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 چکیده

 سطح های API ، استانداردهای ارتباطی وی منطقاً مرکزیل کنندهکه با استفاده از کنتر است هانسل جدیدی از شبکهشبکه مبتنی بر نرم افزار، 
سیریابها و سوییچ مدیریتی و کنترلی کارهای از برخی کندمی سعی باال صورت نرمشبکه را در الیه هایم افزاری انجام دهد. به های باالتر به 

 دهد.افزاری و هوشمندی شبکه را افزایش میهای نرمافزار را کاهش داده و قابلیتوابستگی به سختر شبکه مبتنی بر نرم افزار، زبان دیگ

شبکه مبتنی بر نرم افزار و پروتکل  سطوح باعث می OpenFlowمعماری  شمندتر و کنترل شود  شبکه هو شده و  داده و کنترل از یکدیگر جدا 
شبکه با در نظر شبکه مبتنی بر نرم افزار مدیریت خودکار  صلی  شود. هدف ا شبکه از برنامه های کاربردی جدا  صلی  ساخت ا  پذیرتر گردد و زیر 

اشد که در نتیجه تجهیزات شبکه بسیار ساده خواهد شد. بگرفتن پویایی و شرایط باز شبکه و همچنین جداسازی صفحه کنترل از صفحه داده می
سه مدل توپولوژی ستند در نتیجه در این پژوهش،  شبکه موثر ه شبکه های مبتنی بر نرم افزار در کارایی   توپولوژی اجزاء موجود در بخش داده 

 اند.ف بسته و تاخیر انتشار آنها بررسی شدهستاره ای توسعه یافته، مش کامل و خطی، پیاده سازی شده و نتایج پهنای باند، نرخ اتال

ای توسعه یافته،  کنترل افزار، توپولوژی خطی، توپولوژی مش کامل، توپولوژی ستارههای مبتنی بر نرمشبکه ها:کلید واژه

 کننده منطقاً مرکزی
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 مقدمه -1

ها و ظهور سرویس های ابر، منجر به بازبینی دوباره دهندهسیر تکاملی دستگاه ها و تجهیزات جانبی سیار، مجازی سازی سرویس
معماری رایج شبکه ها شده است. معماری بسیاری از شبکه های سنتی، سلسله مراتبی است که با استفاده از گره هایی از سوئیچ های 

طرح شود، مملوس تر دهنده مگیرد. این معماری زمانی که بحث ارتباطات مشتری/ سرویساترنت در یک ساختار درختی شکل می
خواهد بود اما چنین معماری ایستایی، برای ارتباطات پویا و نیاز شرکت ها در زمینه مراکز داده و رسانه های سرویس دهنده، کافی 

ت از طرفی دیگر مواجهه با نیازهای کنونی بازار با استفاده از معماری های متداول شبکه ذکر شده تقریبا غیر ممکن است. شرک نیست.
های فناوری اطالعات، برای رویارویی با مسائلی نظیر رکود یا کاهش بودجه از ابزارهای مدیریتی در سطح ماشین و پردازش های 

گیرند. شرکت های ارائه دهنده سرویس های مخابراتی نیز با چالش های تشابهی رو به رو هستند، چرا که تقاضا برای دستی بهره می
که های پویا رو به افزایش چشمگیری است. در عین حال، با افزایش هزینه های مربوط به تجهیزات مرکزی دسترسی به پهنای باند شب

ای طراحی نشده است که نیازهای کنونی افتد. معماری شبکه های موجود، به گونهو کاهش درآمد، سود این شرکت ها به خطر می
ف کنند. به عبارت دیگر، طراحان شبکه با محدودیت هایی مانند: پیچیدگی، شرکت ها، سرویس دهنده های مخابراتی و کاربران را برطر

سیاست های متناقض، فقدان مقیاس پذیری و وابستگی به فروشنده و ناهماهنگی بین نیازهای بازار و قابلیت شبکه، صنعت فناوری 
معماری تعریف شده با نرم افزار یا شبکه مبتنی کشاند. برای جلوگیری از چنین رخدادی، صنعت اطالعات را به سوی نقطه انحرافی می

[. شبکه مبتنی بر نرم افزار یک معماری نو ظهور شبکه است 5را مطرح کرد و استانداردهای مرتبط با آن را توسعه داد ] 1بر نرم افزار
شبکه ماشین های مجازی و زیر شود. کنترل که کنترل شبکه در آن، از انتقال ترافیک مجزا بوده و به طور مستقیم برنامه ریزی می

