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چکیده
شبکههای مبتنی بر نرمافزار ،با جداسازی سطح کنترل از سطح داده در تجهیزات شبکه همانند سوئیچ و
مسیرياب مزايای بسیار زيادی همچون قابلیت برنامهريزی بیشتر سطح کنترل ،استقالل بیشتر
شرکتهای تولیدکننده تجهیزات شبکه ،امکان مجازیسازی شبکه ،کاهش هزينههای عملیاتی و ...را به
ارمغان آوردهاند .بهکارگیری يک کنترلر در شبکه معايبی به همراه دارد .ازجمله اينکه ،ترافیک شبکه در
بیشتر بخشها شناختهشده بیشازحد خواهد شد و کنترلر ممکن است در حالت سرريز قرار گیرد.
بنابراين استفاده از چندکنترلر موجب تعريف مسئلهای به نام مسئله مکانيابی کنترلرها خواهد شد که در
آن تعداد و مکان نصب کنترلرها ،اهمیت میيابد .در اين مسئله ،هدف يافتن مکان و تعداد بهینه کنترلرهای
موردنیاز در شبکه است که قیدهای مشخصی را برآورد و هزينه پیادهسازی شبکه را حداقل سازد .در
اين مقاله ،بهمنظور حل مسئله مکانيابی کنترلر الگوريتمی بر اساس تخصیص پويای سوئیچ پیشنهاد و
عملکرد آن در مقايسه با روشهای حل موجود و بر روی دسته وسیع و متنوعی از نمونهها مورد
ارزيابی قرارگرفته است .نتايج حاصل از محاسبات بر روی نمونهها نشان از برتری الگوريتم تخصیص
پويای سوئیچ در زمان اجرا برای تمام نمونهها و دريافتن حداقل هزينه پیادهسازی در برخی از نمونهها
با اندازههای کوچک و متوسط حکايت دارد .همچنین در شبکههای با اندازه بزرگ ،الگوريتم تخصیص
پويای سوئیچ چه در زمان اجرا و چه در هزينه پیادهسازی از برتری قطعی برخوردار است.
کلیدواژهها :شبکه تعريفشده با نرمافزار ،مکانيابی کنترلر ،تخصیص پويا
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 -1مقدمه
شبکههای سنتی به دلیل عدم انعطافپذيری کافی مقرونبهصرفه نیستند و برای پاسـخگويی بـه
نیازهای اينترنت فعلی مناسب نخواهند بود [ .]1بنابراين ظهور نسل جديدی از شـبکه کـه بتوانـد
پاسخگو نیازها و دارای قابلیت انعطـافپـذيری بـاب باشـد ،مطـر مـیشـود .شـبکه مبتنـی بـر
نرمافزار 1امکان دست يافتن به يک شبکه قابلبرنامهريزی با جدا کـردن سـطح کنتـرل از سـطح
داده برای بهبود کارايی شبکه را فراهم میکند [ .]2اين جداسازی مزايايی همچون مديريت سـاده
شبکه ،بهبود کارايی شبکه و ايجاد نوآوری در شبکه را فراهم مـیکنـد .سـطح کنتـرل ،ااالعـات
بزم برای مسیريابی در شبکه را فراهم میکند .سطح داده نیز وظیفـه انتقـال بسـتههـا از درگـاه
ورودی به درگاه خروجی بر اساس ااالعات درجشده در جـدول مسـیريابی خـود را بـر عهـده
دارد .در شبکه مبتنی بر نرمافزار سطح جداشده کنترل در سرور يا برنامهای به نام کنترلر قـرار
میگیرد .سطح داده نیز در سوئیچ يا مسیرياب بهعنوان ارسالکننده باقی میماند .سـطح کنتـرل
مديريت سطح داده را بر عهده دارد .پیدايش شبکه مبتنـی بـر نـرمافـزار توجـه تعـداد زيـادی از
دانشگاهها و صنايع را به پیادهسازی آن در زيرساختهای ارتباای خود معطوف ساخته اسـت
[ .]3روی اين شبکهها ،روشهای پیکربندی ،اغلب سادهتر و دقیقترند و امکان بهرهگیری بیشـتر
از زيرساختهای فیزيکی فراهم آمـده اسـت [ .]4گروهـی از اپراتورهـای شـبکه ،ارائـهدهنـدگان
خدمات شبکه و تولیدکنندگان تجهیزات شبکه ،سازمانی به نـام  ]5[ 2 ONFايجـاد کردنـد تـا بـه
ترويج شبکههای مبتنی بر نرم افزار و ارائـه يـک پروتکـل ارتبـاای اسـتاندارد بـرای ايـن شـبکه
بپردازند.
در شبکههای مبتنی بر نرمافزار ،کنترلر اغلب مسئول انتشار هر جريان در شبکه است که
اين عمل را با تخصیص جريانهای ورودی به سوئیچها انجام میدهد [ .]6اين مهم ،نقشی
محوری به کنترلر بخشیده است؛ چراکه بهواسطه آن میتوان دانش کاملی از شبکه را در
بهینهسازی مديريت جريان و پشتیبانی از نیاز کاربر به خدمت گرفت [.]7
بهکارگیری يک کنترلر در شبکه مبتنی بر نرمافزار معايبی به همراه دارد .ازجمله اينکه،
ترافیک شبکه در بیشتر بخشهای شناختهشده بیشازحد خواهد شد و کنترلر ممکن است در
حالت سرريز قرار گیرد .بنابراين استفاده از چند کنترلر موجب تعريف مسئلهای به نام مسئله
مکانيابی کنترلرها خواهد شد که در آن تعداد و مکان نصب کنترلرها ،اهمیت میيابد .در اين
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مسئله ،هدف تعیین مکان کنترلرها و تعداد موردنیاز آنها در شبکه است .بهاوریکه بتوان
حداقل هزينه را برای مجموع هزينههای نصب کنترلر در مکانها ،هزينههای اتصال سوئیچها به
کنترلرها و نیز هزينههای اتصال کنترلرها به يکديگر صرف کرد [ .]8مسئله مکانيابی کنترلر
مشابه مسئله مکانيابی تسهیالت [ ]10[ ]9است و ازنظر پیچیدگی محاسباتی ،اين مسئله به
کالس مسائل -NPسخت تعلق دارد [ .]11در اين مقاله ،بهمنظور حل مسئله از الگوريتمی
موسوم به تخصیص پويا سوئیچ استفادهشده است .اين الگوريتم از روش خاموش کردن
کنترلرهای فعال برای رسیدن به هدف استفاده میکند تا به توپولوژی کارآمدی از شبکه در
يکزمان قابلقبول دست يابد.
ادامه اين مقاله به شر ذيل سازماندهی شده است :بخش  ،2پیشینه موجود از روشهای
حل مسئله را مرور میکند .بخش  3به تشريح يک مدل برنامهريزی صحیح استاندارد از مسئله
پرداخته است .بخش  ،4به معرفی الگوريتم پیشنهادی مبتنی بر تخصیص پويا سوئیچ و بحث در
ساختار آن اختصاصيافته است .بخش  5به تحلیل محاسباتی الگوريتم و بررسی عملکرد آن در
مقايسه با يک حلکننده استاندارد مدلهای برنامهريزی صحیح ،پرداخته است .درنهايت
نتیجهگیری حاصل از محاسبات بهدستآمده در بخش  6بیانشده است.

