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که به طوری  .بودن آنهاست یزريقابل برنامه ریو غ ستاايدر شبکه،  جيو را يفعل هاییمعمار هایتياز محدود

است که کد منبع  لیدل نيموضوع به ا نيا .شبکه دشوار است یحوزه يپژوهش یجامعه یبرا ديجد هایدهيتست ا

شبکه  ديجد هایدهيکه ا يشبکه، زمان هایساختريو ز ستین رییها قابل تغ چيیسو یدر حال اجرا بر رو افزارینرم

 هایازیکه ن ديجد ینو و معمار يبه طرح ازیلذا ن .افتنديند از کار متست شو يواقع کیتراف هایطیدر مح توانندينم

اصلي عنوان به( SDN)محور  افزارنرم هایاست. شبکه ريرا پوشش دهد اجتناب ناپذ یوتریکامپ هایشبکه افزونروز

 هانوع شبکه نيا یبرا شدهيپروتکل معرف نتريياصل .دانمطرح شده هاازین گونهنيپاسخ به ا یو طرح برا دهيا نتري

OpenFlow از جانب محققان جذب کرده  یاديز تفراوان، توجها هایو کاربرد یرپذيانعطاف خاطرنام دارد که به

محور ويافتن بستری مناسب  افزارنرم هایشبکه تیمجدد با توجه به ماه یزريقابل برنامه هایچیبه سوئ ازین .است

. با توجه به ماهیت اين نوع شبکه ها و همچنین مزايا و طرح است نيا هایچالش نيتراصلي از سازی آنبرای پیاده

توان اين نوع ريزی مجدد و مديريت صحیح منابع، ميمحور از جمله قابلیت برنامه FPGAهای های پلتفرمقابلیت

سازی کرد.يافتن ادهپی VHDLافزار محور و با استفاده از زبات توصیف سخت FPGAهای ها را در پلتفرمسوئیچ

-به منظور کاهش توان مصرفي و بهینه OpenFlowهای های کنترل و عبور داده از سوئیچمعماری بهینه برای قسمت

 .های اين پژوهش خواهد بودهای کارايي، از ديگر چالشسازی ساير معیار

 Flow table ، FPGAهاای  ، حافظاه  OpenFlowساوئیچ   ، OpenFlow پروتکال افازار محاور،   هاای نارم  شبکه: هاواژه کلید

،VHDL 
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 مقدمه -1-1

-های يک شبکه ميترين قسمتترين و حساسهای سخت افزاری يک شبکه از اصليزيرساخت

 های قابل حمل و خدمات ابری و با در نظر گرفتن محدوديتروزافزون سیستم باشد.با توجه به افزايش

های کنوني ها دستخوش تغییر شدند زيرا ظرفیت شبکهافزاری شبکه و پهنای باند،معماری شبکهسخت

هايي از قبیل های رايج شبکه دارای محدوديتپاسخگوی اين حجم از درخواست کاربر نبودند. تکنولوژی

شوند طلبانه، مقیاس ناپذيری و وابستگي به سازنده هستند که باعث ميهای انحصارسیاست پیچیدگي،

نیازهای باالی کاربران تجاری و سازماني و کاربران با حجم باالی استفاده از شبکه برطرف نشود. اين 

شبکه به اين ی شبکه و عدم جوابگويي معماری سنتي افزون و جديد در حوزههای روزها و نیازمحدوديت

 ها، باعث شد نیاز به معماری و ساختار جديدی در شبکه حس شود.نیاز

ريزی بودن آنهاست. ايستا و غیر قابل برنامههای فعلي و رايج در شبکه، های معماریاز محدوديت

ی شبکه دشوار است. اين ی پژوهشي حوزههای جديد برای جامعهاند که تست ايدههمحققان نشان داد

-افزاری در حال اجرا بر روی سويیچ ها قابل تغییر نیست و زيرضوع به اين دلیل است که کد منبع نرممو

های ترافیک واقعي تست شوند از توانند در محیطهای جديد شبکه نميهای شبکه، زماني که ايدهساخت

افزار های نرمها به نام شبکهافتند. برای رفع اين محدوديت اخیرا نوع جديدی از شبکهکار مي

شده ترين پروتکل معرفيريزی کنند. اصلياند تا معماری شبکه را قابل برنامه( معرفي شدهSDN)6محور

های فراوان، توجهات زيادی پذيری و کاربردخاطر انعطافنام دارد که به OpenFlowها برای اين نوع شبکه

 از جانب محققان جذب کرده است.

