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چکیده
امروزه اینترنت یک جامعه دیجیتال را بوجود آورده است .به گونهای که همه چیز به یکدیگر متصلاند
و به همه چیز میتوان از هر جایی د ستر سی دا شت .با وجود مقبولیتهای گ سترده اینترنت ،شبکههای
آیپی سنتی 1پیچیده بوده و مدیریت آنها نیز بسیار سخت میباشد .به عنوان مثال پیکربندی شبکه طبق
سیاست های از قبل تعیین شده سخت بوده و همچنین دوباره پیکربندی آنها به دلیل پاسخ به خرابی و یا
تغییر بار شبکه نیز مشکل میباشد .شبکههای امروزی به طور عمودی مجتمع میباشند ،به عبارتی دیگر
سطوح داده 2و کنترل 3از یکدیگر جدا نمیبا شند .شبکههای نرمافزار محور 4یک معماری شبکه جدیدی
میبا شد که قول میدهد اجتماع شبکه های امروزی را شک سته و سطوح داده و کنترل را از یکدیگر جدا
نماید .به عبارت دیگر منطق کنترل شبکه را از روترها و سوییچهای زیرین جدا کرده و کنترل شبکه را به
صووورت منطقی متمرکز کرده و قابتیت برنامه نویسووی ابرنامهریزی) شووبکه را فراهم میکند .شووبکههای
نرمافزار محور ،ساخت و معرفی انتزاع های 5شبکه را آسان کرده ،در نتیجه مدیریت شبکه را ساده میکند
و شرایط تحول شبکه را فراهم میکند.
در این مقاله سعی می کنیم که برر سی کامتی از شبکه های نرم افزار محور دا شته با شیم .در ابتدا
ضمن معرفی این شبکهها ،تاریخچه این شبکهها نیز برر سی شده ا ست .و در نهایت نبز به برر سی جامع
اجزای ت شکیل دهنده معماری شبکههای نرم افزار محور و کارها و تالشهایی که در خ صوص ا ستاندارد
سازی این نوع شبکه ها انجام شده است ،اشاره میکنیم.
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مقدمه
کنترل توزیع شووده و پروتکلهای انتقال شووبکه که در روترها و سوووچیچها اجرا میشوووند ،فناوریهای
کتیدی میباشوند که به اطالعات اجازه میدهند در قالب بسوتههای دیجیتال در سوطح جهان انتقال داده
شوند .بر خالف مقبولیت گ سترده اینترنت ،شبکه های آیپی سنتی پیچیده بوده و مدیریت آنها ب سیار
سخت میباشد ،زیرا برای اینکه بتوان سیاستهای سطح باالی دلخواه را به شبکه اعمال کرد ،اپراتورهای
شبکه میبایستی هر دستگاه شبکه را با استفاده از دستورات سطح پایین اختصاصی هر دستگاه و شرکت
تولید کننده ،جداگانه پیکربندی کنند .عالوه بر پیچیدگیهای پیکربندی ،محیط های شووبکه میبایسووتی
خطاهای پویا را نیز تحمل کرده و با توجه به تغییرات بار شوووبکه ،خود را وفق ده ند .دوباره پیکربندی
خودکار و مکانیزمهای پا سخگویی در شبکه های امروزی به طور کامل ،قابل اجرا نبوده و از طرفی اجرای
سیاست های مورد نیاز در محیط های پویا بسیار چالش برانگیز میباشد[1].

شبکه های امروزی به صورت عمودی مجتمع میبا شند .سطح کنترل ات صمیم میگیرد که به چه
صورت با ترافیک شبکه رفتار شود) و سطح داده اکه ترافیک را با توجه به ت صمیمات گرفته شده تو سط
واحد کنترل ،ارسووال میکند) در تجهیزات شووبکه یکپارچه بوده ،در نتیجه باعث کاهش انعطاف پذیری آن
شده و مانع تحول و نوآوری زیر ساخت شبکه میشود.
شوبکههای نرم افزار محور یک معماری نوظهور شوبکه بوده که این امید را میدهد که محدودیتهای
زیرسوواختهای شووبکه های کنونی را تغییر بدهد .ابتدا اتصووال عمودی آن را از طریق جداسووازی منطق
کنترل شبکه ا سطح کنترل) از سوچیچ ها و روترهای زیرین که ترافیک را ار سال میکنند ا سطح داده)
میشکند .دوماً با جدا سازی سطوح داده و کنترل ،سوچیچ های شبکه تبدیل به تجهیزات سادهای میشوند
که تنها ترافیک را ار سال میکنند و منطق کنترلی آنها در یک کنترلر  1منطقاً متمرکز ایا سی ستم عامل
شبکه) پیاده سازی می شود .که در نتیجه باعث ساده سازی اجرای سیاستهای ادوباره) پیکربندی شبکه
و تکامل شبکه می شود .یک نمای ساده از معماری شبکههای نرم افزار محور در شکل ا )1-1نشان داده
میشود].[1
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نمایی ساده از معماری شبکه های نرم افزار محور

بسوویار مهم میباشوود که بیان شووود منظور از این جمته که منطق کنترل شووبکه به صووورت منطقی
متمرکز شووده اسووت ،بدین معنی نیسووت که تنها یک سوویسووتم متمرکز فیزیکی وجود دارد .در واقع برای
اینکه میزان کارایی به طور مناسب و کافی تضمین شود و مقیاس پذیری و قابتیت اطمینان داشته باشیم،
نمیتوان سطح کنترل را در یک کنترلر متمرکز فیزیکی پیاده سازی کرد ،در عوض چندین کنترلر وجود
خواهد دا شت که به صورت فیزیکی توزیع شدهاند و سطح کنترل در این کنترلرهای توزیع شده پیاده
سازی میشود.
جداسازی سطوح داده و کنترل با تعریف یک واسطهای برنامهنویسی 1خوش تعریف معنا پیدا میکند
که کنترلر از طریق این وا سط تجهیزات شبکه را برنامهریزی میکند .در شکل ا )1-1این مفهوم ن شان
داده شده است.
برجستهترین مثال از همچین واسط برنامهنویسی ،پروتکل  OpenFlowمیباشد که در ادامه به تشریح
آن می پردازیم.
اگرچه شبکههای نرم افزار محور و  OpenFlowابتدا یک موضوع آکادمیک بود اما امروزه توجه صنعت
نیز به آن جتب شووده اسووت .امروزه بیشووتر تولید کنندههای تجهیزات شووبکه ،سوووییچ هایی را روانه بازار
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کردهاند که از  OpenFlowپشووتیبانی میکنند .به بعضووی از این سوووییچ ها اصووطالحا Pure OpenFlow