 -2تحقیقات مرتبط
در اين بخش ،پژوهشهای انجامشده روی مسئله مکانيابی کنترلر مرور میشود .مقالـه [ ]12از
الگوريتم ابتکاری 3برای حل مسئله مکانيابی کنترلر در شبکههای با مقیاس بزرگ بهره بـرد .در
الگوريتم پیشنهادی محدوديتهای مربوط به ظرفیت کنترلرها و بار سوئیچها در نظر گرفته شد.
در [ ]13روشی برای مکانيابی کنترلر در شبکه گسترده مبتنی بر نـرمافـزار ارائـه شـد .در ايـن
مقالــه ،کــاهش تــمخیر زمــانی شــامل تــمخیر زمــانی نهــايی و تــمخیر زمــانی صــف کنترلرهــا
موردبررسی قرار گرفت .برای کاهش تمخیر زمانی نهايی از مفهوم پارتیشنبندی شبکه اسـتفاده
شد .در الگوريتم پیشنهادی ،از تقسیمبندی بـر اسـاس خوشـه اسـتفاده شـد تـا در هـر قسـمت
تضمین شود که کمترين تمخیر نهايی بین کنترلرها و سوئیچها به دست آيد .برای کاهش تـمخیر
صف کنترلرها نیز با بهکارگیری تعداد مناسب کنترلر در هـر زيـر شـبکه سـعی در کـاهش ايـن
تمخیر گرديد .برخالف دو پژوهش قبل ،در مقاله [ ]14قابلیت اامینـان در شـبکههـای مبتنـی بـر
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نرمافزار موردتوجه قرار گرفت .در اين تحقیق عالوه بر قابلیت اامینان و در نظر گرفتن ظرفیـت
کنترلرها ،راهکاری برای پیشبینی خرابی کنترلرها ارائه گرديـد تـا از افـزايش شـديد تمخیرهـا و
قطعی ارتباط جلوگیری شود .برای رسیدن به اين اهـداف از برنامـهريـزی خطـی عـدد صـحیح
مخــتلط ]15[ 4اســتفاده شــد .تــابع هــدف حــداقل کــردن حــداک ر مجمــوع تــمخیر از ســوئیچ بــه
نزديکترين کنترلر دارای ظرفیت کافی(اولین کنترلر مرجع) و تمخیر از اولـین کنترلـر مرجـع بـه
نزديکترين کنترلر دارای ظرفیت کافی(دومین کنترلر مرجع) اسـت .عـالوه بـر ايـن ،از الگـوريتم
تبريد شبیهسازیشده [ ]16برای حل مسئله در شبکههای با مقیـاس بـزرگ اسـتفاده گرديـد .در
[ ]17با کمک الگوريتم خوشه بندی ،شبکه بـه چنـدين زيـر شـبکه تجزيـه شـد .در ايـن الگـوريتم
خوشهبندی بر اساس تراکم سوئیچها انجام میشود .سوئیچهـا درون يـک زيـر شـبکه تنهـا بـا
سوئیچهای همان زير شبکه ارتباط دارند و کمتـر بـا سـوئیچهـای زيـر شـبکه ديگـر در ارتبـاط
هستند .در هر زير شبکه تنها يک کنترلر قرار میگیرد .ظرفیت هر کنترلر نقـش اصـلی در انـدازه
زير شبکه دارد .در مقاله [ ،]18مسئله مکانيابی کنترلر باهدف رسـیدن بـه قابلیـت اامینـان بـین
کنترلرها و سوئیچها در نظر گرفته شد .همچنـین ،بـهمنظـور حفاظـت از کنترلرهـا و مسـیرهای
کنترلی در برابر خرابیها ،از يک شیوه پشتیبان گیری بر اسـاس مـدل شکسـتناپـذيری نمـايی
استفاده گرديد .مقاله [ ]19به مطالعه مسئله مکان يـابی پويـا کنترلـر پرداختـه اسـت .ايـن مسـئله
شامل تعیین مکان ماژولهای کنترلر با محدوديت تمخیرهای ارتباای و تعیـین تعـداد کنترلـر در
هر ماژول برای پشتیبانی از بارهای پويا اسـت .بـهمنظـور حـل ايـن مسـئله الگـوريتمی بـه نـام
 LiDy+پیشنهاد گرديد .اين الگوريتم ترکیبی از الگوريتم مکانيـابی مـاژول کنترلـر و الگـوريتم
مديريت جريان پويا است .اخیراً ،در مقاله [ ]20مدل بیانشده در [ ]21توسعه داده شد .در مقالـه
[ ،]20در مدل شرايطی در نظر گرفته شد که در صورت اضافه شدن فهرسـتی از سـوئیچهـا بـه
شبکه فعلی هزينه کلی شبکه بعد از اضافه شدن سوئیچها دوباره حداقل گردد .بهمنظـور حـداقل
کردن هزينه شبکه ،مسئله مکانيابی کنترلر بـه صـورت مجمـوع چنـد تـابع هـدف بیـان گرديـد.
همچنین ،استدبل شد که مکانيابی کنترلر ،میبايست محدوديتهـای خاصـی را بـهويـژه بـرای
سطح کنترل برآورده کند .ازاينرو ،بهاور همزمان تعداد بهینه ،مکان و نـوع کنترلـر و همچنـین
ارتبااات بین عناصر شبکه تعیینشده و برای حداقل کردن هزينه شبکه ،محدوديتهای مختلـف
در نظر گرفته شد .مدل برنامهريزی رياضی مطر شـده در [ ]21و حـل دقیـق آنکـه مبتنـی بـر
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استفاده از حلکنندههـای اسـتاندارد مسـائل برنامـهريـزی رياضـی اسـت ،معیـار مقايسـههـای
انجامشده در اين تحقیق خواهد بود.