SDN سازی در ساختار شبکه و فراهم کردن امکان جداسازی عناصر سازندهیبا به کارگیری مجاز 

ها میباشد( مديران شبکه را قادر ها و سوئیچتجهیزات شبکه )منظور از تجهیزات شبکه در اينجا مسیرياب

سازد که بدون نیاز به دسترسي فیزيکي به تجهیزات، نسبت به مديريت بهینه و متمرکز همه آنها اقدام مي

-ريزی متمرکز ترافیک شبکه را به وجود مي. در واقع اين راهکار به گونهای است که امکان برنامهکنند

                                                
1
. Software Defined Network 
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ONF .آورد
تشکیل شد و  5166باشد که در سال مي SDN ترين انجمن در زمینهشناخته شده 6

 .ها ارائه کرده استرا برای اين نوع شبکه( OpenFlowنظیر پروتکل) هاييداستاندار

9و سطوح داده 5سطوح کنترل OpenFlow در پروتکل  
در اين پروتکل منطق  اند.از هم جدا شده 

سازی شده و اين کنترلر مسئول کنترلي در يک کنترلر خارجي)عموما به صورت کامپیوتر بیروني( پیاده

ی عملیاتي است که در سوئیچ اجرا خواهد شد. ارتباط بین کنترلر و سطح انتقال تصمیم گیری درباره

(SSL)ی سوکت امنده در داخل شبکه و به صورت اليهدا
ها و ترين قابلیتاز اصلي پذيرد.صورت مي 4 

های که منتظر انتشار ويژگيگان بدون ايندهندهاين است که محققان و توسعه OpenFlowمزايای 

اين مزيت های شبکه را توسعه دهند. ساختتوانند زيرافزار شبکه باشند، خود ميجديدی برای سخت

باعث افزايش توجه به اين پروتکل هم در جوامع آکادمیک و تحقیقاتي و هم در جوامع صنعتي به عنوان 

 SDNهای مهم يکي از ويژگيی شبکه شده است. سازی در حوزهچارچوب جديدی از تحقیق و پیاده

ين يک روند مشترک برای ی محققان اتوانايي آن در فراهم آوردن يک انتزاع وسیع از شبکه است. به گفته

 ساخت از مديريت سرويس است.سازی مديريت زيرجدا

و  OpenWRTهای مختلفي از جمله لینوکس، در حال حاضر در پلتفرم OpenFlow سوئیچ 

NetFPGA  سازی سوئیچ ی پیادهشده است. تحقیقات و مطالعات زيادی دربارهپیاده سازیOpenFlow 

های مبتني بر دلیل اين امر ساختار متن باز پلتفرم صورت گرفته است. FPGAهای مبتني بر در پلتفرم

FPGA افزاری مبتني بر های سختو همچنین سرعت و کارايي بیشتر سوئیچFPGA نسبت به سوئیچ-

شود ريزی مجدد است و باعث ميقابل برنامه FPGAافزار افزاری است. عالوه بر اين سختهای نرم

 های خود را توسعه دهند.چسوئی بتوانند محققان

-افزار ايده و مفهوم جديدی از شبکههای مبتني بر نرمو مبحث شبکه OpenFlowاز آنجايي که پروتکل 

های مختلف در اين مباحث هنوز مراحل ابتدايي خود را های کامپیوتری هستند، لذا مطالعات در زمینه

                                                
1
. Open Network Foundation 

2  . Control plane 
3  .  Data plane 
4  .  Secure Socket Layer 
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های مبتني بر خصوصا در پلتفرم OpenFlowافزاری پروتکل های سختکند و مطالعات سوئیچطي مي

FPGA اندسازی و سنجش کارايي رسیدهکمتر به مراحل پیاده. 

