکپارچگی به دو  شه ا به نمونه کنترلرهای دیگر موجود در خو

س : انجام شتر به -1شده ا ستا( تح  پایگاه اطالعات توپولوژی )بی صورت ای

اطالعات حال   -2ارد قرار د کنترلرها، در بین همه 9های کامالً تکرار شدهداده

 ند. اشدهبا یکپارچگی ضعیف توزیع hash tableدر یک پویا 

تر در صورت کاماو سپس به [12]، ابتدا در 2114بتلو و همکاران در سال 
های را برای شهکه SMaRtLightپذیر خطای کنترلر ساده و تحما [14]

دند. در این معماری، شهکه توسط یک کنترلر کوچک رو به متوسط معرفی نمو
ده صورت تکرار شگردد و کنترلرهای پشتیهان دیگر بهمرکزی مدیری  می

که کنترلر اصلی دچار خرابی نوع فروپاشی شد وظایف هستند و هنگامی 10فعال
. گیرندآن را به عهده می

Kandoo [8] یک شبببهکه کنترلر دوسبببطحی )چینش عمودی( را ارائه ،
شببه شببود. کنترلر ریکند که شبباما کنترلر ریشببه و چند کنترلر محلی میمی

دانش کلی از شبببهکه دارد اما کنترلرهای محلی تنها درباره ناحیه خودشبببان 
کنند. میرخدادها را بر اساس دانش محلی وارسی اطالعات دارند و 

7 Arbitrary failures 
8 platform 
9 Replicated 
10 Active Replicated (State Machine Replicated) 

App App          

        

       

         

         

           

ONOSOnix ...
       2

ONOSOnix ...
       1       

    /    

 پذیر  افزار نرمی هاشبکه (:1)شکل 

با کنترلر مرکزی  افزارنرمشبکه  -ب معماری کلي شبکه -الف

 شدهیعتوزبا کنترلرهای  پذیر افزارنرمشبکه  -ج 

)الف(

)ب(

)ج(
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را برای محاسهه  11POCO، چارچوب 2115النگ و همکاران در سال 
. در این چارچوب [13]اند ارائه نموده Paretoمحا استقرار کنترلرها بر مهنای 
های موجود گره، در ابتدا پارامترهایی مانند تعداد 12بر اساس یک رابط گرافیکی
ترین محا بهینهشده و  د کنترلرهای موردنیاز انتخابدر شهکه فیزیکی و تعدا

 گردد.می یین تعکنترلرها  ینباستقرار بر اساس پارامترهایی مانند لختی و تعادل 

سال  سپس به 2113یانان و همکاران ابتدا در  سال صورت کاماو  تر در 
، مسبببئله جایگذاری کنترلرها را با درنظرگیری بههود قابلی  اطمینان 2114

، برای محاسهه قابلی  اطمینان، تعداد [9]. نویسندگان [2] [9]اند بررسی نموده
ا مهم دانسته و درصد مسیرهای کنترلی کنترلرها و محا قرارگیری کنترلرها ر

 اند. را محاسهه نموده13 رفتهازدس 
تحماشببدگی، توزیعطالعه شببده از نظر سببطت کنترلرهای م (1) در جدول
 .اندل پیشنهادی این پژوهش مقایسه شدهقابلی  اطمینان با مدپذیری خطا و 

 دهتوزیع ش پذیرافزار نرمبیه سازی شبکه ش -3
را  ONOSباز عاما )کنترلر( متنسببیسببتم 2114برده و همکاران در سببال 

در ابتدا با در این پژوهش . [15]پذیر معرفی نمودند افزار نرمی هابرای شببهکه
هاس   3شهکه ای با توپولوژی Mininet،[17 ،]استفاده از ابزار شهیه سازی 

ستفاده از ابزار  3 و سپس با ا س .  کنترلر  ONOSسوئیچ طراحی گردیده ا
. سببپس تعداد اسبب  مورد نظر بر روی شببهکه طراحی شببده تنظیم گردیده

عدد ارتقاء پیدا کرده که بصورت خوشه بندی شهکه را مدیری   وبه دکنترلرها 
 گردد. میمشاهده  (2کنترلر طراحی شده در شکا )و توپولوژی  کنند.می

 مدل قابلیت اطمینان  -4

توان می 14جه  بررسی قابلی  اطمینان، از معیار بار بر اساس نظریه لنگ
این معیار در سطت محلی شاما تعداد اجزاء متصا شده به [. 5استفاده نمود ]