 -3بیان دقیق مسئله به کمک مدلبندی ریاضی
در اين بخش مدل رياضی مسئله مکانيابی کنترلر ،برگرفته از [ ،]21بهمنظور بیان دقیـق مسـئله
شر داده میشود .اين مدل شامل مجموعه سوئیچها ،مجموعـه کنترلرهـا ،مجموعـه لینـکهـا و
مجموعه مکانهای ممکن برای نصب کنترلر است که به ترتیب با نمادهـای  L ،C ،Sو  Pنمـايش
داده میشود.
در اين مدل ،شبکه به شکل يک گراف فرض شده است .هر گره از گراف نشـاندهنـده مکـان
قرار گرفتن يک سوئیچ و يا کنترلر است .در حالت خاص ،در يک گره سوئیچ و کنترلر میتواننـد
کنار هم قرار گیرند .هر سوئیچ تنها به يکی از کنترلرها متصل است .با در نظر گرفتن محـدوديت
تعداد درگاه کنترلر ،چندين سوئیچ میتواند توسط يک کنترلـر مـديريت شـود .همچنـین در ايـن
گراف هر کنترلر میبايست با ساير کنترلرها در ارتباط مستقیم قرار گیرد .ازايـنرو ،توپولـوژی
القاشده به کنترلرها که در اين مسئله از نوع مش کامل است.

برای هر سوئیچ  ،s ϵ Sتعداد بستههای ارسالشده به کنترلر با پارامتر 𝑠 𝜎 نشان داده

میشود .هر کنترلر  ،c ϵ Cدارای پارامترهای 𝑐 𝛼 𝑘 𝑐 ،𝜇𝑐 ،و 𝑐𝜑 است که به ترتیب بیانگر تعداد
پورت ،تعداد بسته ،هزينه و تعداد کنترلرهای از نوع  cاست .لینک ،l ϵ Lشامل دو پارامتر 𝑙𝜔

و 𝑙𝛷 است که پهنای باند و هزينه نصب آن را بیان میکند .ساير پارامترهای م بت در مدل
رياضی مسئله ،مقادير اندازه بسته ،تمخیر شبکه و زمان پردازش بسته در کنترلر است که به
ترتیب با نمادهای 𝛽 𝛾 ،و 𝛿 نشان داده میشود .اکنون با توجه به تعريف مجموعهها و
پارامترها ،متغیرهای تصمیمگیری مسئله به شر زير است:
۱
۰

اگر کنترلر  cدر مکان  pنصبشده است،

{ = 𝑝𝑐𝑥

در غیر اين صورت،
اگر لینک  lبین سوئیچ  sو کنترلر در مکان  pبرقرار باشد،
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۱
۰

𝑙
𝑝𝑠v
{ =
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در غیر اين صورت،
۱
𝑙
𝑞𝑝𝑧
{ =
۰

