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 چکیده
است. رشد  سیسرو تیفیک هایاز مولفه یسطوح مشخص برآوردن به ازین ،ءایاش نترنتیا یهاشبکه رینظ یرو به رشد امروز یهااز مشکالت شبکه یکی

 گریو د اعملگره، احسگرههوشمند،  یهایمثل گوش یهوشمند ءایشامل اش ،ءایاش نترنتیا امروزی نظیر یهامتصل در شبکه یهاتعداد دستگاه عیسر اریبس

این خدمات و کاربردهای نوظهور  های هوشمند شده است.های شهرها و خانهسبب ایجاد و توسعه خدمات و کاربردهای جدیدی از جمله در حوزه ،زاتیجهت

های مرسوم با استفاده از زیرساخت آنها سیسرو تیفیک یازهایبرآورده کردن نمختص به خود را دارند و نیازهای کیفیت سرویس هر کدام و رو به گسترش، 

این مشکل ایجاد زیر ساخت  هاییکی از راه حل. یابی استنبوده و یا به سختی قابل دستذیر شبکه، که تنها مبتنی بر عملکرد سخت افزاری هستند امکان پ

صفحه کنترل از صفحه ارسال قابلیت نظارت باشد. این فناوری با جدا کردن یک راه حل امید بخش می به عنوان  نرم افزار محور هایشبکهشبکه بر اساس 

بر این اساس در این مقاله یک زیر ساخت مبتنی بر شبکه نرم افزار  کند.زیرساخت و منابع شبکه را فراهم می در گذاریتخودکار و مدیریت مبتنی بر سیاس

زیر ساخت مرسوم شبکه مقایسه نتایج آزمایش مشابه در محور را پیاده سازی کرده و پس از ارزیابی، نتایج اندازه گیری پارامترهای کیفیت سرویس را با 

 باشد.بیه سازی نشان دهنده برتری زیرساخت شبکه نرم افزار محور مینتایج ش کنیم.می
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   مقدمه .1
 یهاشبکه و نترنتیا یهایفناور عیسرتوسعه و با رشد 