گفته می شود به این معنی که این سوییچ ها تنها در شبکه های نرم افزار محور کاربرد داشته و نمی توان
این سوییچ ها را در شبکه های سنتی نیز مورد ا ستفاده قرار داد زیرا این سوییچ ها فاقد منطق کنترلی
بوده و فقط سطح داده در آنها پیاده سازی شده و تنها داده ها را فوروارد می کنند .در مقابل بعضی شرکت
ها سوییچ هایی را روانه بازار کرده که هم در شبکه های فعتی می توان از این سوییچ ها ا ستفاده کرد و
هم در شووبکه های نرم افزار محور ،که اصووطالحا به این سوووییچ ها  OpenFlow-Enabledگفته میشووود.
موضووووع شوووبکه های نرم افزار محور به اندازهای جالب و مهم بوده که شووورکتهایی نظیر ، Facebook
 Yahoo ، Googleو  Microsoftبه این مو ضوع وارد شده و پروژههایی را نیز در این رابطه انجام دادهاند.
به ویژه گوگل که با ا ستفاده از شبکه های نرم افزار محور ،دیتا سنترهای خود که در سرا سر دنیا پخش
شدهاند را به یکدیگر متصل کرده است[2].

همانطور که در شکل ا )2-1ن شان داده ا ست ،شبکه های کامپیوتری میتوانند به سه سطح تق سیم
شوند :سطوح داده ،کنترل و مدیریت.

نمایی الیه ای از عمتکرد های شبکه ای

سطح داده معادل تجهیزات شبکه بوده که وظیفه دارند داده ها را به صورت کارآمد پیشبری 1کنند.
سووطح کنترل بیانکننده پروتکلهایی میباشوود که جدولهای پیشبری تجهیزات شووبکه را پر میکنند.
سطح مدیریت شامل سرویسهای نرم افزاری شبکه نظیر برنامههای کاربردی م سیریابی ،امنیتی ،کنترل
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دسترسی ،مدیریتی شبکه و غیره می باشد .سیاستهای شبکه در سطح مدیریت تعریف میشوند و سطح
کنترل سیاستها را اجرا میکند و سطح داده نیز طبق سیاست واحد کنترل ،داده ها را ارسال میکند.
شبکه های نرم افزار محور چیست؟
واژه شوووب که های نرم افزار محورا ) SDNاولین بار در تحقی قات صوووورت گرف ته در مورد پروت کل
 OpenFlowدر دانشووگاه اسووتنفورد مطرح شوود [ .]3همانطور که اشوواره شوود  SDNاشوواره به معماری
شبکههایی دارد که در آن سطح دادهای که سوییچها میبا شند ،تو سط یک کنترلکنندهی راه دور که از
تجهیزات جدا شدهاست ،مدیریت میشود.
ما شبکههای نرم افزار محور را معماری شبکهای با چهار رکن زیر تعریف میکنیم:
 .1سوطوح داده و کنترل از یکدیگر جدا هسوتند .عمتکردهای کنترلی از تجهیزات شوبکه حذف
شدهاند و در نتیجه تجهیزات شبکه به المانهای پیشبری ساده مبدل شدهاند.
 .2تصوومیمات پیشبری بجای اینکه بر طبق آدرس مقصوود انجام شوووند ،مبتنی بر جریان انجام
میشوووند .در شووبکه های نرم افزار محور ،یک جریان دنبالهای از بسووته ها بین یک مبدا و
مقصوود میباشوود که دارای مقادیر مشووترد در بعضووی فیتدهای سوورآیندشووان هسووتند .همه
بستههای یک جریان ،سرویس مشابهی در تجهیزات شبکه میگیرند.
 .3منطق کنترل به یک موجودیت خارجی انتقال داده شده که به آن کنترلر شبکههای نرم افزار
محور و یا سیستم عامل شبکه 1میگویند.
 .4شبکه را میتوان بو سیته برنامههای کاربردی که در باالی سی ستم عامل شبکه در حال اجرا
بوده و با دستگاه های سطح داده زیرین تعامل دارند ،برنامه ریزی کرد.
همان طور که قبالً نیز بیان شد اتصال محکم بین سطوح داده و کنترل ،افزودن کارکردهای جدید به
شبکههای سنتی را بسیار سخت کرده است .این واقعیت در شکل ا )3-1نمایش داده شده است.
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شبکه های سنتی در مقایسه با شبکه های نرم افزار محور