ی محلی و در سطت ریشه شاما تعداد کنترلرهای محلی متصا به کنترلرها
عی از قابلی  صورت تاببخش کنترلی بهقابلی  اطمینان باشد. کنترلر ریشه می

 (3) و همچنین شکا( 1رابطه ) اطمینان ریشه و کنترلرهای محلی در

𝑅𝑖 (t)و iقابلی  اطمینان کنترلر  𝑅𝑖(𝑡)(، 1در رابطه ) .اس  مشاهدهقابا
𝑗 

 اس . iبه کنترلر  نترلرهای متصاک ها یاتعداد سوئیچ

𝐴𝑖(𝑡) ضافه تعداد کنترلرهای کاهش یافته  𝐷𝑖(𝑡)و  شده تعداد کنترلرهای ا
ا مدل مارکو  این نظریه باس .  قابلی  اطمینان بخش کنترلی 𝑅𝑃(𝑡) اس .

طراحی شده و در SHARPE [18 ]از ابزار  کنترلر محلی با استفاده 4حداکثر 

 گردد.مشاهده می (4شکا)

𝑅𝑖(𝑡) = 𝑓𝑖(𝑅𝑖
0(t), …, 𝑅𝑖

𝑗
(t),…,  𝑅𝑖

𝑀(t), 𝐴𝑖(𝑡), 𝐷𝑖(𝑡))  

𝑅𝑃(𝑡) = 𝑓𝑃(𝑅0(𝑡). … 𝑅𝑖(𝑡) … )                                  

 با به آناجزاء متصا  تا زمان تعمیر،که یک کنترلر قطع شود درصورتی
با احتمال  ریگردند و پس از تعممتصا می یگرید یهانبه کنترلر  پشت fe احتمال

re زمان خرابی هر کنترلر محلی با توزیع . گردندبه کنترلر اولیه متصا می
زمان خرابی کنترلر ریشه نیز توسط  بدس  آمده اس .( 2) توسط رابطه وایهول

پارامترهای مورد نیاز برای محاسهه زمان  تابع توزیع نمایی محاسهه شده اس .
 باشد.( می2استخراج شده و مطابق جدول ) [5خرابی هر کنترلر از مقاله ]

(2)                         𝐹𝑖(𝑡) = 1 − 𝑒−(
𝑡

𝑎
)𝑏

 

ینش چدر  گردد.می 729/1برابر   15متوسط زمان تا خرابی، پس از شهیه سازی 
شه و حداقا  شده، باید کنترلر ری سطحی در نظر گرفته  سله مراتهی دو   Cسل

دل با استفاده از م کنترلر در هر لحظه در حال کنترل شهکه باشند. Mکنترلر از 
(K out of  n) ( شکا شده و در  شاهده 5درخ  خطای چینش، طراحی  ( م

کنترلر خراب،  fبرای تحما حداکثر بیزانتین، منظور تحما خرابی به گردد.می
 کنترلر متصا باشد.  3f+1هر سوئیچ حداقا باید به 

ا استفاده صورت موازی با مسیر اصلی ببلی  اطمینان یک مسیر پشتیهان بهقا
ه طابر قابلی  اطمینان مسیر اصلی اس .  ijR(t(گردد. ( محاسهه می3از رابطه )

ماژول  N-1 سیستمی که شاما یک ماژول اصلی و توان برای می( را 3)
 .بسط داد( 4مانند رابطه ) پشتیهان اس ، نیز

𝐴𝑃𝑅(𝑡𝑖𝑗) = 2𝑅(𝑡𝑖𝑗) − 𝑅(𝑡𝑖𝑗)
2
 

nR)-(1 -= 1  sysR 
 

 دسته بندی تحقیقات مطالعه شده و مدل پیشنهادی (:1)جدول 

                                                 
11 POCO: A Framework for the Computation of Pareto-based  

Optimal Controller-Placements 
12 Graphical User Interface 

13 Control Path Loss 
14 Load 
15 Mean Time To Failure (MTTF) 

 شماره مراجع

 خطایری پذتحمامیزان  شدگییعتوزسطت 

 قابلی  اطمینان
 عدم بررسی مراتهیسلسله کاما نامشخص

خرابی 
 فروپاشی

های یخراب
 دیگر

Onix -2111 [7]       x 

SMaRtLight- 2114 [11]       x 

        [5] 2115 -اتکاقابامدل 
 ANT - 2114 [1]       x گرا 

 x       [9] [2] 2113و  2114 -جایگذاری

Kandoo- 2112 [8]    x   x 

POCO - 2115 [13]       x 

  بیزانتین      - مدل پیشنهادی این پژوهش

(1) 