ی دیجد میشاهد ظهور مفاه ،4ءایاش نترنتیاز جمله ا یوتریکامپ

تعداد  شیافزا ،رشد نیا امدی. پمیهست در کاربردهای شبکه

کاربران  شیهوشمند و افزا یهایمتصل مانند گوش یهادستگاه

تعداد  ،2023تا سال  [1] سکویساست. بر اساس گزارش ساالنه 

 .رسیددستگاه خواهد  اردیلیم 14.7 به تعداد متصل یهاتگاهدس

 یتعداد کل مشترکان تلفن همراه جهان بر اساس همین گزارش

جهان از  تیدرصد جمع 70از  شیو ب همیلیارد رسید 5.7به 

-چالش افزایش نیا .اتصال تلفن همراه برخوردار خواهند بود

 نیترمهمکند. یم جادیمربوطه ا یهارا در شبکه یبزرگ یها

 اسیشبکه و عدم مق تیریمد یدگیچیپ ع،یرشد سر نیچالش ا

و  5ری، تاخشیافزا توان بهمی گریاست. مشکالت د آنها یریپذ

در  خدماتجهت ارایه و ترافیک شبکه اشاره کرد.  6ازدحام

 یهابرنامه از طرف منابع درخواست، های امروزیشبکه

مقیاس زیاد  در ییکاربر نها تجهیزاتو  هااز دستگاه ،یکاربرد

و خدمات  هابرنامه نی. اشوندیم ارسالمختلف  یهامکان و از

نیاز مانند  یارانهیگسخت 7کیفیت سرویس یهایازمندینعموما 

از  یبرخشبکه های امروزی، در هستند.  را دارا کم ریتأخبه 

شهر هوشمند مانند در حوزه اینترنت اشیاء و ها و خدمات برنامه

هستند،  دینه تنها مف یو انرژ تیامن یو حت کیسالمت الکترون

پارامترهای ارائه خدمات در زمان مورد انتظار با  یبرا لکهب

مرسوم  یهایهستند. با فناور یاتیح ،باالتر کیفیت سرویس

 توانند برآورده شوند.ینم هانیازمندیها و چالش نیا ،شبکه

است الزم ، گیرانهسخت هاینیازمندی نیبرآورده کردن ا یبرا 

مانند  یدیجد میشبکه با استفاده از مفاه یهایکه فناور

محاسبات  هایی مثلدیگر فناوری و 8محور افزارنرم یهاشبکه

بنیاد شبکه   سازگار شوند. ندهیآ یازهایبا ن 9یلبه چند دسترس

نوظهور  یمعمار کیرا به عنوان شبکه نرم افزار محور  10های باز

                                                           
4 Internet of Things 

5 Delay 

6 Congestion 

7 Quality of Service 

8 Software-Defined Networking - SDN 

باند باال و  یپهناکاربردهای امروزی، با نیاز به  یو مناسب برا

 ت،یریمد یتقابل ،ییایپو یهایژگیکند. ویم فیتعر ایپو تیماه

ترین ی این فناوری مهمسازگار قابلیت وبودن  مقرون به صرفه

 ی. معمار[2]عوامل تاثیر گذاری آن برای نیازهای امروزی است 

یا  ارسال صفحهکنترل شبکه را از  شبکه نرم افزار محور، صفحه

صفحه کنترل شبکه و صفحه داده  یکند. با جداسازیجدا م داده

 میمستقبطور کنترل شبکه را  عملکرد میتوانیارسال، م ای

تواند به طور متمرکز یمیم. شبکه نرم افزار محور کن یزیربرنامه

 .کند تیریکنترل و مد ،ایپو یسیبرنامه نوبا کل شبکه را 

تواند عملکرد یکنترل کننده متمرکز به عنوان قلب شبکه م کی

در کنار فناوری شبکه نرم  کند. نهیبه ایرا به صورت پو شبکه

لبه چند  محاسبات، 11IETS تعریفو مطابق با  افزار محور،

به توسعه دهندگان برنامه و ارائه دهندگان محتوا  ،یدسترس

  دهدیخدمات در لبه شبکه را ارائه مو محاسبات  یهاتیقابل

باند باال و  یکم و پهنا اریبس ریتأخ، لبه شبکهمشخصات  .[3]

که  عمدتا بصورت بی سیم استبالدرنگ  یدسترس نیهمچن

مورد  یی با الزامات بالدرنگ و تاخیر کمهامهتواند توسط برنایم

 OpenFog ومیکنسرس یبا همکار ETSI .[4] ردیاستفاده قرار گ

در بخش لبه شبکه  API یرا برا ییتانداردهادر حال حاضر اس

 فهیوظ با 12یگروه مشخصات صنعت کی ETSI. وضع کرده است

 ی آنایمزا تشکیل داده تا را محاسبات لبه یاستانداردها جادیا

 یبر همکار یاصل هدف کند. نهیبه اجزای شبکههمه  یرا برا

و ارائه دهندگان  یکاربرد یهاشبکه، برنامه یاپراتورها نیب

 یهاطیکاربر متمرکز است. مح یتجربه کل تیتقو یمحتوا برا

حسگر  یادیهوشمند شامل تعداد ز یمانند شهرها ایاش نترنتیا

و دیگر تجهیزاتی است هوشمند  یهایها، گوشناهمگن، محرک

 یبرا نیبنابرا شوند،یمشبکه متصل  یهارساختیزه که ب

 یمعمار یک ها بهها و شبکهدستگاه یایو کنترل پو تیریمد

دارد. در  ازین نظیر فناوری شبکه نرم افزار محور  ریپذانعطاف

9 Multi-access Edge Computing 

10 Open Networking Foundation 

11 European Telecommunications Standards Institute 

12 Industry Specification Group 
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ارایه  با استفاده از شبکه نرم افزار محورمدل  کیمقاله ابتدا  نیا

 یابیشبکه ارزاین فناوری را با فناوری مرسوم و سپس عملکرد 

ملکرد شبکه ع یابیارز ی. در واقع هدف اصلمیکنیم سهیو مقا

کنترل کننده یک و مطالعه نقش  کیتحت انواع مختلف تراف

شده است:  یسازمانده ریمقاله به شرح ز هیاست. بقمتمرکز 

 سوم کند. در بخشیم یاز آثار مرتبط را بررس یبخش دوم برخ

داده شده فناوری شبکه نرم افزار محور ارایه  کوتاه بر یمرور

شبکه مبتنی بر کنترل کننده شبکه نرم مدل  چهارم است. بخش

را  جینتا پنجم . بخشداده شده است شنهادیرا پافزار محور 

ارایه ششم  مقاله در بخشنتیجه گیری کند و یم لیو تحل هیتجز

 .شده است

  کارهای مرتبط .2
با استفاده از زیر ساخت شبکه نرم افزار  [5]و همکاران  سعید 

 یک زمان بند وظایف 13مه محور و بکار گیری مفهوم محاسبات

در زیرساخت  FUPEاند. الگوریتم آنها به نام امن پیشنهاد داده

با استفاده از رویکرد فازی با هدف تامین  شبکه نرم افزار محور

آنیکور و همکاران سطح مناسبی از امنیت پیاده سازی شده است. 

و لزوم فاصله گذاری اجتماعی  19با توجه به پاندمی کووید  [6]

یک چارچوب خودکار و هوشمند برای معماری صنعتی 

Industry 4.0 های نرم در اینترنت اشیاء و با استفاده از شبکه

افزار محور و به منظور انجام عملیات مورد نیاز از راه دور 

از زیرساخت با استفاده  [7] محمد و همکاران. اندداده پیشنهاد

ایجاد شده توسط شبکه نرم افزار محور، یک الگوریتم یادگیری 

تقویتی عمیق برای تحویل محتوا در شبکه اینترنت اشیاء پیشنهاد 

داده و آن کارایی آن را در مقایسه با دیگر روش های مشابه نشان 

 شبکه نرم افزار محورراه حل  کی [8] و همکاران فونیتر اند.داده

-یم یمعرف CORAL-SDNبه نام  شبکه حسگر بی سیم یبرا

را که با  یمشکالتشده  یآنها سع یشنهادیپدر روش کند. 