اگر لینک  lبین مکان  pو مکان  qبرقرار باشد،
در غیر اين صورت،

هدف در اين مسئله حداقل کردن هزينه پیادهسازی شبکه است .اين هزينهها شامل
هزينههای نصب کنترلر در مکانها ،هزينههای اتصال سوئیچها به کنترلرها و نیز هزينههای
اتصال کنترلرها به يکديگر است که به ترتیب با نمادهای)𝑥( 𝑐𝐶 𝐶𝑙 (𝑣) ،و)𝑧( 𝑡𝐶 نشان داده
میشوند .معادبت ( )2( ،)1و ( )3نیز نحوه محاسبه هر يک از اين هزينهها را بیان میکند .تابع
) dist(a,bدر معادبت ( )2و ( )3فاصله اقلیدسی بین مکان  aو مکان  bرا به دست میدهد.
𝑝𝑐𝑥 ∑ 𝑐 𝑘 ∑ = )𝑥( 𝑐𝐶

()1

𝑃∈ 𝑝
𝑙
𝑝𝑠𝑣)𝑝 ∑ 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑠,

()2

𝑃∈ 𝑝

𝐶∈ 𝑐
𝑙

𝑆∈ 𝑠

∑ 𝛷 ∑ = )𝑣( 𝑙𝐶
𝐿∈ 𝑙
𝑙

𝑙
𝑞𝑝𝑧)𝑞 𝐶𝑡 (𝑧) = ∑ 𝛷 ∑𝑞 ∈𝑝 ∑ 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑝,

()3

𝑃∈ 𝑝 𝑝<𝑞

𝐿∈ 𝑙

در ادامه ،تابع هدف مسئله به همراه قیدهای آن بیان میشوند.
()4

))𝑧( 𝑡𝐶 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 (𝐶𝑐 (𝑥) + 𝐶𝑙 (𝑣) +

()5

𝑃 ∈ 𝑝∀ ∑ 𝑥𝑐𝑝 ≤ 1 ,

𝐶∈ 𝑐

()6

𝑃∈𝑝∀

𝑙
𝑙
𝑙
𝑞𝑝𝑧(∑ ∑
𝑝𝑞𝑧 +
≤ ∑ 𝛼 𝑐 𝑥𝑐𝑝 ,
𝑝𝑠𝑣 ∑ ∑ ) +
𝐶∈ 𝑐

𝐿∈ 𝑙 𝑆∈ 𝑠

()7
()8

𝐿∈ 𝑙 𝑃∈ 𝑞

𝑆 ∈ 𝑠∀
𝑃 ∈ 𝑝∀

= 1,

∑∑
𝑃∈ 𝑝 𝐿∈ 𝑙

𝑙
𝑝𝑠𝑣 𝑠 𝜎 ∑ ∑
≤ ∑ 𝜇𝑐 𝑥𝑐𝑝 ,
𝐶∈ 𝑐
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𝑙
𝑝𝑠𝑣