 

 بیان مسئله -2-1

افزار محور های نرمريزی است. شبکهقابل برنامهمعماری موجود و سنتي يک معماری ايستا و غیر 

پروتکل نتي معرفي شدند.های سها به عنوان معماری جايگزين شبکهبرای رفع اين محدوديت

OpenFlow ترين پروتکل برای ترين و جامعبه عنوان اصليSDNپذيری و قابلیت ، به علت انعطاف

های مختلفي سازیمديريت باالی شبکه توجهات زيادی را در بین محققان به خود جلب کرده است. پیاده

ی اين است ولیکن تحقیقات در زمینه های مختلف انجام گرفتهدر پلتفرم OpenFlowاز سوئیچ پروتکل 

سازی ارزيابي يا بهبود کارايي بعد از پیادهافزاری بوده و يا فاقد های نرمها اغلب در مورد سوئیچسوئیچ

و  FPGAدر پلتفرم  OpenFlowسازی سوئیچ پروتکل اند. لذا در اين پژوهش قصد مطالعه و پیادهبوده

ی راهکارهايي برای برای سنجش کارايي و ارائه OpanFlowروتکل ی کنترلي پسازی اليههمچنین شبیه

 بهبود عملکرد سوئیچ را داريم.

 

 ضرورت و اهمّیت پژوهش -3-1

کاالد،   یساها يسرورها و ظهاور سرو  یسازیمجاز ،اریس يجانب زاتیها و تجهدستگاه يتکامل ریس

سلساله   ،يسانت  یهاا از شابکه  یاریبسا  یها شده است .معمارشبکه جيرا یدوباره معمار ينیمنجر به بازب

 نيا . اردیا گ يشاکل ما   يساختار درخت کياترنت در  یهاچیاز سوئ ييهااست که با استفاده از گره يمراتب

 یمعماار  نی/سرور مطرح شود، ملموس تر خواهاد باود اماا چنا    نتيکه بحث ارتباطات کال يزمان یمعمار

 يدهناده، کااف   سيسارو  یهامراکز داده و رسانه نهیزم شرکتها در یازهایو ن ايارتباطات پو یبرا ،ييستايا

. اسات  رممکنیا غ باا  يمتاداول شابکه تقر   یهایبازار با استفاده از معمار يکنون یهاازیمواجهه با ن. ستین

. لاذا  شبکه دشوار اسات  یحوزه يپژوهش یجامعه یبرا ديجد هایدهيتست اگونه هم که اشاره شد، همان
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هاای کاامپیوتری را پوشاش دهاد اجتنااب      افزون شبکههای روزری جديد که نیازنیاز به طرحي نو و معما

ها مطارح  گونه نیازترين ايده و طرح برای پاسخ به اينافزار محور به عنوان اصليهای نرمناپذير است. شبکه

بال  هاای قا باشاد. نیااز باه ساوئیچ    ماي  OpenFlowها پروتکل  SDNترين پروتکل نیز برای اند. اصليشده

های اين طرح است. لاذا  ترين چالشافزار محور از اصليهای نرمريزی مجدد با توجه به ماهیت شبکهبرنامه

هاای  ، مساائل و چاالش  ريزی بودن مجددطراحي و پیاده سازی سوئیچي که در کنار سادگي و قابل برنامه

هاای الزم در  اير نیازمنادی ديگر شبکه از جمله درصد خطا، توان مصرفي، قابلیت اطمیناان، امنیات و سا   

 ها را تامین کند، يک ضرورت غیر قابل انکار در اين حوزه است.خصوص اين نوع شبکه

 

 

 سواالت پژوهش -4-1

 های ارتباطي چیست؟در شبکه SDNچه بوده و هدف و کاربرد تکنولوژی  OpenFlowپروتکل  .6

-تواند جاايگزين تکنولاوژی  ژی ميشود و آيا اين تکنولوديده مي SDNنمايي از تکنولوژی چه دور .5

 های مورد استفاده و مرسوم کنوني شود؟

محاور چاه    FPGAهاای  بار روی پلتفارم   OpenFlowافزاری پروتکال  پیاده سازی سوئیچ سخت .9

 هايي پیش رو دارد؟کند و چه چالشهايي به آن اضافه ميقابلیت

-، چاه معمااری  OpenFlowروتکال  های پافزار محور و ويژگيهای نرمبا توجه به توپولوژی شبکه .4