به شبکه حسگر بی سیم  با شبکه نرم افزار محور  یسازکپارچهی

مقدار  شیافزاحل کند. یکی از این مشکالت،  دیآیوجود م

شده توسط شبکه نرم افزار محور است  دیولت یکنترل یهابسته

                                                           
13 Fog Computing 

14Software-Defined Networking/Network Function 

Virtualization 

 نهیدوس .تاثیر گذار باشد ییویارتباطات راد تیفیکتواند در که می

برآورده کردن  یبرا 14SDN/NFV یمعمار کی [9] و همکاران

 ءایاش نترنتیا وباستقرار چارچ یبرا ءایاش نترنتیالزامات ا

 آنها قادر است کل شبکه را یشنهادیپ ی. معمارکندیم شنهادیپ

هماهنگ  شبکه نرم افزار محورکنترل کننده  یهاتوسط برنامه 

 ءایاش نترنتیرا در استقرار خدمات ا SDN/NFVکند. آنها نقش 

شبکه  یعملکرد معمار [10] و همکاران دارینتیمطالعه کردند. ا

 هیشبکه تجز سنتی یرا با معمار شبکه نرم افزار محوربر  یمبتن

مختلف  یآنها از کنترلرها در این کار. اندکرده سهیو مقا لیو تحل

-را از پروتکل کیو تراف به کار گرفته شده، یکه در سه توپولوژ

 یری. پس از اندازه گاند، بهره بردهکنندیمختلف ارسال م یها

را با  ییربنایز یهاشبکه، آنها عملکرد شبکه یارهایاز مع یبرخ

شبکه  یک معماری [11] و همکاران ائول. راندکرده سهیهم مقا

را  15لبه/ابر هماهنگ ساز یمعمار و هیال چند محور نرم افزار

و  کیکنترل تراف روش کیآنها  ید. معمارنکنیم شنهادیپ

 عبا در نظر گرفتن توزی ء،ایاش نترنتیابرای از ازدحام  یریجلوگ

چوان  .ردیگیبه کار م را پویای پردازش از دید منابع واقعی شبکه

 کیتراف یبا توجه به طبقه بند [12] فنگ زو و همکاران

(DDTCبرا )حمله  یدفاع یاستراتژ کیهوشمند،  یشهرها ی

DDoS و  یریپذانعطاف شیافزا یبرا آنها .کرده است شنهادیپ

از  ،DDoSبرابر حمالت در  شبکه نرم افزار محورکاهش بار 

با  SDN/NFV ای نرم افزار محورعملکرد شبکه  یسازیمجاز

و  نی. چوان لکنندیاستفاده م کیتراف یبندطبقه یبرا یزمیمکان

 ر،یحساس به تاخ کیانتقال تراف یزیبرنامه ر یبرا [13] همکاران

 با استفاده از DTE-SDN مهندسی ترافیک به نام  موتور کی

 یارهایمع DTE-SDN. اندردهک شنهادیپ شبکه نرم افزار محور

شبکه را  اتصالهر  ریو تاخ یاتیعملمانند توان  کیفیت سرویس

که با استفاده از  بصورت بالدرنگاز شبکه  یکل یبا گرفتن نما

وانگ  شن کند.یاست، نظارت م ریامکان پذ OpenFlowپروتکل 

 یو استانداردها یانتقال یریادگیبا استفاده از  [14] و همکاران

IEC 61850به نام  یزمی، مکانSSDS محور افزارنرم تیامن ای 

هوشمند به  یشهرها یهامؤلفه نیتراز مهم یکی یهوشمند برا

15 Edge/Cloud 
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 یانرژ یسازرهیذخرا با هدف  16G2V ایبه شبکه  هینقل لهینام وس

 .دنکنیم شنهادیپرا  یزیرو برنامه

 مروری بر شبکه نرم افزار محور .3

 شبکه نرم افزار محور  یاز معمار یکل ینما کیبخش  نیا

سخت افزار محور  یسنتمرسوم و  یهاشبکه. دهدیارائه م

و  هامجدد دستگاه یکربندیبزرگ، پ یشبکه سنت کیهستند. در 

شبکه  رانیمد یها براچیو سوئ هامسیریابشبکه مانند  تجهیزات

و نظارت و کنترل شبکه  تیریرو مد نیسخت است و از ا اریبس

 اریبس های کیفیت سرویس، کارهایو مولفه17شبکه بر منابع

 یو شهرها ءایاش نترنتیا یهاشبکهدر هستند.  یادهیچیپ

و  مواجه هستیمحساس به زمان و ناهمگن  کیتراف با هوشمند

 یبندبا زمان طمرتب یازهاین ریو سا 18باند یکاهش مصرف پهنا

 21تریو ج ری، تأخ20هااز دست دادن بسته ،19یاتیمانند توان عمل

 مهم است.ها در آن شبکه

 یتحول در فناور کیبه عنوان  شبکه نرم افزار محور یمعمار

با انعطاف  ییهاشبکه جادیآمده است و هدف آن ا دیشبکه پد

 یاصل دهیکمتر است. ا یدگیچیبهتر با پ تیریو مد شتریب یریپذ

 23از صفحه داده 22جدا کردن صفحه کنترل شبکه نرم افزار محور

را  هترب یریپذو انعطاف یچابک ،یزیربرنامهاین فناوری است. 