(4) 
(3) 
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 توزیع شدهکنترلرهای ا ب شبکه طراحي شدهنمایي از  (:2)شکل

 
 يجهت محاسبه زمان خراب[ 5از ]پارامترهای استراج شده (: 2)دولج

 
 
 
 
 
 
 

 مدل قابلیت اطمینان به صورت کلي (:3)شکل

  مدل مارکوف کنترلرهای محلي متصل به کنترلر ریشه (:4شکل )

 

 

 

 

 

 

 نمایي از درخت خطای مدل پیشنهادی (:5)شکل 

                                                 
16 Data Forwarding Plane 

 نتایج حاصل از شبیه سازی -5
تا خ مان  کا )متوسبببط ز مارکو  شببب مدل  به  جه  با تو ( برابر 4رابی 
7.69230769e-01 بیان شبد در مدل  4همان گونه که در بخش  .باشبدمی

کنترلر  خطا از تعدادیبیشببتر قابلی  اطمینان بههود یافته، برای تحما پذیری 
ستفاده  صلی ا شتیهان عالوه بر کنترلر ا سه ان قابلی  اطمینمدل گردد. میپ در 

 :بررسی شده اس زیر حال  

 4  ستم دارای سیمحلی کنترلر محلی و یک کنترلر ریشه که هر کنترلر
 (2باشد )شکا می 5از  4پشتیهان 

 4  ستم دارای سیمحلی کنترلر محلی و یک کنترلر ریشه که هر کنترلر
 (7باشد )شکا می 15از  11پشتیهان 

 4  کنترلر محلی و یک کنترلر ریشه که هر کنترلر محلی دارای سیستم

 (8باشد )شکا می 15از  4پشتیهان 

سه مدل جه  مقایسه ارائه شده مقادیر قابلی  اطمینان برای هر  (9)در شکا 
س  شکا ) .ا صورتی، (9با توجه به  شتیهان افزایش در که تعداد کنترلرهای پ

ضافهیابد قابلی  اطمینان  صورتیکه گردد.می ا به تعداد بیش از حد زیاد  اما در 
  .گرددیمکاهش قابلی  اطمینان  باعثپشتیهان فعال گذاشته شود کنترلر 

 تیجه گیرین -6

و  جداشبببدهو کنترل  12بخش انتقال داده ،پذیرافزار نرمی هادر شبببهکه
به یک  هرگونه  شبببدهادهدمنطقاً متمرکز  کنندهکنترلعملیات کنترلی 
س . ستا کنترلر   ا صورت متمرکز و توزیعمیدر این را شده تواند به دو 

ی خطای بیشببتر از پذیربه منظور تحما پژوهش، تقسببیم گردد. در این
ستفاده گکنترلرهای توزیع ها و ای مشتما بر هاس ردیده و شهکهشده ا

س . های مختلف و چند کنترلر توزیعسوئیچ شده ا  بلوقشده طراحی 
شنهادی در پژوهش شده، دیاگرام مدل قابلی  اطمینان پی ش ارائه    انگرن

پببذیر افزار نرمای هببشبببهکببه حمببا پببذیری خرابی فروپبباشبببی درت

 مقدار توضیت پارامتر

a 1111 پارامتر مقیاس در توزیع وایهول 

b 2 پارامتر شکا در توزیع وایهول 

λ 1113 نرخ اضافه شدن کنترلر 

𝜇 111 نرخ حذ  یک کنترلر 
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سطحی میبا کنترل کننده سله مراتهی دو سل شد.های  همچنین برای تحما  با

 3f+1خرابی بیزانتین، هر سبببوئیچ به جای اتصبببال به یک کنترلر، به حداقا 
س  صا گردیده ا شتیهان مت شهیهکنترلر پ صا از  سازی، . با توجه به نتایج حا

ستفاده از کنترلرهای پشتیهان  ؛ گرددمیموجب بههود قابلی  اطمینان  Nاز  Kا
ما افزایش یا کاهش بیش از حد لرها موجب اف  قابلی  اطمینان کنتر تعداد ا

 اطمینان  در مدل قابلی گردد های آینده پیشنهاد میپژوهشگردد. بعنوان می

ها و مسببیرهای کنترلی نیز بررسببی های دیگری از جمله خرابی لینکخرابی
 گردد.
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