سازد انواع سرویس ها و خدمات جدیدی را تعریف و ارائه کند و با طیف جدیدی از برنامه های کاربردی برای ساخت شبکه را قادر می
مبتنی بر [. از مزایای شبکه های 12انعطاف پذیری بیشتر شبکه و دسترسی گسترده تر به داده های رد و بدل شده ارتباط برقرار کند ]

 توان به قابلیت توازن بار، دسترسی باالتر، خطا پذیری کمتر، پیچیدگی کمتر و بهینه سازی بهتر اشاره کرد.نرم افزار می

شبیه  3به بررسی برخی مطالعات مرتبط با شبکه های نرم افزار پذیر پرداخته شده است و در بخش  2در این پژوهش ابتدا در بخش 
 بیان گردیده است. 4ر پذیر انجام شده است و نتایج حاصل از شبیه سازی در بخش ی نرم افزاسازی شبکه

 اجزای تشکیل دهنده شبکه مبتنی بر نرم افزار -1-1

 های مبتنی بر نرم افزار این است که دستگاهی به نام کنترل های منطقاً مرکزی: یکی از ایده های بزرگ شبکهکننده کنترل
 ه اجزاء موجود در بخش داده شبکه ارتباط مستقیم داشته، از توپولوژی شبکه آگاه باشد و کننده منطقاً مرکزی با هم

  
 
 

                                                           
1 Software-Defined Networking (SDN) 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 مدل برنامه ریزی  شببببکه را از یک نقطه مرکزی برنامه ریزی کند. یک کنترل منطقاً مرکزی شببببکه مبتنی بر نرم افزار ،
 [.1میکند ]شبکه را از حالت توزیع شده به حالت منطقاً متمرکز تبدیل 

 جازی و تراکم مهای مجازی با کارت های شبکه های مجازی: نقش سوئیچ مجازی در ایجاد اتصال سرویس دهندهسوئیچ
سوئیچ ست.  شده ا شبکهترافیک پررنگ تر  سخت افزاری و مجازی نقش مهمی در  افزار ایفا می  های مبتنی بر نرمهای 

ی منظقاً مرکزی هات جدول های برنامه ریزی شببده توسببط کنترل کنندهکنند، زیرا آن ها به طور مسببتقیم مسببئول دریاف
 [.4،6هستند ]

 ستر شبکه فیزیکی 2شبکه های هم پوشان : شبکه های هم پوشان شبکه های مجازی هستند که به طور مشترک از یک ب
مبتنی بر نرم  مرکزی شبکه های منطقاًاستفاده می کنند اما به طور منطقی از یک دیگر مستقل هستند. برخی کنترل کننده

شبکه ستفاده افزار از این  شان برای ارتباطات خود در مراکز داده پراکنده و انتخاب میزبان های مختلف مجازی ا های هم پو
 [.2کنند ]می

 OpenFlowپروتکل  -2-1

OpenFlowی کنترل و شبکه تعریف ، نخستین واسط ارتباطی استانداردی است که در معماری شبکه مبتنی بر نرم افزار، بین الیه ها
شود. بنیاد  سال  ONFمی سازگار با  2011در  شبکه های مبتنی بر نرم افزار  شکل جدیدی از   OpenFlowروتکل پبا هدف ترویج 

 هاینسخه در) 6633 پیش فرض پورت روی بر همواره کندمی پشتیبانی  OpenFlowوتکل ای که از پرکنندهکنترل آغاز به کار کرد.
 OpenFlowماند. سوئیچ از طریق این پورت می OpenFlow هایسوئیچ اتصال منتظر و دهدمی گوش( 6653 پورت روی بر باالتر

صا صل می( به کنترلUDP)یا   TCPلبا یک ات ست کنترلشود. از این پس تمامی کننده مت سوئیچ در د شبکه  کنندهاختیارات این 

سوییچ ها OpenFlow. ]3[گیردقرار می مبتنی بر نرم افزار ست که امکان پیکربندی  شبکه را از  پروتکل ارتباطی ا سیریاب های  و م
پروتکل های  گیریاند. بخش کنترل با بکارکند. سبببوییچ های رایج از دو بخش کنترل و ارسبببال تشبببکیل شبببدهراه دور فراهم می

سیریابی درج م سته های ورودی تعیین و در جدول م صد برای ب سیریابی، درگاه خروجی را به ازای آدرس مق سال، یم کند. بخش ار
شده توسط بخش کنترل در جدول  ساس اطالعات فراهم  سته ها از درگاه ورودی به درگاه خروجی بر ا سال ب سیریابی را بر عهده مار