و یا توزیع  قابلیت مدیریت متمرکز و کرده ریپذ در شبکه امکان

در متمرکز  کننده کنترل کیبا  .[2] کندشده شبکه را فراهم می

 راتییتوانند به سرعت تغیشبکه م رانی، مدشبکه نرم افزار محور

 .کنند مدیریتدر شبکه را 

                                                           
16 Vehicle-to-Grid 
17 Network Resources 

18 Bandwidth 

19 Throughput 

20 Packet Loss 

21 Jitter 

 
 SDN [2]های اصلی مولفه  – 1شکل 

ی باز اهبنیاد شبکه فیر اساس تعرشبکه نرم افزار محور ب

 .است هیالصفحه یا سه  یاراد

 یمعمار یصفحه در باال نیا؛ کاربرد یا الیه صفحه -1

چند برنامه  ای کیقرار دارد که از شبکه نرم افزار محور 

 ،24کیتراف ی)مهندس ییکاربر نهاسمت  یکاربرد

شده است که با کنترل  لی( تشک[15] رهیو غ تیامن

 یشبکه برا یانتزاع یاستفاده از نما یکننده )ها( برا

 .[16] تعامل دارندآنها  یداخل یریگ میتصم ندیفرآ

 هایالزامات و رفتار ی ازفیتعر ارایه اصلی، فهیوظ

 .شبکه است

-برنامه نیکنترل ب صفحه؛ کنترل کنندهیا الیه صفحه   -2

است و به قرار گرفته و صفحه داده  یکاربردی ها

 از طریق یکاربرد یهابرنامه نیب واسط الیه کیعنوان 

 26یرابط جنوب از طریق داده و صفحه 25یرابط شمال

مات الزا ریتفس ،صفحه نیا فهی. وظ[17] کندیعمل م

 صفحه  نیبه صفحه داده است. ا یاز صفحه کاربرد

است که شبکه نرم افزار محور  یهاکننده لشامل کنتر

 کنترل کیکنند. یداده را کنترل م صفحه یهادستگاه

 مولفهبه نام  یکی یدو جزء اصل یداراکننده 

22 Control Plane 

23 Data Plane 

24 Traffic Engineering 

25 North-bound Interface 

26 South-bound Interface 
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است.  28منطق کنترلدیگری به نام  و 27یعملکرد

 کننده رفتار کنترل تیریمسئول مد یعملکرد مولفه

و منطق کنترل مسئول مسائل مربوط به  است

 یازهاین نیتأم یمنابع شبکه برا یهادستورالعمل

در شبکه نرم افزار محور است  یکاربرد یهابرنامه

[2].  

داده  صفحه(؛ رساختیز هیداده )ال یا الیه صفحه  -3

است.  شبکه نرم افزار محور یصفحه معمار نیترنییپا

)مانند  یو مجاز یکیزیف یهاشامل دستگاه صفحه نیا

( است که یو نقاط دسترس هاچی، سوئهامسیریاب

-. دستگاهدهندیرا انجام م یابیریارسال و مس فیوظا

اتصال امن به کنترل  کی قیتوان از طریشبکه را م یها

متصل کرد. کنترل  شبکه نرم افزار محور یکننده مرکز

 جادیا یکند و آنها را برایرا مشخص م نیقوان ،کننده

 کند.یشبکه ارسال م یهاارسال به دستگاه جداول

 یکه برا یکنترل هایپروتکل نیترمحبوب یکی از

صفحه داده  یهاکننده ها و کنترلاتصال دستگاه

 است. OpenFlow [18] پروتکل شودیاستفاده م

 معماری مبتنی بر شبکه نرم افزار  .4

 کامپیوترها، شامل دستگاه یادیتعداد زامروزی  یهادر شبکه 

به  توانندیم ،رهیهوشمند و غ یهایها، گوشحسگرها، محرک

 در کاربردهای یادیز اریبس یهابرنامه .تبادل داده بپردازند

 یپهنا از مختلفسطوح  مانند کیفیت سرویس یازهایبا نامروزی 

 گر،ید یوجود دارد. از سو و نظائر آن ریو تاخ یاتیباند، توان عمل

 دیاز داده را تول یمیدستگاه، حجم عظ ادیز اریتعداد بس نیا

 روی است که بر یانبوه داده چالش بزرگ حجم خواهند کرد.