ات صال محکم سطوح داده و کنترل ،تو سعه و ا ستقرار ویژگیهای شبکهای جدید امانند الگوریتمهای
مسیریابی) را بسیار مشکل کرده است .زیرا بدین منظور بایستی سطح کنترل تمام تجهیزات شبکه را بروز
رسوووانی کنیم ااز طریق نصوووب سوووفت افزارهای 1جدید و یا ارتقاع سوووخت افزاری) .بنابراین معموالً این
ویژگیهای جدید شبکه ای از طریق تجهیزات سخت افزاری گران و اختصاصی که نحوه پیکربندی آنها نیز
سوخت میباشود ،به نام جعبههای میانی 2اراچه میشوود .به عنوان یک نمونه از جعبههای میانی میتوان به
فایروالها و سی ستمهای ت شخیص نفوذ 3و متوازن سازهای بار ا شاره کرد .این جعبههای میانی به صورت
استراتژیک در شبکه قرار میگیرد ،در نتیجه اگر در آینده شبکه نیاز به تغییر توپولوژی یا پیکربندی داشته
باشد ،انجام آنها با مشکل روبرو میشود.
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در مقابل شبکههای نرم افزار محور ،سطوح داده و کنترل را از یکدیگر جدا کرده و سطح کنترل را در
یک موجودیت خارجی به نام کنترلر پیاده سازی میکند .این رهیافت دارای مزایای زیر میباشد:
 .1برنامه نوی سی سرویسهای شبکه و برنامههای کاربردی شبکه سادهتر می شود زیرا سطوح
تجریدی که کنترلر و یا زبانهای برنامه نویسی سطح باال اراچه میدهند ،میتوانند به اشتراد
گذاشته شوند.
 .2تمام برنامههای کاربردی میتوانند از مزیت دسووترسووی به اطالعات شووبکه مشووترد ادید
جهانی) استفاده کرده که در نتیجه منجر به تصمیمات سیاست کارآمد و سازگار میشود.
 .3این برنامه های کاربردی میتوانند از هر کجای شوووبکه  ،اقدامات الزم را انجام دهند ادوباره
پیکربندی تجهیزات شبکه) ،بنابراین دیگر نیازی نی ست یک ا ستراتژی دقیق طراحی کرد که
یک کارکرد جدید را در کجای شبکه قرار داد.
 .4ادغام کردن برنامههای کاربردی سووادهتر میشووود .به عنوان مثال برنامههای کاربردی متوازن
سازی بار و مسیریابی می توانند با یکدیگر ادغام شوند به طوری که ت صمیمات متوازن سازی
بار بر سیاستهای مسیریابی مقدم تر میباشند.
تاریخچه شبکه های نرم افزار محور
اگر چه شبکههای نرم افزار محور یک معماری شبکه ای است که اخیراً سر و صدا کرده ولی شبکههای
نرم افزار محور خود از ایدههای شبکهای استفاده میکند که قبل از او وجود داشته است .به ویژه شبکههای
نرم افزار محور از کارها و ایدههایی که برای سوواخت شووبکههای قابل برنامه ریزی 1از جمته شووبکه قابل
برنامهریزی  ،ATMشبکههای فعال 2و همچنین طرحهایی که برای جدا سازی سطوح کنترل و داده اراچه
شده از جمته  3NCPو  4RCPاستفاده میکند.
برنامه ریزی سطوح داده 5تاریخ طوالنی دارد .در واقع برای اولین بار شبکه های فعال بودند که سعی
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در ساخت معماری شبکه جدیدی مبتنی بر این مفهوم داشتند .ایده اصتی پشت شبکههای فعال این بود
که هرگره این توانایی را داشته باشد که بتواند محاسباتی روی بسته ها انجام داده و یا محتویات بستهها را
تغییر دهد.
از جمته کارهایی که اخیراً برای طراحی و گسووترش دسووتگاههای سووطح داده قابل برنامهریزی انجام
شده ،میتوان به  OpenFlow ،ForCESو  POFاشاره کرد .این پروتکلها از روشی متفاوت از شبکه های
فعال برای رسوویدن به این مقصووود اسووتفاده میکنند .در واقع مبتنی بر تغییر دسووتگاهای پیشبری به
گونهای که هر دستگاه دارای یک و یا چندین جدول جریان باشد که این جداول به وسیته یک موجودیت
راه دور و از طریق عمتیات هایی نظیر افزودن ،1حذف کردن 2و ویرایش 3پیکربندی میشوند.
اولین اقداماتی که برای جدا سوووازی سوووطوح داده و کنترل انجام شووود به دهه  08و  08میالدی باز
میگردد .احتماال  NCPاولین اقدام جهت جداسازی سطوح داده و کنترل بود NCP .توسط  AT&Tبرای
بهبود مدیریت و کنترل شبکه تتفن خود اراچه شد.
 NCPبدلیل استفاده از دید جهانی شبکه باعث سرعت بخشیدن به ابتکار در شبکه شده و همچنین
کارآمدی شبکه را نیز بهبود داد.
اخیراً پروژههای دیگری نظیر  ،NOX ،OpenFlow ،Ethane ،SANEو  POFنیز جداسووازی سووطوح
کنترل و داده را مطرح کردهاند .جالب اینکه ،این راه حل های اخیر نیازمند انجام تغییرات اسووواسوووی در
تجهیزات پیشبری نی ستند  ،که در این صورت نه تنها برای جامعه تحقیقاتی شبکه جالب میبا شد بتکه
برای صنعت شبکه نیز مفید میبا شد .به عنوان مثال تجهیزات مبتنی بر  OpenFlowمیتوانند به راحتی
با تجهیزات اترنت سنتی همزی ستی دا شته با شند که در نتیجه به منظور برپا سازی  OpenFlowمیتوان
این شووبکهها را در کنار شووبکههای سوونتی بر پا کرد و به مرور زمان دسووتگاهای مبتنی بر OpenFlow

بیشتری را به شبکه اضافه کرد.
مفهوم سی ستم عامل شبکه با معرفی سی ستم عاملهای شبکه مبتنی بر  OpenFlowمانند ،NOX
 ONIXو ONOSدوباره متولد شد .سی ستم عاملهای شبکه چندین دهه ا ست که وجود دارند .یکی از
معروف ترین آنها  IOSسیسکو میباشد که در اوایل دهه  08میالدی معرفی شد .دیگر سیستم عاملهایی
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که سزاوار نام بردن هستند میتوان به  ExtreamXOS ،JUNOSو  SR OSاشاره کرد.
این سی ستم عاملهای شبکه ،سخت افزار زیرین را برای اپراتورهای شبکه تجرید کرده ،کنترل زیر
سواخت شوبکه را آسوانتر کرده و همچنین توسوعه و گسوترش پروتکلهای جدید و برنامه های کاربردی
مدیریتی را ساده کرده است.

اجزای تشکیل دهنده شبکه های نرم افزار محور
همان طور که در شکل ا )4-1اب) ن شان داده شده ا ست ،میتوان معماری شبکههای نرم افزار محور
را به صورت ترکیبی از الیههای مختتف نمایش داد که هر الیه وظایف ویژه خود را دارد.
بعضی از این الیه ها همیشه در پیاده سازیهای شبکههای نرم افزار محور وجود دارند از جمته واسط
برنامه نویسی جنوبی 1و سیستم عامل شبکه و واسط برنامه نویسی شمالی 2و برنامههای کاربردی شبکه. 3
در حالی که بعضی از الیه های شبکههای نرم افزار محور تنها در بعضی کاربردها و پیاده سازیهای خاص
وجود دارند مانند الیههای مدیر مجازی سازی 4و مجازی سازی مبتنی بر زبانهای برنامه نویسی. 5

Southbound API
Northbound API
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شبکه های نرم افزار محور الف) سطوح ب) الیه ها ج) معماری طراحی سیستم