 [.7] دارد

 

 

 

                                                           
2 Overley 



 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشینه ی پژوهش -2

نده کنترل که یک کنترل Floodlightکن نده شبببب له: هایبا ویژگیمبتنی بر نرم افزار کن جاری از جم جاوا،  4ازبمتن،  3یت  5مبتنی بر 
شد. می شبکه بودهکارایی باال  دارای Floodlightکننده کنترلبا ست. زبان برنامه با تعداد مولفه باال به خوبی مقیاس یهایو در  پذیر ا

 نویسی جاوا بدین دلیل برای آن انتخاب شده که از توازن مناسبی میان کارایی و کاربرپسند بودن برخوردار است. عالوه بر این، 

Floodlight یکی د. شوهای کاربردی مفیدی عرضه میو به همراه برنامه دباشای مینویسی کاربری خوب و سادهدارای واسط برنامه
یعنی بدون نیاز  ؛باشببدکننده میهای کاربردی در حین اجرای فرآیند کنترلتوانایی آغاز و یا خاتمه برنامه Floodlightاز مزایای دیگر 

 [.10]یا حذف نمود  وها را اضافه توان آنکننده میسازی کنترلبه غیرفعال

 لینک مجازی، میزبان عدادیت از متشکل توپولوژی یک توانمی آن از استفاده ست که باایا مقلد شبکه  Emulator یک Mininetابزار 

باشد و با استفاده از آن می SDN شبکه ارزیابی و تست برای بستر یک نتمینیدر واقع  را اجرا نمود.  SDNمجازی سوئیچ و مجازی

  توپولوژی دلخواهی را تشکیل داد. مجازی باتوان محیطی متشکل از چندین سوئیچ و میزبان می

 در نتیجه، دهند.رائه نمیا ای راگسترده شبکه مدیریت نسبی که دارای یک الگوی کلی کنترل نیستند، انتزاعات های کامپیوتریشبکه
مجزا مانع کنترلی راین نبود بخش بناب .فراهم آورد بازیابی خطا را هایو مکانیزم اجزاء کشف بایستمی جدید )مانند مسیریابی( هر تابع

سطوحامکان  قابل توجهی برای شبکه توسعه  شمار میو قابل اعتماد  انعطاف پذیر کنترل  ستفا رود.به  سطح  Onixده از پلت فرم با ا
از شبکه را  یک دید کلی Onix در نوشته شده کنترل سطوح اجرا نمود. یک سیستم توزیع شده به عنوان توانشبکه را مییک  کنترل

سط تولید کرده شده تو سازی ی را برایعموم API یک Onix بنابراین برند.پلت فرم بهره می و از توزیع حالت اولیه ارائه  های پیاده 
 آوردای آنها فراهم میو مقیاس پذیری را بریکپارچگی  کردن در میانامکان سبببک و سببنگینکه در حالی کندکنترل ارائه می سببطح

[11.] 

به عنوان  Discoترش دارند. گسپذیر و قابلپذیر، مقیاسانعطاف شبکه مبتنی بر نرم افزار نیاز به یک سطح کنترلشبکه های گسترده 
 شده  ی مدرن است، پیشنهادهاکه قادر به مقابله با ماهیت توزیعی و ناهمگن شبکه یک سطح کنترل شبکه مبتنی بر نرم افزار توزیعی

 

                                                           
3 Enterprise-class 
4 Apache-licensed 
5 Java-based 



 

 

 

 

 

 

 

 

های منطقاً مرکزی را به کنندهحوزه شبکه خود را مدیریت نموده و ارتباط با دیگر کنترل  Discoکنترل کننده منطقاً مرکزییک  .است
 .[8براساس یک کانال کنترل قابل مدیریت و سبک است ]6غرب  -این واسط شرق سازد.منظور ارائه خدمات شبکه برقرار می

 شده مقیاس پذیر ضروری است.افزاری تعریفدر بخش کنترل برای تحقق یک شبکه نرم 7ناشی از وقایع مکرر سربارمحدود کردن 

 Kandooها نیاز دارد اما در این کار به اصالح سوئیچ یکی از راه های محدود کردن این سربار پردازش وقایع مکرر در بخش داده است.