 توجه به باگذارد. یم ریتأث کیفیت سرویس یازهاین یارضا

 ییایو پواز یک طرف  شبکهرسوم مهای فناوری ییستایاویژگی 

و  تیریمد ،از طرف دیگر های امروزیشبکه یهاطیمح

آن لحاظ نمودن کیفیت سرویس با  منابع شبکه با صیتخص

و  دو هیال یهاچیاست. سوئ زیکار چالش برانگ کیفناوری ها 

انجام  یهر بسته ورود یرا برا یکسانیکار  یمعمول سه هیال

هر بسته به  یارسال برا اتیعملها دهند. در آن دستگاهیم

                                                           
27 Functional component 

 یهادر شبکه .شودیانجام م و مبتنی بر بسته صورت جداگانه

-انیجرمبتنی بر  ارسال اتی، عملشبکه نرم افزار محور بر یمبتن

 هایدنبالهاز  یامجموعه هاانیشود. جریانجام م ی ترافیکیها

 فناوری هستند. با انتها به انتهای مشخصی تاتصاال یها برابسته

توان رفتار ی، مOpenFlow پروتکل و شبکه نرم افزار محور

ها  چیاز آن اتصاالت انتها به انتها در سوئ کیهر  یرا برا ارسال

در شبکه نرم افزار  ها چیسوئ اتیرو عمل نیکرد و از ا فیتعر

-در پژوهش راً،یشود. اخیم دهینام انیبر جر یمبتن ارسال محور،

از جمله کیفیت  ،هاشبکه یهاغلبه بر چالش یبراهای متعددی 

استفاده شبکه نرم افزار محور  بر یمبتن یهاکیتکن از سرویس

شبکه نرم  بر یمبتن یمعمار کیبخش، ما  نیا در .ستا شده

تا عملکرد بهتر شبکه از  مورد ارزیابی قرار دادهرا  افزار محور

کیفیت  یارهایرا به عنوان عوامل مهم مع ریباند و تأخ ینظر پهنا

 شبکه نرم افزار محورکننده . با کنترلمیبدست آور سرویس

که شامل اتصال  ار یو واقع جیرا اریبس یویسنار کیمتمرکز، ما 

بعنوان  شبکه منابع یبه برخ نتیکال بعنوان یینها یهادستگاه نیب

متمرکز است )شکل  شبکه نرم افزار محورکننده سرور با کنترل

 یفناور یابیما به دنبال ارز و،یسنار نی. با امیکنیفرض م (2

شبکه  مرسوم یها یبا فناور سهیدر مقا شبکه نرم افزار محور

 .میرا برجسته کنشبکه نرم افزار محور  یایتا مزا میهست

 
 سرور-. کنترل کننده متمرکز برای اتصال کالینت2شکل 

و  TCP کیمورد استفاده، تراف یهاپروتکل شتریپوشش ب یبرا

UDP دیها تولاز برنامه یاریبس یبرا یعموم کیرا به عنوان تراف 

28 Control Logic 
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بر  یکننده مبتنکنترل کیاز  ،یکننده مرکزکنترل یبرا. میکنیم