𝑆∈ 𝑠 𝐿∈ 𝑙
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()9

𝐶 ∈ 𝑐∀

∑ 𝑥𝑐𝑝 ≤ 𝜑𝑐 ,
𝑃∈ 𝑝

()10

𝑙
𝑝𝑠𝑣) 𝑙 𝑤(𝑓 ∑ ≤ )𝛽 𝑔(𝜎 𝑠 ,
, ∀𝑠 ∈ 𝑆,

𝑃 ∈ 𝑝∀

𝐿∈ 𝑙

()11

𝛾 ≤ )𝑥(𝑐𝑜𝑟𝑃 2𝑇𝑟𝑎𝑛(𝑣) + 2𝑃𝑟𝑜𝑝(𝑥, 𝑣) +

()12

𝑙
𝑞𝑝𝑧 ∑ ≤ 𝑝𝑐𝑥 ∑ ∑ 𝑥𝑐𝑞 +
)𝑃 ∈ 𝑝∀ + 1, (𝑞 < 𝑝, ∀𝑞 ∈ 𝑃,

()13

𝑃 ∈ 𝑝∀

𝑥𝑐𝑝 ∈ {0,1} ∀𝑐 ∈ 𝐶,

()14

𝑃 ∈ 𝑝∀ ∀𝑠 ∈ 𝑆,

∈ {0,1} ∀𝑙 ∈ 𝐿,

()15

∀𝑝 ∈ 𝑃,

∈ {0,1} ∀𝑙 ∈ 𝐿,

𝑃 ∈ 𝑞∀

𝐿∈ 𝑙

𝐶∈ 𝑐

𝐶∈ 𝑐
𝑙
𝑝𝑠𝑣
𝑙
𝑞𝑝𝑧

قیدهای ( )5و ( )6محدوديت تعداد استفاده از کنترلر  cدر مکان  pو محدوديت تعداد درگاه
کنترلر  cرا بیان میکنند .قید ( )7بیانگر محدوديت تعداد استفاده از لینک  lبین سوئیچ  sو کنترلر
 cاست .قیدهای ( )8و ( )9نشاندهنده محدوديت تعداد پردازش بسته توسط کنترلر  cو
محدوديت تعداد موجودی کنترلر  cاست .قید ( )10بیانگر محدوديت پهنای باند لینک  lاست .تابع
)𝑏  𝑔(𝑎,در قید ( )10که دارای دو آرگومان ورودی  aو  bاست ،تعداد  aبسته به اول  bبايت
را برحسب بايت در هر ثانیه به دست میآورد .تابع )𝑎(𝑓 نیز که مقدار  aدر آن برحسب
مگابايت يا گیگابايت است را برحسب بايت محاسبه میکند .قید ( )11و ( )12نشاندهنده
محدوديت تمخیر کلی شبکه است؛ يعنی مجموع تمخیر انتقال توسط سوئیچ  ،sتمخیر انتشار بین
کنترلر  cو سوئیچ  sو تمخیر پردازش کنترلر  cکه به ترتیب با نمادهای
)𝑥(𝑐𝑜𝑟𝑃  𝑇𝑟𝑎𝑛(𝑣), 𝑃𝑟𝑜𝑝(𝑥, 𝑣),نشان دادهشده است ،میبايست از تمخیر کلی شبکه
کمتر يا مساوی باشد .قید ( )12محدوديت توپولوژی شبکه را نشان میدهد؛ به اين معنی که
توپولوژی بین گرههای شبکه میبايست از نوع مش کامل باشد .درنهايت قیدهای ( )14( ،)13و
( )15نشاندهنده مقادير باينری است که متغیرهای تصمیمگیری میتوانند داشته باشند .هر
تخصیص باينری به متغیرهای مسئله که قیدهای ( )5تا ( )12را برآورد يک جواب شدنی مسئله،
بهاختصار جواب مسئله ،نامیده میشود.
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 -4الگوریتم مبتنی بر تخصیص پویای سوئیچ
در اين بخش ،يک الگوريتم تخصیص پويای سوئیچ( 5)DSAبرای حل مسئله مکانيابی کنترلر
بکار گرفته میشود .اين الگوريتم میتواند از بین کنترلرهای فعال بهترينها را انتخاب کرده و
سوئیچها را به آنها تخصیص دهد و ساير کنترلرها را در صورت بزم خاموش کند.
هدف الگوريتم تخصیص پويای سوئیچ ،کاهش تعداد کنترلرهای فعال است که منجر به
کاهش هزينه در کل شبکه خواهد شد .از منظر تئوری ،يک جواب بهینه برای مسئله مکانيابی
کنترلر میتواند تنها با جستجو در تمام | 2|Cزيرمجموعه تشکیلشده از کنترلرها به دست آيد.
اين پیچیدگی محاسباتی برای شبکههای واقعی غیرعملی است .ازاينرو ،نیاز است تا اراحی
الگوريتم به صورتی انجام پذيرد که پیچیدگی محاسباتی برای حل مسئله مکانيابی کنترلر
کاهش يابد .الگوريتم تخصیص پويای سوئیچ ،کنترلرهای فعال را از روی ترتیب صعودی تعداد
سوئیچهای متصل به آنها بررسی و خاموش شدن آنها را ارزيابی میکند.
يک کنترلر فعال زمانی میتواند خاموش شود که :
 )1سوئیچهای متصل به آن بتوانند به ساير کنترلرهای فعال منتقل شوند.
 )2هزينه شبکه با انتقال سوئیچها کاهش يابد.
دلیل انتخاب کنترلرها به ترتیب صعودی تعداد سوئیچهای متصـل بـه آنهـا ايـن اسـت کـه
کنترلرهای دارای تعداد کم سوئیچ بتوانند با انتقال سوئیچهای خود بـه سـاير کنترلرهـای فعـال
خاموش شوند.
در الگوريتم تخصیص پويای سوئیچ ،ابتدا برای تمام عناصر مجموعـه کنترلـر  ،Cيـک عـدد
تصادفی بین  0تا  1تولید میشود که با عالمت  rنشـان داده مـیشـود .سـپک کنترلرهـايی کـه
دارای مقدار  rبیشتر از حد آستانه  ᶿباشند ،بهعنوان کنترلر فعال در نظر گرفتـه مـیشـوند (در
اين الگوريتم مقدار حد آستانه  ᶿبرابر  0/8در نظر گرفتـهشـده اسـت) .در ادامـه ،سـوئیچهـا بـر
اساس فاصله به نزديکترين کنترلر فعال تخصیص میيابند .سپک فرآينـد بررسـی کنترلرهـای
فعال برای خاموش شدن انجام میپذيرد .جزئیات الگوريتم تخصیص پويای سـوئیچ در الگـويتم
 1نشان دادهشده است.
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Algorithm 1 Dynamic Switch Allocation (DSA) Algorithm

𝑙
𝑙
Input: 𝐶, 𝑆, 𝑥𝑐𝑝 , 𝑣𝑠𝑝
, 𝑧𝑝𝑞
∀𝑐 ∈ 𝐶, ∀𝑙 ∈ 𝐿, ∀𝑠 ∈ 𝑆, ∀𝑝 ∈ 𝑃, ∀𝑞 ∈ 𝑃
𝑘 𝑐 , 𝛼 𝑐 , 𝜇𝑐 , 𝜑𝑐 , 𝛷𝑙 , 𝜔𝑙 , 𝛽, 𝛾, 𝛿
∗
𝑙∗ 𝑙∗
Output: 𝑥𝑐𝑝 , 𝑣𝑠𝑝 , 𝑧𝑝𝑞 ∀𝑐 ∈ 𝐶, ∀𝑙 ∈ 𝐿, ∀𝑠 ∈ 𝑆, ∀𝑝 ∈ 𝑃, ∀𝑞 ∈ 𝑃
1: for k= 1 ... 1000 do

2: 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒 𝐶 ′ ;// Select active controllers between controllers based on r >
0/8