الیه های  SDNدر شکل ا )4-1اب) نمایش داده شده است و شکل ا )4-1االف) و شکل ا )4-1اج)
نیز شبکههای نرم افزار محور را از جهت سطوح آن و از جهت طراحی سیستمی نشان میدهد.
در ادامه الیههای شبکههای نرم افزار محور را از پایین به باال برر سی کرده و ویژگی ها و مفاهیم مهم
آنها نیز گفته میشود.
الیه  : 0زیر ساخت
زیر ساخت 1شبکههای نرم افزار محور همانند شبکههای سنتی ،ترکیبی از تجهیزات شبکهای از جمته
روتر و سوییچ و غیره میباشن د  .تفاوت اصتی در این واقعیت است که این تجهیزات اکنون به دستگاههای
سووادهای تبدیل شووده اند که فقط عمل پیشبری انجام میدهند و کنترلر در یک سوویسووتم کنترل منطقاً
مرکزی قرار گرفته ا ست .به عبارت دیگر به مانند قبل ،منطق کنترل شبکه به صورت توزیع شده پیاده
سووازی نشووده اسووت و یک کنترلر مرکزی وجود دارد که کل شووبکه را کنترل میکند .مهم تر اینکه این
شبکههای جدید بر باالی یک واسط استاندارد و باز ابه عنوان مثال  )OpenFlowساخته میشوند ،زیرا در
این صورت می توان پیکربندی و سازگاری ارتباط و قابتیت همکاری بین سطوح داده و کنترل دستگاههای
مختتف را تضوومین کرد .کاری که در شووبکه های سوونتی به دلیل طبیعت توزیعی بودن سووطح کنترل و
واسطه های بسته و اختصاصی به سختی انجام میشد.
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همان طور که در شکل ا )5-1ن شان داده شده ا ست ،در یک معماری  ،SDN/OpenFlowدو المان
مهم وجود دارد .کنترلر ها و دستگاه های پیشبری.

دستگاه های شبکه های نرم افزار محور مبتنی بر OpenFlow

یک د ستگاه سطح داده یک المان سخت افزاری و یا نرم افزاری میبا شد که وظیفه ا صتی آن ار سال
بسته ها میباشد .در حالی که کنترلر یک پشته نرم افزاری میباشد که در واقع مغز شبکه بوده و در یک
بستر سخت افزاری  Comodityاجرا میشود.
یک د ستگاه پیشبری که از  OpenFlowپ شتیبانی میکند دارای چندین جدول جریان میبا شد که
هر جدول جریان از سه ق سمت ت شکیل شده ا ست -1 :قوانین تطابق -2 1عمتیاتی که باید بر روی ب سته
های تطبیقی انجام شود  -3شمارندههایی که آمار بسته های تطبیق شده را نگهداری میکند.
هنگامی که بسووتهها وارد دسووتگاه میشوووند ،این بسووته به ترتیب از تعدادی جدول جریان عبور داده
می شود تا م شخص شود که چه رفتاری با ب سته وارد شده انجام شود .قوانین تطابق میتوانند ترکیبی از
پورت های ورودی ،اترنت و فیتدهای سرآیند آیپی ن سخه  4و پورت های سطح باال یا متادیتا با شند .اگر
ب ستههای ورودی با هیچ کدام از قوانین تطابق رکورد های جداول جریان تطابق ندا شتند ،ب سته مورد نظر
دورانداخته 2می شود مگر اینکه یک رکورد پیش فرض در جداول جریان تعریف شود که با این ب ستهها به
چه نحوی برخورد شود .از جمته عمتیاتی که می شود بر روی ب سته انجام داد  -1 :ار سال ب سته به یکی از
پورتهای خروجی  -2بسته کپ سوله شده و به کنترلر ارسال شود  -3بسته دورانداخته شود  -4بسته به
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پردازش خط لوله 1عادی سوییچ ارسال شود  -5بسته به جدول جریان بعدی ارسال شود.

الیه  : 5واسط های برنامه نویسی جنوبی
واسووطهای برنامه نویسووی جنوبی ،پل ارتباطی المان های پیشبری و کنترلر میباشووند .بنابراین یک
ابزار حیاتی برای جدا سازی عمتکردهای سطوح داده و کنترل میبا شد .این وا سطهای ا ستاندارد قابتیت
همکاری بین دستگاههای شبکه شرکتهای مختتف را فراهم میکنند .به عبارتی میتوان هنگام راه اندازی
شبکه سازمانی ،تجهیزات شبکه را از مح صوالت شرکتهای مختتف انتخاب کرد و مطمئن بود که این
تجهیزات قابتیت همکاری با یکدیگر دارند.
در حال حاضر  OpenFlowمقبولترین و پرکاربردترین واسط برنامه نویسی جنوبی میباشد.
پروتکل  OpenFlowسه منبع اطالعاتی برای سیستم عاملهای شبکه فراهم میکند:
 .1هنگامی که وضووویعت پورت و یا لینکی تغییر کند ،یک پیام رویدادی به وسووویته دسوووتگاه
پیشبری به کنترلر ارسال می شود.
 .2آمارهای جریان که تو سط د ستگاههای پیشبری به وجود می آیند ،تو سط کنترلر جمعآوری
میشوند .
 .3بسوووته های ورودی به دسوووتگاه های پیشبری که با هیچ کدام از قوانین تطابق رکوردهای
جداول جریان ،تطابق ندارند به کنترلر ارسووال می شوووند .این کانالهای اطالعاتی برای اینکه
بتوان اطالعات مبتنی بر جریان به سیستم عاملهای شبکه اراچه داد ،بسیار مهم میباشند.
اگر چه  OpenFlowمعروفترین وا سط برنامه سازی جنوبی برای شبکه های نرم افزار محور میبا شد،
اما تنها واسوووط برنامهسوووازی جنوبی نمیباشووود .از دیگر واسوووطهای برنامهسوووازی جنوبی میتوان به
 ،[11]HAL ، [18]3ROFL ،[0]OpenState ،[0]OpFlex ،[5]POF، [7] 2 OVSDB ،[4]ForCESو
 [14]4PADاشاره کرد.
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الیه  :3مدیر مجازی سازی
مجازی سازی قبل از اینکه وارد دنیای شبکه شود پیش از این در کامپیوترهای مدرن وجود داشت .و
پیشرفتهای سریع دهه گذشته باعث شد که مجازی سازی بسترهای محاسباتی ،مورد قبول همگان واقع
شوووند به طوری که طبق آخرین گزارشووها ،تعداد سووروهای مجازی از تعداد سوورورهای فیزیکی بیشووتر
میباشد[12].