دارای دو الیه  kandooها ارائه شده است. ی بدون تغییر سوئیچپذیرچهارچوبی برای حفظ مقیاسبا در نظر گرفتن یک مسیر جایگزین 
گسترده شبکه  ( الیه پایینی که یک گروه از کنترل کننده های بدون اتصال است و هیچ دانشی از وضعیتiباشد: )کنترل کننده می

کند. کنترل کننده ها در را نگهداری می( الیه باالیی که یک کنترل کننده منطقاَ متمرکز است که وضعیت گسترده شبکه iiندارد و )
توانند با استفاده از حالت یک سوئیچ واحد های کاربردی محلی )به عنوان مثال، برنامه های کاربردی که میالیه پایینی تنها برنامه

طراحی  باشند.یه باالیی میکنند و به طور موثر سپر العمل کنند( را اجرا میکند. این کنترلرها بسیاری از حوادث مکرر را مدیریت می
Kandoo را قادر می سازند تا کنترلرهای محلی را برحسب تقاضا و کاهش بار بر روی الیه باالیی تکرار کنند، که  اپراتورهای شبکه

   تنها تنگنای بالقوه از نظر مقیاس پذیری است.

 مبتنی بر نرم افزار شبیه سازی شبکه های -3

شبیه سازی شده است و سه مدل توپولوژی شبکه  Floodlightی بر نرم افزار با استفاده از کنترل کنندهدر این پژوهش، شبکه مبتنی 

طراحی گردیده اسببت. نتایج حاصببل از شبببیه  Mininetبا اسببتفاده از نرم افزار 10و مش کامل 9، سببتاره ای توسببعه یافته 8شببامل خطی

 باشند.میهای توپولوژی پیشنهادی سازی بیانگر عملکرد صحیح مدل

 توپولوژی خطی -1-3

بین کلیه کامپیوتر ها  شود. در این توپولوژی رسانه انتقالمتصل می BUSدر یک شبکه خطی چندین کامپیوتر به یک کابل به نام 
یرد. سادگی، کم هزینه های محلی مورد استفاده قرار میگهاست که در شبکهاز متداولترین توپولوژی BUSمشترک است. توپولوژی 

 Backکابل اصلی  باشد. ضعف عمده این شبکه این است که اگرمی BUSبودن و توسعه آسان این شبکه از نقاط قوت توپولوژی 

bone .که پل ارتباطی بین کامپیوتر های شبکه است، قطع شود، کل شبکه از کار خواهد افتاد 

                                                           
6 East/West bound interface 
7 Frequent Events 
8 Linear 
9 Extended Star 
1 0 Full Mesh 



 

 

 

 

 

 

 

 

 شود.مشاهده می 1هاست در شکل  12سوئیچ و  5خطی طراحی شده برای  توپولوژی

 

 

 

 

 

 

 

 هاست 12سوئیچ و  5توپولوژی خطی با  -1شکل 

 توپولوژی ستاره ای توسعه یافته -2-3

استفاده کنند. در این پیکر بندی از کابل و سخت افزار بیشتری شبکه های متوسط و بزرگ اغلب از توپولوژی ستاره ای استفاده می 
شود. یک شود اما مدیریت آن آسانتر و احتمال خرابی آن کمتر است. در پیکر بندی ستاره ای هر کامپیوتر به یک هاب متصل میمی

شود و سر دیگر آن به هاب که نقطه اتصال مرکزی کابل کشی شبکه را نزد هم سر کابل به کارت شبکه یک کامپیوتر متصل می
 .ه سازی توپولوژی ستاره ای آسان است و و عیب یابی در آن اسانتر از شبکه باس استشود. آمادمیکند متصل می

 شود.میمشاهده  2هاست در شکل  12سوئیچ و  5توپولوژی ستاره ای توسعه یافته طراحی شده برای 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاست 12سوئیچ و  5توپولوژی ستاره ای توسعه یافته با  -2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 هاست 12سوئیچ و  5توپولوژی مش کامل با  -3شکل 

 

 توپولوژی مش کامل -3-3

صل می شبکه مت ستقیما به کلیه کامپیوترهای  ست که هر کامپیوتر با در این توپولوژی هر کامپیوتر م شود. مزیت این توپولوژی آن ا
شد. اگر یک کابل ارتباطی در امنیت واطمینان می سایر کامپیوتر ها ارتباطی مجزا دارد. بنابراین، این توپولوژی دارای باالترین درجه با

  ماند.این توپولوژی قطع شود، شبکه همچنان فعال باقی می

 شود.مشاهده می 3هاست در شکل  12سوئیچ و  5توپولوژی مش کامل طراحی شده برای 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاهده میشود. 4در شکل  طراحی شده که Mininetبا استفاده از نرم افزار  1توپولوژی مطرح شده در شکل 

 

 

 

 

 

 

 Mininetتوپولوژی خطی در  -4شکل 

 

 

 

 

 