3:𝐵𝑒𝑠𝑡_𝐶𝑜𝑠𝑡 ∗ = ∞, 𝐶 ′′ = 𝐶 ′ ;
4:𝒘𝒉𝒊𝒍𝒆𝐶 ′′ ≠ 0 𝒅𝒐

𝑙
𝑙
5:𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒 𝑥𝑐𝑝 , 𝑣𝑠𝑝
, 𝑧𝑝𝑞
∀𝑐 ∈ 𝐶 ′′ , ∀𝑙 ∈ 𝐿, ∀𝑠 ∈ 𝑆, ∀𝑝 ∈ 𝑃,

∀𝑞 ∈ 𝑃; // allocation switchs with controllers based on dist(a,b)
𝑙
6:𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 𝑐 ∗ = arg min ∑𝑙∈𝐿 ∑𝑠∈𝑆 𝑥𝑐𝑝 𝑣𝑠𝑝
, ∀𝑐 ∈ 𝐶 ′′ , ∀𝑝 ∈ 𝑃 ;
7:𝐶 ′′ = 𝐶 ′′ − {𝑐 ∗ };

8: if switches connected to 𝑐 ∗ can be moved to orher controllers then

9:𝐶 ′ = 𝐶 ′ − {𝑐 ∗ };

𝑙
𝑙
10:𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒 𝑥𝑐𝑝 , 𝑣𝑠𝑝
, 𝑧𝑝𝑞
∀𝑐 ∈ 𝐶 ′′ , ∀𝑙 ∈ 𝐿, ∀𝑠 ∈ 𝑆,

∀𝑝 ∈ 𝑃, ∀𝑞 ∈ 𝑃;
11:𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒 𝐵𝑒𝑠𝑡_𝐶𝑜𝑠𝑡;

12: 𝒊𝒇 𝐵𝑒𝑠𝑡𝐶𝑜𝑠𝑡 < 𝐵𝑒𝑠𝑡_𝐶𝑜𝑠𝑡 ∗ 𝒕𝒉𝒆𝒏

∗
𝑙∗
𝑙
13: 𝐵𝑒𝑠𝑡𝐶𝑜𝑠𝑡 ∗ = 𝐵𝑒𝑠𝑡𝐶𝑜𝑠𝑡 , 𝑥𝑐𝑝
= 𝑥𝑐𝑝 , 𝑣𝑠𝑝
= 𝑣𝑠𝑝
,
𝑙∗
𝑙
𝑧𝑝𝑞
= 𝑧𝑝𝑞
;

14:𝒆𝒍𝒔𝒆

15:𝐶 ′ = 𝐶 ′ + {𝑐 ∗ };
16:𝒆𝒏𝒅 𝒊𝒇
17:𝒆𝒏𝒅 𝒊𝒇
18:𝒆𝒏𝒅 𝒘𝒉𝒊𝒍𝒆
19: 𝒆𝒏𝒅 𝒇𝒐𝒓
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در هر حلقه از خط  1الی  ،19در ابتدا ،کنترلرهای فعال بهاور تصادفی از میان مجموعه
کنترلرهای  Cبر اساس مقدار  rکه به آنها تخصیص داده میشود ،انتخاب میشوند.
کنترلرهايی که در آنها  r <ᶿبهعنوان کنترلر فعال انتخاب میشود .در ادامه ،در اول خطوط 4
الی  ،18سوئیچها به کنترلرهای فعال بر اساس نزديکترين فاصله تخصیص میيابند .سپک
کنترلری فعال با کمترين تعداد سوئیچهای متصل انتخاب میشود .برای تمام سوئیچهای متصل
به اين کنترلر ،امکان خاموش شدن و باز تخصیص سوئیچهای جاری متصل به آن ،به
کنترلرهای ديگر بررسی میشوند .برای بررسی هر کنترلر (خطوط  9الی  ،)16فرض میشود
که اين کنترلر از مجموعه کنترلرهای فعال حذف میشود و سوئیچهای آن به کنترلرهای فعال
ديگر بر اساس نزديکترين فاصله باز تخصیص میيابد .اگر هزينه کلی شبکه کاهش يابد،
پیکربندی يافتهشده ذخیره و بهعنوان جواب جاری در نظر گرفته میشود .اين فرآيند تا بررسی
تمام کنترلرهای فعال ادامه میيابد.