مدیر مجازی سووازی این امکان را به ماشووین های مجازی متمایز میدهد که از منابع سووختافزاری
یکسان به طور مشترد استفاده کنند.
در یک ابر زیر ساخت به عنوان سرویس ،1هر کاربر میتواند منابع مجازی خود ،از محاسباتی گرفته تا
ذخیرهسووازی را داشووته باشوود.که این امکان ،منبع درآمدی جدیدی را به وجود میآورد ،چرا که کاربران
منابع درخوا ستی خود را هر زمانی که نیاز دا شته با شند از یک زیر ساخت فیزیکی به ا شتراد گذا شته
شده ،به قیمت پایین دریافت میکنند.
به طور همزمان ،اراچه دهندگان منابع نیز از زیر ساختهای فیزیکی ن صب شده خود ،ا ستفاده بهتری
میکنند.
اما متا سفانه برخالف پی شرفتهایی که در مجازی سازی محا سباتی و ذخیره سازی دا شتهایم ،در
صعنت شبکه ،مجازی سازی خیتی پی شرفت ندا شته ا ست و هنوز تجهیزات شبکه تک به تک پیکربندی
میشوند.
نیازمندیهای مهم شووبکه را میتوان از طریق دو بعد برآورده کرد :توپولوژی شووبکه – فضووای آدرس
دهی.
بارهای کاری متفاوت نیازمند توپولوژی شبکه متفاوت و سرویسهای متفاوتی نیز میباشند .به عنوان
مثال سرویسهای الیه  2ای کامل و یا الیه  3و یا حتی سرویسهای پیچیده الیه  4تا  7برای عمتکردهای
پیشوورفته .در حال حاضوور بسوویار سووخت میباشوود که یک توپولوژی فیزیکی واحد بتواند درخواسووتهای
گوناگون سرویسها و برنامههای کاربردی را پ شتیبانی کند .به طور م شابه ،ف ضای آدرس دهی نیز ب سیار
سخت میبا شد که در شبکه های جاری تغییر کند .امروزه بارهای کاری مجازی نیز باید در همان ف ضای
آدرس دهی زیر ساخت فیزیکی فعالیت کنند .بنابراین بسیار سخت میباشد که پیکربندی شبکه اصتی را
برای یک م ستاجر حفظ کرد .همچنین ما شینهای مجازی نمیتوانند به سرورهای دلخواه مهاجرت کنند
Infrastructure as a Service
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و طرح آدرس دهی ثابت بوده و به سختی تغییر میکند .به عنوان مثال اگر د ستگاههای پیشبری زیرین
تنها از آیپی نسووخه  4پشووتیبانی کنند ،ماشووینهای مجازی یک مسووتاجر نمیتوانند از آیپی نسووخه 6
استفاده کنند.
برای اراچه مجازی سازی کامل ،زیر ساخت شبکه باید این توانایی را دا شته با شد که از طرح آدرس
دهی و توپولوژی شبکه دلخواه پشتیبانی کند .هر مستاجر باید بتواند گرههای محاسباتی و شبکهای را به
طور همزمان پیکربندی کند .امید اسوووت که شوووبکه های نرم افزار محور با کمک تکنیکهای تونل زنی

1

جدید از جمته  VXLANو  NVGREبتواند این وضوعیت را تغییر دهد .به عنوان مثال راه حلهایی نظیر
،AutoVFlow ،RadioVisor ،IBM SDN VE ،OpenVirteX ،NVP ،FlowN ،FlowVisor
 eXtensible Datapath Daemon (xDPdو غیره اخیراً اراچه ،ارزیابی و در سناریوهای واقعی پیاده سازی
شدهاند.
الیه  : 4سیستم عامل های شبکه  /کنترلر ها
سیستم عاملهای سنتی ،برای دسترسی به دستگاههای سطح پایین و مدیریت دسترسی هم زمان به
منابع زیرین ابه عنوان مثال دیسکهای سخت ،کارت شبکه ،پردازنده ،حافظه) و فراهم کردن مکانیزمهای
حفاظتی امنیتی ،سطوح تجرید را فراهم میکنند ابه عنوان مثال واسطهای برنامه نویسی سطح باال) .این
تابع ها برای افزایش بهره وری و برای اینکه برنامه نوی سان کاربردی و سی ستمی زندگی آ سانتری دا شته
باشند ،بسیار ضروری میباشند.
در مقایسه ،شبکه ها مدت زمان زیادی است که از طریق دستور العملهای سطح پایین ،مخصوص هر
دستگاه و سیستمعامل ابه عنوان مثال IOS،سیسکو و  Junosجونیپر) مدیریت و پیکربندی می شوند .به
عالوه اینکه این ایده سوویسووتمعاملها که ویژگیهای مخصوووص هر دسووتگاه را تجرید کرده و به صووورت
یکسری تابعهایی فراهم میشود ،همچنان در شبکه ها مورد استفاده قرار نمیگیرند .به عنوان مثال امروزه
طراحان پروتکلهای مسوویر یابی هنگام رفع کردن مشووکالت شووبکه نیاز دارند که با الگوریتمهای توزیعی
پیچیده سر و کار داشته باشند.
شبکههای نرم افزار محور این قول را داده که با کنترل منطقاً مرکزی اراچه شده توسط سیستم عامل
شووبکه  ،مدیریت شووبکه را آسووان کرده و همچنین به رفع مشووکالت شووبکه کمک کند .همانند سوویسووتم
Tunneling
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عاملهای سنتی ،ارزش ا صتی و حیاتی سی ستم عامل شبکه ،فراهم کردن تجرید ،سرویسهای خاص و
واسطهای برنامه نویسی متداول به برنامه نویسان میباشند .از جمته سرویسهای سیستمعامل شبکه قابل
اراچه به برنامه نوی سان می توان به و ضعیت شبکه و اطالعات توپولوژی شبکه ،ک شف د ستگاهها و توزیع
پیکربندی شبکه اشاره کرد.
با سی ستم عاملهای شبکه  ،برای تعریف یک سیا ست شبکه ،دیگر برنامه نوی سان نیازی نی ست که
نگران جزییات سطح پایین توزیع داده بین المانهای م سیریابی با شند .در چنین سی ستمهایی با کاهش
پیچیدگی ذاتی ساخت پروتکلها و برنامه های کاربردی جدید ،نوآوری با سرعت بیشتری اتفاق می افتد.
انواع گوناگونی از کنترلرها با معماری و طراحی متفاوتی وجود دارند .کنترلر های موجود را میتوان از
جنبههای مختتفی دسوووته بندی کرد .از دید معماری میتوان آنها را به دو دسوووته متمکز و توزیع شوووده
تقسیم کرد.
یک کنترلر متمرکز یک موجودیت واحدی میبا شد که تمام د ستگاههای پیشبری شبکه را مدیریت
میکند .به طور ط بیعی چنین رویکردی یک نقطه شکست واحد محسوب شده و همچنین محدودیتهای
مقیاس پذیری نیز دارد ،چرا که یک کنترلر واحد ممکن است نتواند یک شبکه با تعداد زیادی المان سطوح
داده را مدیریت کند .
از کنترلرهای متمرکز میتوان به  Beacon ،Maestro ،NOX-MTو  Floodlightاشاره کرد].[15
در مقابل طراحی متمرکز ،یک سیستمعامل شبکه توزیع شده میتواند برای اینکه نیازهای شبکه هر
محیطی ،از محیطهای کوچک تا محیطهای بزرگ را برآورده کند ،اندازه خود را افزایش دهد.
کنترلرهای SMaRt- ، PANE ،Yane ،DISCOِ ،ONOS ،Hp VAN SDN ،HyperFlow ،Onix