 

 Mininetتوپولوژی ستاره ای توسعه یافته در  -5شکل 

 شود.مشاهده می 5طراحی شده که در شکل  Mininetبا استفاده از نرم افزار  2توپولوژی مطرح شده در شکل 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 شود.مشاهده می 6طراحی شده که در شکل  Mininetبا استفاده از نرم افزار  3توپولوژی مطرح شده در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 Mininetتوپولوژی مش کامل در  -6شکل 

 نتایج حاصل از شبیه سازی -4

، تاخیر انتشار در چند حالت بررسی شده است. حالت اول وقتی که 3های شبیه سازی شده معرفی شده در بخش با توجه به توپولوژی
و حالت سوم وقتی پهنای باند  2پهنای باند با استفاده از مقادیر پیش فرض شبیه سازی شده است. حالت دوم وقتی که پهنای باند به 

 در هر حالت پهنای باند بین میزبان اول و میزبان آخر محاسبه شده است. تعداد اجزاء بخش )گیگابایت بر ثانیه( تغییر یافته است.  5به 

مقایسه تاخیر انتشار با افزایش پهنای باند و تعداد اجزاء بخش داده  1شود.  در نمودار مشاهده می 2برابر شده و نتایج در جدول  2داده 
باشببد که با افزایش پهنای باند، تاخیر انتشببار بیانگر این مسببئله می  2و  1ول با توجه به نتایج حاصببل از شبببیه سببازی مندرج در جد

 یابد. یابد و همچنین با افزایش تعداد اجزاء موجود در بخش داده تاخیر انتشار افزایش میکاهش می

 هاست 12سوئیچ و  5تعداد : تاخیر انتشار بین توپولوژی های خطی، ستاره ای توسعه یافته، مش کامل با 1جدول 

 

 

 

 

 

نرخ اتالف 
 بسته

 تاخیر انتشار با
 5پهنای باند 
Gbps 

تاخیر انتشار با 
 2پهنای باند
Gbps  

انتشار با پهنای تاخیر 
 باند اولیه

 پهنای باند کل

 ( Gbites/sec)  

 نام توپولوژی

 خطی 2.91 37.3 35.7 19.2 0%

 ستاره ای توسعه یافته  6.86 67.2 29.5 24.6 0%

 مش کامل 4.25 50.1 24.1 23.4 0%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاست 24سوئیچ و  10: تاخیر انتشار بین توپولوژی های خطی، ستاره ای توسعه یافته، مش کامل با تعداد 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقایسه کارایی افزایش پهنای باند و افزایش تعداد اجزاء -1نمودار 

 نتیجه گیری -5

ست بلکه یک معماری و رویکرد جدید برای انعطاف شبکه سخت افزاری/ نرم افزاری نی صول یا مفهوم  ی مبتنی بر نرم افزار یک مح
 پذیری بیشتر شبکه ها و ظریف سازی برای استفاده از انواع برنامه های کاربردی، سرویس ها و خدمات نرم افزاری روی شبکه های 

نرخ اتالف 
 بسته

 تاخیر انتشار با
 5پهنای باند 
Gbps 

تاخیر انتشار با 
 2پهنای باند
Gbps  

تاخیر انتشار با پهنای 
 باند اولیه

 پهنای باند کل

 ( Gbites/sec)  

 نام توپولوژی

 خطی 5.91 69.3 65.4 32.1 0%

 ستاره ای توسعه یافته  13.80 90.1 54.3 44.9 0%

 مش کامل 8.54 98.1   48.5 46.1   0%
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خطی ستاره ای توسعه یافته مش کامل



 

 

 

 

 

 

 

 

کاهد و به وظیفه و نقش الیه های نرم افزاری شبببکه پررنگ سببخت افزار و تجهیزات شبببکه می کنونی اسببت که از وظایف و نقش
ریزی و اقدام به برنامه ،توانند خودهای گسببترده میها و شببرکتسببازمان کند کهافزاید و مدیریت و کنترل شبببکه را سبباده تر میمی

شان کرده و قابلیتبرنامه شبکه خود سی برای  شی نوی سفار سرویسهای  صی را به وجود بیاورند که نتیجه آن  صا های جدیدی و اخت
دهد که . توپولوژی بخش داده در شبکه های مبتنی بر نرم افزار موثر است، نتایج حاصل از شبیه سازی نشان میبرای مشتریان است

 یابد.نتشار کاهش میبا افزایش تعداد اجزاء شبکه تاخیر انتشار باالتر رفته و با افزایش پهنای باند، تاخیر ا
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