 سازی است؟سخت افزاری آنها قابل پیاده هايي برای سوئیچ

پذيری خطا و ساير معیارهاای ارزياابي   هايي چون تاخیر، قابلیت اطمینان، تحملبر اساس پارامتر .2

 سازی معیارهای فوق بهتر است؟برای بهینه سیستم، چه معماری
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 اهداف پژوهش -5-1

ساازی ياک ساوئیچ    شود. بخش اصلي آن پیااده پژوهش به چند بخش تقسیم ميهدف اصلي اين 

ياا ساطح انتقاال داده و ساوئیچ      Data planeسازی بخش تر، پیادهو به صورت خاص OpenFlowپروتکل 

OpenFlow های افزار، بر روی پلتفرمهای توصیف سختبا زبانFPGA باشد. بخش بعدی ياافتن  محور مي

تر شود و بهباود ياباد.   ای که پارامترهای کارايي بهینهباشد به گونهسازی ميی اين پیادهمعماری بهینه برا

-شده ماي سازی شده و مقايسه آن با ساير کارهای انجامهای پیادهنهايتا هدف بعدی سنجش کارايي روش

-پلتفارم بار روی   PCIو  Ethernetهای باشد.ذکر اين نکته هم ضروری است که به دلیل محدوديت پورت

و به منظور سنجش کارايي سوئیچ طراحي شده در سناريوی کاملي از انتقال بسته در شابکه،   FPGAهای 

را نیز به صورت مجاازی شابیه    OpenFlow( پروتکل Control Planeکنترلي ) مجبور خواهیم بود قسمت

 سازی کنیم.

 روش و مراحل انجام پژوهش -6-1

-جهت شناخت مفاهیم و به کارگیری صحیح آن در پروسهها و مراحلي که در اين پژوهش روش

 اند از:به کار خواهیم گرفت عبارت OpenFlowی طراحي و ارزيابي سوئیچ 

 ای : پژوهش اسنادی و کتابخانه -6

 های نرمها و ساير منابع علمي راجع به شبکهمطالعه مقاالت،کتاب(افزار محورSDN و )

 وتکلو سوئیچ های اين پر OpenFlowپروتکل 

 های گیری پلتفرميادFPGA های سازی زيرساختسازی و مدلی پیادهمحور و نحوه

 هاشبکه روی اين محیط

 پژوهش تجربي : -5

 عملکرد آن يو نشان دادن درست یشنهادیطرح پ یافزار نرم یساز هیشب 

 سازی سوئیچ پیادهOpenFlow  با زبانVHDL های بر روی پلتفرمFPGA محور 
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 های موجودسازی به منظور بهبود روشهینه برای اين پیادهيافتن معماری ب 

 های سازی شده و معماری پیشنهادی بر اساس پارامترتست و ارزيابي سوئیچ پیاده

 کارايي

 نامهو ساختار پایان یطرح کل -7-1

، SDNپیش زمینه و مفاهیم نظری مورد نیاز در پژوهش )از جمله   در فصل دوم اين پژوهش، 

با جزئیات معرفي خواهد شد. فصل سوم به  و ...( را OpenFlow ،FPGA، کنترلر OpenFlowسوئیچ 

های سازی اجزا و کامپوننتی پیادهپیشنهادی و نحوه OpenFlowی جزئیات سوئیچ معرفي و بحث درباره

ها و معماری پیشنهادی برای مديريت ی اين سوئیچ خواهد پرداخت. همچنین الگوريتمتشکیل دهنده

سازی و بررسي بهتر و افزايش کارايي سوئیچ در اين فصل توضیح داده خواهند شد. فصل چهارم به شبیه

های سازینتايج آن و بحث و تحلیل نتايج حاصل از ارزيابي کارايي سیستم و همچنین بررسي نتايج بهینه

اعمال شده خواهد پرداخت. و در نهايت در فصل پنجم به جمع بندی نتايج و همچنین پیشنهاداتي برای 

 خواهیم پرداخت. OpenFlowهای پروتکل ی سوئیچکارهای آتي در زمینه
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 دوم:فصل 

به پیش زمینه و مفاهیم نظری 

و  SDNهمراه ساختار کلی 

 OpenFlowهای سوئیچ
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 مهمقد -1-2