 Lightو  Fleetنمونههایی از کنترلرهای توزیع شده میباشند .اکثر کنترلرهای توزیع شده ،مدل سازگاری
ضعیف را پشتیبانی می کنند که این مدل سازگاری به این معنی است که بروزرسانی داده در بعضی گرهها،
نهایتاً در همه کنترلرها بروزرسووانی میشووود .این به این معنی اسووت که یک مدت زمانی وجود دارد که
بع ضی گرهها برای بع ضی ویژگیها ،مقدارهای متفاوتی را میخوانند امقدارهای قدیم یا مقدارهای جدید)
از طرف دیگر ،سووازگاری قوی ،این اطمینان را می دهد که همه کنترلرها بعد از هر عمل نوشووتن ،آخرین
مقدار به روز ر سانی شده ویژگی مورد نظر را میخوان ند .صرف نظر از اینکه سازگاری قوی تاثیر منفی بر
کارایی سی ستم میگذارد ،اما سازگاری قوی وا سط سادهتری را به برنامهنوی سان برنامههای کاربردی اراچه
میدهد .به عبارت دیگر کار برنامه نویسان را آسان میکند .در حال حاضر فقط کنترلرهای ،ONOS ،Onix
و  SMaRt-Lightاز سازگاری قوی پ شتیبانی میکنند .ویژگیهای متداول دیگر کنترلرهای توزیع شده،
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تحملپذیری خطا میباشوود .وقتی یک گره اکنترلر) خراب میشووود ،همسووایه آن گره بایسووتی وظایف و
دستگاههای آن گره خراب را برعهده بگیرد.
برای اینکه مروری بر معماری و مفاهیم طراحی سیستمعاملهای شبکه داشته باشیم ،جدول ا، )1-1
بعضووی از معماریهای مرتبط و ویژگیهای طراحی کنترلرهای شووبکههای نرم افزار محور را به صووورت
خال صه آورده ا ست .هر خط جدول ن شان دهنده کامپوننتی میبا شد که در ب ستر کنترل مقیاسپذیر و
ماژوالر مهم میبا شد .توجه به این نکته ضروری ا ست که همه کامپوننتها در همه ب سترها اکنترلر ها)
موجود نمیباشووند .به عنوان مثال واسووطهای برنامهنویسووی شوورقییغربی در کنترلرهای متمرکز مانند
 Beaconنیاز نمیباشون د .در حقیقت بعضووی از این کنترلرها برای کاربردهای خاصووی سوواخته شوودهاند به
عنوان مثال برای شووورکت های مخابراتی و یا ارا چه دهندگان خدمات ابری .بنابراین نیازمندی ها متفاوت
میباشند.

المان های طراحی و معماری بستر های کنترل

با توجه به آنالیزهایی که بر روی کنترلرهای شبکههای نرم افزار محور مختتفی انجام شده ،ما چندین
المان متفاوت و معمول آنها را ا ستخراج کرده که در شکل ا )6-1ن شان داده شده ا ست .در ادامه این
المانها بررسی میشوند.
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بستر های کنترل شبکه های نرم افزار محور  :المان ها ،سرویس ها ،و اینترفیس ها

در اکثر بسترهای کنترلی موجود حداقل سه الیه نسبتاً به خوبی تعریف شده وجود دارد:
 .aبرنامه کاربردی و سرویسها
 .bتابع های اصتی کنترلر
 .cالمانهایی برای ارتباطات جنوبی.1
تابع های اصتی کنترلر
تابعهای سوورویس شووبکه پایه در واقع عمتکردهای ویژهای هسووتند که همه کنترلرها بایسووتی فراهم
کنند .به عنوان مثال این تابعها را به مانند سرویسهای پایهای که سیستم عاملهای سنتی اراچه میدهند
در نظر بگیرید .در سیستم عاملهای سنتی این تابع های پایه عبارتند از اجرای برنامه ،کنترل عمتیات I/O