عامل  ستمیس کی Ryu. میااستفاده کرده Ryu [19]به نام  تونیپا

 یبرا ریچارچوب سبک وزن و انعطاف پذ کیشبکه منبع باز و 

 نیاست. اشبکه نرم افزار محور  یکاربرد یهاتوسعه برنامه

 فیتعر خوش یهاAPIافزار را با نرم یهامؤلفهکنترل کننده 

 یتا به راحت سازدیدهندگان را قادر م که توسعه کندیارائه م

 کنترلر را ایجاد نمایند. و کنترل شبکه تیریمد دیجد یهابرنامه

Ryu پروتکل مانند  نیاز چندOpenFlow ،OF-config  و

Netconf کند. یم یبانیشبکه پشت یهادستگاه تیریمد یبراRyu 

 ینسخه ها OpenFlowاز جمله  OpenFlowبه طور کامل از 

تحت  تونیدر پا Ryu یکند. همه کدهایم یبانیپشت 1.5تا  1.0

در این مقاله از  .[20] در دسترس هستند Apache 2.0مجوز 

کنترلر و  نیتعامل ب یبرا 1.3نسخه  OpenFlow پروتکل

. ه استاستفاده شد صفحه ارسال یهاها به عنوان دستگاهچیسوئ

 یمبتن یویعملکرد سنار یابیآمده از ارز دست به جینتادر ادامه 

 یویعملکرد سنار یابیارزنتایج با  نرم افزار محورشبکه بر 

 خواهد شد. سهیشبکه مقا مرسوم

 نتایج عملی .5

 رایز م،یکنیاستفاده م Mininet [21]از  ،یسازهیشب طیمح یبرا

شبکه  شیآزما یهاطیمح یبه طور گسترده برا این شبیه ساز

 هیشب کیبه عنوان  Mininet. شودیاستفاده م نرم افزار محور

ها، میزبانرا با  یمختلف یهایتواند توپولوژیساز شبکه م

-نکیو ل( OVSwitches) یا   Openflow با قابلیت یهاچیسوئ

شبکه بر  یمبتن یویسنار یتوپولوژ 3کند. شکل  جادیا ی آنهاها

 .دهدیرا نشان م نرم افزار محور

 
 نرم افزار محور. توپولوژی مبتنی بر شبکه 3شکل 

 یرو ،اندشدهاستفاده  وهایسنار یاجرا یکه برا یمجاز یهانیماش

با فرکانس  Intel Core i7-4510 یکه از پردازنده مرکز یاانهیرا

اند. نصب شدهد، کنیرم استفاده م تیگابایگ 12و  گاهرتزیگ 2.6

با  چیشامل سه سوئ شبکه نرم افزار محوربر  یشبکه مبتن یویسنار

و (  mininetدر  OVS ای Open VSwitche)  Openflow  قابلیت

از آنها که توسط  کیو سرور( متصل به هر  نتی)کال زبانیدو م

 شدهایجاد ( 4شکل  تونی)کد پا شوندیکننده کنترل مکنترل کی

 یکنترل کننده مرکز بعنوان Ryuکننده  کنترل کی. ما از ستا

-هاستفاده کرد شبکه نرم افزار محوربر  یمبتن یویسنار یاجرابرای 

 از  Ryu کننده  کنترل یساز ادهیمنظور پ به .میا

“ryu.base.app_manager.RyuApp” نیاستفاده شده و همچن 

 از روال ،OpenFlow 1.3استفاده از نسخه  یبرا

“simple_switch_13.py” مرسوم یوی. سناره استاعمال شد 

کننده  کنترل چی)بدون ه یمعمول چیو سه سوئ زبانیشبکه از شش م

 ادهیپ ماشین مجازی یرو ویشده است. هر دو سنار لی( تشکیای

عملکرد با  یریاندازه گ و،یدو سنار ی. پس از اجراشده اند یساز

. پس از شده استانجام  UDPو  TCP هایاز پروتکلاستفاده 

ده تکرار  نیانگیرا به عنوان م یاتیو توان عمل ریتاخ ک،یتراف جادیا

 یویدو سنارهر  ی. براایمکرده یریاندازه گ ویهر سنار یبرا

 ،مرسوم یو معمار شبکه نرم افزار محوربر  یشبکه مبتن یمعمار

اندازه  کیفیت سرویس یو پارامترها شدهرا دنبال  هیرو نیهم

 شده اند.ثبت  وهایسنار یشده در طول اجرا یریگ

Pseudocode of the scenario 

1. Add controller: net.addController; 

 Set controller name to C0; 

Set controller ip address and port number; 

Set controller as remote with TCP 

connection; 

2. Add OpenFlow switches: net.addSwitch; 

 Set S1, S2 ,S3 as OVSKernelSWitches; 

3. Add Hosts: Net.addHost(h1, h2, h3, h4);  

 Set ip address for h1, h2, h3; 

4. Add links: 

 Net.addLink( h1, h2 to s1); 

Net.addLink( h3, h4 to s2); 

Net.addLink( h5, h6 to s3); 

5. Starting Controller; 

6. Starting network with host and OVSSwitches; 

7. Establish connection between hosts; 

8. 

9. 

Establish client-server connection between h2 

and h4; 

Evaluate and record QoS parameters from 

the network; 
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 . شبه کد مربوط به تولید سناریو1جدول 

و  یاتی، توان عملکیفیت سرویس سناریوها عملکرد یابیارز یبرا

انتقال داده  یسرعت واقع ،یاتیدوعامل مهم هستند. توان عمل ریتأخ

به مقصد از  دنیرس یاست که بسته برا یزمان ،ریدر شبکه و تأخ

  کند.یمنبع صرف م کی

های مرتبط با شبکه تولید الگوی واقعی های پژوهشیکی از چالش

ترافیک شبکه است. برای اینکار نیاز به یک مولد ترافیک منعطف 

های که بتواند انواع مختلف ترافیک را با پشتیبانی از رابطو سبک 

های ترافیک این شرایط مجازی تولید کند داریم. بسیاری از مولد

های تنها قادر به تولید جریان Netperf [22]را دارا نیستند. مثال 

ثابت بوده ولی از نظر میزان مصرف پردازنده کارآمد بوده و از 

های جریان کند. دیگر مولدهای مجازی نیز پشتیبانی میرابط

میزان مصرف  WARP17 [24] و TRex [23]ترافیک شبکه مثل 

CPU های مجازی بطور محدود  بیشتری داشته و همچنین از رابط

 کنند.تر پشتیبانی می

باند  یپهنا یریو اندازه گ کیتراف دیتول یبرادر این پژوهش، ما 

 کی iPerf .میکن یه ماستفاد iPerf [25]از ابزار  ،یاتیو توان عمل

-با پروتکل کیتراف دیاست که قادر به تول یسرور-نتیابزار کال

 تیفیو ک یاتیتوان عمل یریو اندازه گ UDPو  TCP های مختلف 

در این  و سرور( است. نتی)مانند کال زبانیدو م نیشبکه ب ارتباط

و  کرده را اجرا  یشنهادیپ یویسنار تونیپا پتیابتدا اسکر آزمایش

دسترسی ایجاد  هامیزبان  نالیترمبه   "xterm" استفاده از سپس با

را  iPerf دیو سرور، با نتیکال نیارتباط ب یبرقرار ی. براکنیممی

و سرور  نتیکال نالیترم یساز هیهر شب یخاص رو یهاپارامتربا 

، در TCPپروتکل  ی. برامیشود، اجرا کنیباز م xtermکه توسط 

که سمت  هصادر شد” s“ پارامتربا  iPerf، (host2)سمت سرور 

پورت گوش دادن  "p" پارامتر. کندیم نییرا تع صالسرور ات

 iPerf -s -p "کند. دستور کامل صادر شده یسرور را مشخص م

6633 -i 1" دستور  نت،یاست. به طور مشابه، در سمت کالiPerf 

کند. یم نییاتصاالت را تع یاجرا شد که سمت مشتر "c" پارامتربا 

کند، ین مییشماره پورت را تع "p"، پارامتر

<"server_ip_address">  آدرسIP کند، و یم نییسرور را تع

"t" یزمان اجرا iPerf  کند. دستور کامل صادر یم نییتع هیثانبه را

 "Iperf –c <server_IP_address> -p 6633 –t 120"شده 

در سمت  "u" پارامتراز  دی، باUDPاتصال  کی جادیا یبرا است.