 -5نتایج شبیهسازی
در اين بخش ،آزمايشها و محاسبههای انجامشـده بـهمنظـور ارزيـابی روشهـای حـل مسـئله
مکانيابی کنترلر گردآوریشده است .در اين راستا ،کمیتهای زمان اجرا و کیفیت جـواب بـرای
هر يک از روشهای حل مسـئله بـا اسـتفاده از  ]24[ ]23[ ]22[ CPLEXو الگـوريتم تخصـیص
پويای سوئیچ بر روی مجموعهای از نمونـههـای اسـتاندارد مسـئله ،محاسـبه و در مقايسـه بـا
يکديگر گزارششده است.
نحوه ساخت نمونههای مورد آزمايش به شر زير است:
برای هر نمونه ابتـدا توپولـوژی شـبکه از روی يـک شـبکه گريـد  20×20و بـهاـور تصـادفی
استخراج میشود .به اين معنی که هر گره از گريد مذکور بـا احتمـال  prيـک نـود از گـراف شـبکه
خواهد بود .مقدار  prبرای نمونهها  0/25در نظر گرفتهشده است .پک از انتخاب گرههـای مـذکور،
گراف کامل القاء شده به آن توپولوژی شبکه از نمونه مذکور خواهد بود .روی اين گراف وزن هـر
يال فاصله اقلیدسی بین دو سر آن تعريف میشود .در مرحله بعد گـرههـای حـاوی سـوئیچ روی
گراف مذکور مشخص میشوند .بهاينترتیب که برای يک نمونه با  iسوئیچ i،نود از گـراف مـذکور
بهتصادف انتخابشده و روی هر يک از آنها يک سوئیچ نصب میگردد.
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پارامتر  ،iمقدار سوئیچهای نصـبشـده در شـبکه ،در سـاخت نمونـههـای فـو  ،عـددی از
مجموعه { }5k|k=0,1,...,20انتخابشده است.
محاسبات اين بخش بر روی يک پردازشگر از نوع  Intel Core i5در حالت تک پردازنـده و
تحت سیستمعامل اوبونتو با حافظه اصـلی  4گیگابايـت انجـامشـده اسـت .الگـوريتم تخصـیص
پويای سوئیچ توسط زبان  Cپیادهسازی شده اسـت .بـرای ،CPLEXمحـدوديت زمـانی برابـر
 3600ثانیه در نظر گرفته شده اسـت .همچنـین بـه دلیـل انتخـاب تصـادفی کنترلرهـای فعـال در
الگوريتم تخصیص پويای سوئیچ ،برای رسیدن به جواب بهینه ايـن الگـوريتم بـه تعـداد  10بـار
اجرا و میانگین آن بهعنوان جواب بهینه نهايی در نظر گرفته میشود .پارامترهـای تعريـفشـده
برای حل مسئله در  CPLEXو الگوريتم پیشنهادی در جدول  1بیانشده است.
جدول  1پارامترهای مسئله
مقدار

نام پارامتر

 2500دبر

هزينه هر کنترلر

32

تعداد پورت هر کنترلر

4000

تعداد بسته قابلپردازش توسط کنترلر

15

تعداد کنترلر موجود

 8/25دبر

هزينه لینک به متر

 100مگابیت بر ثانیه

پهنای باند لینک

 150بايت

اندازه بسته

 250میلیثانیه

حداک ر تمخیر شبکه

 0/001میلیثانیه

متوسط زمان پردازش بسته توسط کنترلر

نتايج بهدستآمده از اين آزمايشها در جدول  2بر اساس نمونهها گردآوریشدهاند .در ايـن
جدول ،برای هر نمونه از مسائل موارد زير گزارششدهاند.
 :costبهترين هزينه روی اين نمونهها
 :timeزمان صرف شده روی اين نمونهها
 : %impدرصد بهبود الگوريتم پیشنهادی DSAنسبت بـه  CPLEXازلحـا بهتـرين هزينـه
روی اين نمونهها که به شیوه زير محاسبه میشوند.
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()16

*100

)𝜌( 𝐴𝑆𝐷𝑡𝑠𝑜𝑐𝑐𝑜𝑠𝑡𝐶𝑃𝐿𝐸𝑋 (𝜌)−
)𝜌( 𝐴𝑆𝐷𝑡𝑠𝑜𝑐

در محاسبه اين کمیت هر يک از توابع )  𝑐𝑜𝑠𝑡𝐷𝑆𝐴 (.و )  𝑐𝑜𝑠𝑡𝐶𝑃𝐿𝐸𝑋 (.به ترتیب بهترين هزينـه
بهدستآمده از اجرای الگوريتم پیشنهادی DSAو حلکننده  CPLEXرا به دست میدهند.
جدول  2نتايج حاصل از اجرای الگوريتم  DSAو  CPLEXبر روی نمونهها
CPLEX vs
DSA
Imp
%
0/00