ورودی و خروجی ،ارتباطات ،حفاظت و غیره .این سرویسها تو سط دیگر سرویسهای سی ستمعامل یا
برنامههای کاربردی کاربران مورد اسوووتفاده قرار میگیرند .به طور مشوووابه ،تابعهایی اعمتکردهایی) نظیر
توپولوژی ،ارقام ،2پیامهای آگاهسازی 3و مدیریت دستگاهها ،همگی به همراه کوتاهترین مسیر حمل و نقل
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و مکانیزمهای امنیتی ،عمتکردهای کنترلی ضروری شبکه میبا شند که برنامههای کاربردی شبکه برای
ساخت منطق خود ممکن است از آنها استفاده کنند.
واسط های جنوبی
در سووطح پایین بسووترهای کنترلی ،واسووطهای برنامه نویسووی جنوبی را می توان به عنوان
درایور دستگاهها دید .این الیه کنترلرها این امکان را میدهد که با سطوح پایین ارتباط برقرار
کنند .اکثر کنترلر ها فقط  OpenFlowرا به عنوان واسوووط برنامهنویسوووی جنوبی خود اراچه
میدهند .البته تعداد کمی از آنها مانند  OpenDayLightو  Onixو  HP VAN SDNاز رنج
وسیعتری از واسطهای برنامهنویسی جنوبی پشتیبانی میکنند.
واسط های شرقی و غربی :
همان طور که در شووکل ا )7-1نشووان داده شووده اسووت واسووطهای برنامهنویسووی شوورقییغربی
وا سطهای ضروری برای کنترلرهای توزیع شده میبا شند .در حال حا ضر هر کنترلر ،وا سطهای
برنامهنوی سی شرقییغربی خود را پیاده سازی میکنند .عمتکردهای این وا سط ها شامل وارد و
خارج کردن داده بین کنترلر ها ،الگوریتم هایی برای مدل های سووواز گاری داده ،و قابت یت های
مانیتورینگیآگاهسووازی ا به عنوان مثال بررسووی کند که آیا کنترلر در حال کار میباشوود یا نه ).
م شابه وا سطهای برنامه نوی سی شمالی و جنوبی ،وا سطهای برنامهنوی سی شرقییغربی نیز برای
کنترلرهای توزیع شده ضروری میباشند].[15

کنترلر های توزیع شده  :واسط های برنامه سازی شرقی ی غربی
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واسط های برنامه نویسی شمالی :
کنترلرهای رایج طیف و سیعی از وا سطهای برنامهنوی سی شمالی از جمته وا سطهای برنامه
نویسی تک کاره ،1واسطهای برنامهنویسی  ،RESTfulواسطهای برنامهنویسی چند سطحی،2
سیستمهای فایل ،در کنار دیگر واسطهای برنامه نویسی تخصصیتر از جمته NVP NBAPI

و واسطهای برنامه نویسی SDMNرا اراچه میدهند .نوع دیگری از واسطهای شمالی در واقع
زبان های برنامه نویسوووی شوووبکه های نرم افزار محور مانند ،NetCore ،Procera ،Frenetic
 Nettleو  Pyreticو دیگر زبانهای مبتنی بر پرسوجو میبا شند .در بخشهای بعد زبانهای
برنامهنویسی شبکههای نرم افزار محور بررسی میشوند.

الیه  : 2واسط های شمالی
وا سطهای شمالی و جنوبی دو سطح تجرید ا صتی اکو سی ستم شبکههای نرم افزار محور میبا شند.
برای وا سطهای جنوبی پروتکل  OpenFlowبه طور گ سترده مقبولیت یافته ا ست اما یک وا سط شمالی
مشترد همچنان یک موضوع داغ برای تحقیق میباشد .در این لحظه که این مقاله نوشته می شود ،هنوز
بسیار زود میباشد که یک وا سط شمالی استاندارد تعریف شود زیرا حوزههای کاربرد آن همچنان در حال
توسعه میباشد .اما به هر حال این انتظار میرود که یک واسط شمالی مشترد با پیشرفت شبکههای نرم
افزار محور به وجود آید .برای اینکه پتان سیل کامل شبکههای نرم افزار محور ک شف شود ،تجریدی که به
برنامههای کاربردی شبکه اجازه دهد که وابسته به پیاده سازیهای به خصوصی نباشد ،الزم است.
به منظور اراچه قابتیت حمل 3و قابتیت همکاری 4برنامه های کاربردی بین بسوووتر های کنترلی مختتف،
واسطهای شمالی استاندارد و باز 5ضروری میباشند.
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الیه  : 6مجازی سازی مبتنی بر زبان برنامه نویسی
زبانهای برنامه نویسوووی که در بخش بعدی مورد بررسوووی قرار خواهند گرفت ،هرکدام میتوانند یک
سوووطح انتزاع مناسوووب را برای توسوووعهدهندگان و برنامهنویسوووان فراهم کنند .برای مثال میتوان به
برنامهنوی سان به جای اراچه مجموعهای از چندین سوییچ و المان شبکه ،یک " سوییچ مجازی بزرگ" اراچه
شود .این نوع از انتزاع و مجازیسازی سبب آسانتر شدن کار برنامهنویسان میشود که دیگر نیازی به فکر
کردن در مورد المانهای توزیعشده و اینکه سیاستها چگونه به آنها اعمال شود ،ندارند.
 Pyreticبه عنوان یک زبان برنامه نویسی پرکاربرد در شبکههای نرم افزار محور شناخته می شود .این
زبان با اراچه یک فرم انتزاعی و مجازیسوووازی سوووطحباال ،توپولوژی شوووبکه را از دید برنامه نویس پنهان
میکند.
الیه  : 7زبان های برنامه نویسی
زبانهای برنامهنویسوووی زیادی در دهه های گذشوووته معرفی شووودهاند .هم زبانهای آکادمیک و هم
زبانهای صنعتی هر دو از زبان های سطح پایین مخصوص هر ماشین مانند زبان اسمبتی برای معماریهای
 x06به زبان های سوووطح باال و قدرتمند مانند جاوا و پایتون ارتقاا یافتهاند .پیشووورفتهایی که در زمینه
قابتیت استفاده مجدد از کد و قابتیت حمل انجام شده  ،صنعت کامپیوتر را رو به جتو حرکت داده است.
به طور مشابه قابتیت برنامه نویسی در شبکهها نیز از زبانهای ماشین سطح پایین مثل OpenFlow