 TCP دو پروتکلاز هر  iPerf. اگرچه میو سرور استفاده کن یمشتر

 هایآزمایش نیکند، بیم یبانیبه عنوان پروتکل انتقال پشت UDPو 

TCP  وUDP یکه خروج یجیباند و نتا یدر پهنا iPerf یم بر-

 نده، فرستTCP آزمایش با پروتکلگرداند تفاوت وجود دارد. در 

کند، در یم دیشبکه داده تول حداکثر توان تحمل انتقالبه اندازه 

 تعیین  "b" پارامتربا  دیبانرخ انتقال را  UDP آزمایشکه در  یحال

 کی یسرعت انتقال را رو Mininet صورت نیا ریدر غ م،یکن

 نرخ انتقال را با ش،یآزمااین  در کند.یمحدود م هیدر ثان تیمگاب

 ی. با اجرامیکرد میتنظ هیدر ثان تیمگاب 40 یرو "b" پارامتر

iPerf ( در سمت سرورhost-2 سرور شروع به گوش دادن به ،)

با  نیکند که در دستور مشخص شده است. و همچنیم یپورت

را در آن پورت  یکی( ترافhost-4) نتیدر سمت کال iPerf یاجرا

شده )نرخ انتقال خاص، مدت زمان انتقال و  نییتع یپارامترهابا 

ترافیک  iPerfبا استفاده از   کند.یم جادی( اTCPاندازه پنجره 

برای اندازه  ایم. ایجاد کرده  بسته در ثانیه 100با نرخ ثابت زمینه ای 

  ping و  ICMPپروتکل توانیم از می نیز گیری تاخیر بین دو میزبان

 .کنیماستفاده 
Ubuntu 18 سیستم عامل 

Mininet 2.3.0d6 محیط شبیه ساز 

OpenFlow 1.3 کنترل کننده 

120 seconds مدت زمان آزمایش 

85.3 Kbytes (standard)  اندازه پنجرهTCP 

208 Kbytes  اندازه بافرUDP 

1500 bytes (1472+20+8, data, 

IP header, ICMP header) 
 ICMPاندازه بسته 

 کنندهتعداد کنترل  1

 OpenFlowتعداد سوییچ  3

 تعداد میزبان 6

 زمان انتظار برای اتصال جدید 1

280 us فاصله بین بسته ها 

40 mbps  پهنای باند لینک ها 

100 mps ترافیک زمینه 

 تنظیمات مربوط به آزمایش. 2جدول 

 TCPجریان ترافیک پروتکل  به دست آمدهعملیاتی توان  4 شکل 

شبکه سناریوی و  شبکه نرم افزار محوربر  یمبتن سناریویدر هر دو 

دهد. همانطور که مشاهده ینشان م هیثان 120را در طول  مرسوم

به دست آمده توسط کنترل کننده  عملیاتی توان نیانگیم شودمی

 یاست در حال هیبر ثان تیگابیگ 34.3حدود شبکه نرم افزار محور 
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حدود  مرسومبه دست آمده توسط شبکه عملیاتی توان  نیانگیکه م