Cost
$
244495

time
)(sec.
7/9

cost
$
244495

time
)(sec.
4/62

0/00

457325

8/03

457325

16/19

10

0/00

577616

9/29

577616

18/49

15

0/00

968547

10/51

968547

356/51

20

0/00

1203878

9/49

1203878

179/69

25

0/00

1195430

5/36

1195430

251/59

30

0/00

1607407

12/39

1607407

1516/62

35

0/00

1707110

13/75

1707110

725/58

40

0/00

1766720

12/82

1766720

642/62

45

0/00

2048113

14/92

2048113

1377/37

50

0/00

2137965

15/12

2137965

1978/13

55

0/54

2278808

15/72

2291075

<3600

60

0/40

2421784

16/67

2431451

<3600

65

0/00

2555790

17/11

2555790

<3600

70

0/12

2766527

18/08

2769917

<3600

75

0/16

2866056

19/02

2870737

<3600

80

0/46

3021424

19/44

3035187

<3600

85

0/00

3190694

20/31

3190694

<3600

90

0/17

3358114

20/99

3363875

<3600

95

0/21

3454221

21/77

3461596

<3600

100

CPLEX

DSA
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در جدول  ،2ستون اول نام نمونههای مورد آزمايش را بیان میکند .ستون دوم ،مـدتزمـان
اجرا  CPLEXبر روی نمونهها را نشان میدهد .ستون سوم نشاندهنده مقـدار هزينـه بهتـرين
جواب بهدستآمده برای هر نمونه توسط  CPLEXبا در نظر گرفتن حـداک ر مـدتزمـان اجـرا
 3600ثانیه است .ستون چهارم و پنجم نیز به ترتیب نشاندهنده مدتزمان اجرا و مقـدار هزينـه
بهترين جواب بهدستآمده توسط الگوريتم پیشنهادی  DSAاست .در انتها ،ستون ششم درصد
بهبودی الگوريتم پیشنهادی  DSAدر مقايسه با  CPLEXازلحا مقدار هزينـه بهتـرين راهحـل
بهدستآمده را بیان میکند.
نتايج بهدستآمده از جدول  2به برتری الگوريتم پیشنهادی  DSAدر زمان اجرا برای تمـام
نمونهها و بهترين هزينه بهدستآمده در برخی از اين نمونهها اشاره دارد.
شکل  1درصد بهبودی الگوريتم پیشنهادی  DSAدر مقايسه با  CPLEXبـرای نمونـههـای
مختلف را نشان میدهد .محور افقی اندازه نمونهها بر اساس تعداد سوئیچ نصبشـده در شـبکه
و محور عمودی درصد بهبودی روی نمونه را نشان میدهد .با توجـه بـه ايـن نمـودار ،برتـری
الگوريتم  DSAدريافتن جوابهايی با هزينه کمتر با افزايش تعداد سوئیچهای موجود در نمونـه
و در مقايسه با  CPLEXرفتهرفته بیشتر میشود .اين مهـم ،الگـوريتم پیشـنهادی را بـهعنـوان
ابزاری مهم برای حل مسئله در مقیاس بزرگ مطر میکند.

شکل  1درصد بهبود بهدستآمده از اجرای الگوريتم  DSAدر مقايسه با CPLEX
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شکل  2زمان اجرای الگوريتم  DSAروی نمونههای هماندازه در مقايسه با CPLEX

شکل  ،2زمان اجرای الگوريتم  DSAرا در مقايسـه بـا  CPLEXدر نظـر قـرار داده اسـت.
محور افقی در اين شکل ،اندازه نمونهها بر اساس تعـداد سـوئیچ نصـبشـده و محـور عمـودی
زمان اجرا روی نمونهها را نشان میدهد .نتايج بهدستآمـده در ايـن شـکل ،بـه برتـری زمـانی
روش پیشنهادی اشاره دارد .بهبیانديگر ،الگوريتم پیشنهادی قادر است با بـهکـارگیری مناسـب
منبع زمان ،جوابهای بهتری را در زمان کوتاهتر بیابد .اين مهـم ،روش پیشـنهادی را بـهعنـوان
روش کارا در حل مسئله مکانيابی کنترلر مطر خواهد کرد.

 -6نتیجهگیری
شبکههای مبتنی بر نرمافزار ،نسل جديدی از شبکههای کامپیوتری است که با جداسـازی سـطح
داده از سطح کنترل مزايای بسیاری در مقايسه با شبکههای سنتی به ارمغان آورده اسـت .يکـی
مسئلههای مطر در اين شبکهها مکان قرارگیری کنترلـر اسـت کـه در ايـن مقالـه موردمطالعـه
قرارگرف ته است .برای حـل ايـن مسـئله الگـوريتمی مبتنـی بـر روش تخصـیص پويـای سـوئیچ
پیشنهادشده است .الگوريتم پیشنهادشده از روش خاموش کردن کنترلرهای فعال برای رسـیدن
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به هدف استفاده میکند تا به توپولوژی کارآمدی از شبکه در يکزمـان قابـلقبـول دسـت يابـد.
بهاوریکه حداقل تعداد مورد نیاز کنترلرها برای تخصیص سـوئیچهـا اسـتفاده شـود و هزينـه
پیادهسازی شبکه کاهش يابد .بهمنظور بررسی عملکرد الگوريتم پیشنهادی از لحا زمـان اجـرا
و يافتن بهترين جواب بهینه ،آزمايشهايی بر روی چندين نمونه از شبکه انجامشـده اسـت .ايـن
نمونه شبکهها بهاور تصادفی ايجاد میگردند .نتايج بهدستآمده از الگوريتم پیشنهادی و نتـايج
 CPLEXکه بر روی همان نمونـه هـا اجراشـده اسـت ،مـورد مقايسـه قرارگرفتـه اسـت .نتـايج
مقايسه ،از برتری الگوريتم پیشنهادی در زمان اجرا بـرای تمـام نمونـههـا و در بهتـرين هزينـه
بهدستآمده در برخی از نمونهها حکايت دارد .عالوه بر اين ،میتوان نتیجه گرفت کـه الگـوريتم
پیشنهادی در صورت بزرگتر شدن اندازه شبکه دارای برتری قابل مشهودی هم از لحا زمان
اجرا و هم بهترين هزينه خواهد بود .ازاينرو ،بهکـارگیری الگـوريتمهـای ابتکـاری مـیتوانـد در
يافتن بهترين هزينه در کوتاهترين زمان در مقايسه با ابزارهای مانند  CPLEXمؤثرتر باشد.
در کارهای آتی سعی خواهیم کرد پويايی شبکه را درزمانی که بستهها با اندازههـای متغیـر
در اول شبکه ارسال خواهند شد ،بررسی کنیم .همچنین ،حالتهای مختلف خرابـی شـبکه را در
کارمان در نظرخواهیم گرفت .عالوه بر اين ،بهکارگیری از سـاير الگـوريتمهـای ابتکـاری جهـت
يافتن به بهترين جواب در کمترين زمان را موردبررسی قرار خواهیم داد.

 -7پینوشتها
Software Defiend Network
Open Networking Foundation
Heuristic
Mixed-Integer Linear Programming
Dynamic Switch Allocation
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