اا سمبتی) به زبانهای برنامه نوی سی سطح باال تغییر جهت داده ا ست .زبانهای ما شین شبیه ا سمبتی
مانند  OpenFlowو  POFدر واقع رفتار دسووتگاههای پیشبری را تقتید کرده و برنامه نویسووان را مجبور
میکند که بجای حل مسووئته ،زمان زیادی را صوورف جزی یات سووطح پایین کنند .اسووتفاده از این زبانهای
سطح پایین  ،ا ستفاده مجدد از نرم افزار و ساخت کدهای و سیع و ماژوالر را سخت کرده و همچنین روند
توسعه نرم افزار را مستعد خطا میکند.
تجرید هایی که توسط زبانهای برنامه نویسی سطح باال فراهم می شود به طور قابل توجهای میتواند به
مقابته با چالشهای این دستورالعملهای سطح پایین ،کمک کند.
چالشهای متعددی با ا ستفاده از زبانهای برنامهنوی سی سطح باال بهتر اداره می شوند .به عنوان مثال
در شبکههای نرمافزار محور مبتنی بر  OpenFlowمحض ،بسیار سخت میباشد ت ضمین شود که وظایف
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متعدد یک برنامه کاربردی واحد ،با یکدیگر تداخل پیدا نمیکنند .به عنوان مثال قوانین 1تولید شده برای
یک وظیفه 2نباید عمتکردهای وظیفه دیگر را باطل کند.
تکنیکهای طراحی نرم افزار مهم مانند ماژوالریتی کد و قابتیت اسوووتفاده مجدد از کد با اسوووتفاده از
مدلهای برنامه نوی سی سطح پایین ب سیار سخت به د ست میآیند .بنابراین برنامههای کاربردی ساخته
شده ،یکپارچه بوده و از اجزا تشکیلدهنده آنها نمیتوان در دیگر برنامههای کاربردی استفاده کرد .نتیجه،
یک روند توسعه مستعد خطا و بسیار زمان بر میباشد.
ویژگی جالب دیگری که تجریدهای زبانهای برنامهنوسووی فراهم میکنند ،قابتیت سوواخت برنامههایی
برای توپولوژی شبکه مجازی میبا شد .این مفهوم م شابه برنامهنوی سی شیگرا میبا شد که ا شیاا داده و
عمتکردها را از برنامه نویسووان برنامه کاربردی تجرید کرده و در این صووورت کار برنامهنویسووان را سوواده
میکند .زیرا دیگر نیازی نیسووت آنها بجای تمرکز روی حل مشووکل ،نگران سوواختمانداده و مدیریت آنها
باشووند .به عنوان مثال ،در زمینه شووبکههای نرمافزار محور ،بجای تولید و نصووب قوانین در هر دسووتگاه
پیشرو ،میتوان بدین صورت فکر شود که یک توپولوژی شبکه مجازی ساخته شود که نمایش دهنده کل
شبکه و یا زیر بخشی از آن است .به طور مثال برنامه نویس برنامه کاربردی باید بتواند شبکه را به صورت
یک سوییچ بزرگ ببیند ،بجای اینکه آن را ترکیبی از د ستگاههای سخت افزاری زیرین ببیند .زبان برنامه
نویسی یا سیستم زمان اجرا این وظیفه را دارد که دستورالعمتهای سطح پایین مورد نیاز را در هر دستگاه
پیشرو ،تولید و نصب کند تا سیاست کاربر را در سطح شبکه به اجرا درآورد.
با همچین سوطح تجریدی ،توسوعه یک برنامه کاربردی مسویریابی روند بسویار سوادهای دارد .به طور
م شابه یک سوییچ واحد میتواند به صورت مجموعهای از سوییچها نمایش داده شود که هر کدام از آنها
متعتق به یک شبکه مجازی متفاوتی است.
این دو مثال از تجرید توپولوژی شبکه را اگر بخواهیم با استفاده از دستور العمتهای سطح پایین پیاده
سازی کنیم ،بسیار سخت میباشد .اما زبانهای برنامه نویسی مانند  Pyreticبه راحتی میتوانند این سطح
از تجریدها را برای توپولوژیهای شبکه مجازی فراهم کنند.
جنبه مهم دیگر ،قابتیت حمل زبانهای برنامهنویسی میباشد که بسیار مهم است .زیرا در این صورت
دیگر برنامهنویسووان مجبور نخواهند بود که برنامه های کاربردی را برای بسووترهای کنترلی متفاوت دوباره
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نویسوویکنند .مشووابه ماشووین مجازی جاوا ،یک واسووط شوومالی قابل حمل این اجازه را به برنامه کاربردی
میدهد که بدون هیچ تغییری روی کنترلر های متفاوت اجرا شوووود .زبان  Pyreticاین قابتیت را فراهم
میکند .کنترلرهای  ONOS ،Onix ،OpenDayLight ،FloodLightاز زبان برنامه نویسی جاوا پشتیبانی
کرده و کنترلرهای  POXو  RYUنیز از زبان برنامه نویسی پایتون پشتیبانی می کنند.
الیه  : 8برنامه های کاربردی شبکه
برنامههای کاربردی شبکه را می توان مغز شبکه نامید ،زیرا آنها منطق کنترلی را پیاده سازی میکنند
که بعداً ترجمه به یک سری دستورات شده که قرار است در سطح داده نصب شوند .به عبارتی به دستگاه
های پیشبری رفتار مورد انتظار را دیکته میکند .به عنوان مثال ،یک برنامه کاربردی ساده مثل مسیریابی
را در نظر بگیرید .منطق این برنامه کاربردی بایسووتی مسوویری که بسووتههای تولید شووده در گره  Aطی
میکنند تا به گره  Bبر سند را تعریف کند .برای ر سیدن به این هدف  ،برنامه کاربردی م سیریابی بای ستی
توپولوژی شبکه را به عنوان ورودی گرفته و سپس مسیر مورد نظر را در تمام دستگاههای پیشبری قرار
گرفته در مسیر از  Aبه  ،Bنصب کند.
شووبکههای نرم افزار محور را می توان در تمام محیطهای شووبکههای سوونتی ،از شووبکههای خانگی و
سازمانی تا شبکههای مراکز داده 1و حامل داده 2نصب کرد .این گوناگونی محیط باعث به وجود آمدن آرایه
وسیعی از برنامههای کاربردی شده است.
برنامههای کاربردی جاری عمتکردهای سنتی از قبیل م سیریابی ،متوازن سازی بار ،اجرای سیا ست
های امنیتی را انجام می دهند .عمتکردهای نوینی که برنامههای کاربردی به سوووی پیادهسووازی آنها می
روند شوامل کاهش مصورف انرژی ،اجرای کیفیت سورویس 3انتها به انتها ،مجازی سوازی شوبکه ،مدیریت
تحرکات در شبکههای بیسیم و غیره می باشند.
عتی رغم کاربردهای فراوان ،بی شتر برنامههای کاربردی شبکههای نرم افزار محور ،در یکی از این پنج
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دسووته قرار میگیرند :مهندسووی ترافیک ،تحرکات 1و بیسوویم ،اندازهگیری و مانیتورینگ ،امنیت 2و قابتیت
اتکا ،3و شبکههای مراکز داده.
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