 کینزد اریبس UDPپروتکل  جیاست. نتا هیبر ثان تیگابیگ 33.4

نشان  6نشان داده شده است(. شکل  5است )همانطور که در شکل 

چنانچه کمتر است.  SDNبر  یتحت شبکه مبتن تریدهد که جیم

به  شبکه نرم افزار محور بر ینشان داده شده  شبکه مبتندر نتایج 

 نیو همچن UDPو  TCPپروتکل هر دو  باالتر تحت یاتیتوان عمل

 ه است.افتیدست  UDPبهتر تحت پروتکل  تریج

 
 : مقایسه توان عملیاتیTCP. پروتکل 4 شکل

 
 : مقایسه توان عملیاتیUDP. پروتکل 5شکل 

 
 مقایسه جیتر . 6شکل 

-و شبکه محورشبکه نرم افزار بر  یمبتن یهاشبکه نیب ریتاخ سهیمقا

و  میانگینحداقل،  است. شده نشان داده 7در شکل  مرسوم یها

 یریاندازه گ ICMPشبکه با اندازه بسته استاندارد  ریحداکثر تاخ

شبکه نرم  بر یمبتن سناریویشود یمشاهده م چنانچه .شده است

 دارد. یکمتر ریتاخ مرسومشبکه سناریوی با  سهیدر مقا افزار محور

 
 مقایسه تاخیر. 7شکل 

به سرور در هر دو  کالینتاز  یمواز TCPبا صد اتصال  شیآزما

نشان داده شده است. همانطور  8در شکل  جیتکرار شد. نتا ویسنار

به دست آمده توسط  عملیاتی توان نیانگیم شودمیکه مشاهده 

و  هیبر ثان تیگابیگ 49.62شبکه نرم افزار محور  بر یمبتن سناریوی

 43 مرسومشبکه  از سناریویبه دست آمده  عملیاتی توان میانگین

 است. هیانبر ث تیگابیگ

 
 ارتباط موازی 100. مقایسه توان عملیاتی با 8شکل 

-حجم داده نیانگینشان داده شده است، م 9همانطور که در شکل 

در  شبکه نرم افزار محور، بر یمبتن سناریویمنتقل شده توسط  یها

است در  هیثان 20در  تیگابایگ 5.8اتصال  100با  شیطول آزما

 شبکه سناریوی توسط افتهیانتقال  یهاحجم داده نیانگیکه م یحال

 است. تیگابایگ 5.1 مرسوم

30

31

32

33

34

35

0 5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

10
0

10
5

11
0

11
5

12
0

Th
ro

u
gh

p
u

t 
in

 G
ig

ab
it

/s

Time in second

Conventional SDN

41.82

41.84

41.86

41.88

41.9

41.92

41.94

41.96

41.98

42

0 5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

10
0

10
5

11
0

11
5

12
0

Th
ro

u
gh

p
u

t 
in

 G
ig

a 
b

it
 p

er
 s

ec
o

n
d

Time on second

Conventional

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

0.045

0 5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

10
0

10
5

11
0

11
5

12
0

Ji
tt

er
 (

m
s)

Time on second

Conventional

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

min avg max

La
te

n
cy

 in
 m

s

Conventional SDN

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Th
ro

u
gh

p
u

t 
in

 G
ig

ab
it

/s
 

Time - 100 connection on each time slot

Conventional SDN



ی 
لم

ة ع
نام

صل
ف

- 
شی

وه
پژ

 
هی

ند
رما

ف
 و 

ل،
نتر

ک
 

ال
س

 
م 

نج
پ

، 
رة

ما
ش

  
ز 

ایی
  پ

سه،
14

00
 

 مقالـــــه
 

47 

 

 
 اتصال 100. مقایسه انتقال داده با 9شکل 

 بر یشبکه مبتنسناریوی که  شودمی با توجه به نمودارها، مشاهده

 یبا فناور سهیدر مقا یتواند عملکرد بهتریمشبکه نرم افزار محور 

نکته مهم است که ما  نیشبکه داشته باشد. توجه به ا مرسوم

 و میاکرده یابیارز چیو سوئ زبانیم یرا با تعداد محدود وهایسنار

های بزرگتر نیاز به پژوهش مقایسه بین این دو فناوری در مقیاس

 از کنترلشبکه نرم افزار محور  یویدر سنار نیهمچن بیشتری دارد.

-بین کنترل کننده عملکرد کردیم که مقایسه استفاده Ryu کننده 

 های بعدی باشد.های دیگر نیز می تواند موضوع پژوهش

 نتیجه گیری .6

  نوظهور و رو به توسعه یفناور کی به عنوان شبکه نرم افزار محور

 جادیا امروزیهای شبکه یرا برا یرگذاریو تاث دیجد یهاجنبه

برای بسیاری  دوارکنندهیام یفناور کیرو  نیو از ا کرده

 ،یزیبرنامه رهای تیبا توجه به قابلاین فناوری است.  هاازچالش

سازد تا یما را قادر م ،شبکه تمرکزم تیریو مد یریانعطاف پذ

در  را کیفیت سرویس ی، نظارت، کنترل و بهبود پارامترهاتیریمد

 .میانجام ده و موثرتر بهتر شبکه

شبکه نرم افزار  فناوری بر یشبکه مبتن یمعمار کیمقاله، ما  نیا در

 ،شبکه مرسوم یکردهایرو با آن را عملکرد ه وارائه کرد محور

توان  یابیارز یبرا هاشیآزما مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم.

 بر  یشبکه مبتن یمعمار یویدر دو سنار تریو ج ریتأخ ،یاتیعمل

 شبکه انجام شد. مرسوم یو معمارشبکه نرم افزار محور 

شده و  دیتول UDPو  TCP هایترافیکی پروتکل یهاانیجر

. در سناریوهای مربوطه اندازه گیری شدعملکرد هر پروتکل 

در  و عملکرد شبکه دیتول یمواز TCPاتصال  100 ن،یعالوه بر ا

آمده از دست به دست آمد. با توجه به عملکرد به هر دو سناریو

نسبت  شبکه نرم افزار محورگرفت که  جهینت توانی، مهاایشآزم

دارد.  ریو تأخ یاتیدر توان عمل یعملکرد بهتر مرسوم یهابه شبکه

-و توان پردازشی ماشین یسخت افزار یهایژگیبه و هاشیآزما

محدود شده است و واضح  رهیو غ CPU ،RAMمانند های مجازی 

بزرگتر  یهاتوان شبکهیها متیاز محدود یاست که با بهبود برخ

 یویدر سنار نیمختلف را در نظر گرفت. همچن یهایکربندیبا پ

به مختلف  یهااستفاده از پروتکل شبکه نرم افزار محوربر  یمبتن

 یمتفاوت جیست به نتاا ممکن یکزکنترل کننده مر یبرا Ryuجز 

های عالوه بر مزیت .دارد لیبه مطالعه و تحل ازیکه ن ابدیدست 

 هایسازی الگوریتممورد پژوهش، این فناوری اجازه پیاده

را در فرآیند زیر ساخت شبکه را بهینه سازی  یادگیری ماشینی و 

دهد. در این رابطه مسایلی از جمله موازنه بار کار سرویس می

های مورد توسط روشغیره ها، تصمیم گیری خودمختار و دهنده

-تواند موضوع پژوهشهای نرم افزار محور میشبکهاشاره در بستر 

 های مختلف باشد. های بعدی برای حل چالش
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