افازار  های نرمشبکه های کامپیوتری،شبکه در اين فصل مفاهیم نظری مورد نیاز اين پژوهش از جمله

و ... باه تفصایل معرفاي شاده و ماورد       OpenFlow، کنترلر هاای  OpenFlowهای پروتکل محور، سوئیچ

-راياج شابکه   هایو معماری OpenFlowهای رسمي برای پلتفرم گیرد.همچنین استانداردبررسي قرار مي

 ها در ادامه مرور خواهند شد.  افزار محور و ساير مفاهیم مرتبط با اين شبکههای نرم

 

 های کامپیوتریشبکه -2-2

های کامپیوتری، اجزای ضروری زندگي مدرن هستند. مهم نیسات در محال کاار هساتید،     شبکه

ت هار روز از اينترنات و   مشغول سرگرمي هستید يا در فروشگاه باه خرياد مشاغول هساتید، در هار حالا      

های کامپیوتری نیاز باه قابال   ها، شبکهکنید. به عنوان بخش مهمي از زيرساختخدمات ابری استفاده مي

شوند دارناد. باه عاالوه افازايش     اعتماد بودن، دسترس بودن و پايداری حتي هنگامي که با خطا مواجه مي

هاا و  پذيری برای زيرساختپذيری و نگهداشتتوسعهها برای شبکه، نیاز به روز افزون ترافیک و درخواست

 دهد.های کامپیوتری را افزايش ميشبکه

-ها تحقیق و توسعه، معماری شبکه با سرعت بسیار انادکي پیشارفت و تکامال ماي    رغم سالعلي

يافت. برای جلوگیری از خطاپذيری شبکه در يک نقطه متمرکز، زيرسااخت شابکه باه اجازای مساتطیل      

هاای مختلاف بااهم ارتبااط برقارار      ئیچ، روتر،اکسس پويینت و...( تقسیم شد که بوسیله پروتکل)مانند سو

هاای  هاای ديگار فرآيناد   کنند. بدين ترتیب هنگام اضافه کردن ياا وقاوع خطاا در ياک قسامت، گاره      مي

مشاترک،  هاای  بار ايان باا اتکاا باه پروتکال       دهند. عالوهاستانداردی را برای بازيابي و رفع خطا انجام مي

توانستند های مختلف و مديريت شده توسط اپراتورهای مختلف ميهای ساخته شده توسط سازندهدستگاه

های کاامپیوتری سانتي   هم در يک شبکه يکسان فعالیت کنند. با اين حال مديريت شبکهباهم و متصل به

 گیرد.کاری سخت است و نوآوری و پیشرفت در آنها به کندی صورت مي
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باني و تغییر در سطوح زياادی  های موجود به پشتيجديد و يا اصالح ويژگي  6هایيژگيمعرفي و 

هاای جدياد در   احتیاج دارد. در گام اول نیاز به تغییر کلي يا ايجاد يک پروتکل جديد برای تعريف ويژگاي 

ي و باازبیني  ها به طول بیانجامد زيرا بايد با جزئیات زيادی بررسا شبکه است. اين فرآيند ممکن است سال

-ها و روترها نارم . از آنجايي که سوئیچ5های موجود قبلي نداشته باشدشود تا در عملکرد، تناقض با پروتکل

هاای جدياد، نیااز باه مداخلاه و      سازی و افزودن ويژگاي کنند، لذا پیادهافزار اختصاصي و ثابتي را اجرا مي

تي در مواقعي که درخواست تغییرات کم و جزئاي  ها دارد. حافزاری روترها و شبکهاعمال سازندگان سخت

است نیز ممکن است توسعه دهندگان سوئیچ و روتار زماان طاوالني را صارف فاراهم آوردن آن تغییارات       

ملزم هستن هر دستگاه موجود در شبکه را بعد از اعمال تغییارات پیکربنادی    9کنند. عالوه بر اين، مديران

بین سازندگان مختلف متفاوت است و اين نیز روناد تغییارات    4هاعملهای پیکربندی و دستورالکنند.رابطه

هاای پیکربنادی   ها و رابطکند. در نتیجه مديران و متخصصان شبکه بايد با پروتکلتر وکندتر ميرا سخت

های جديد و دستگاه جدياد در شابکه، هزيناه زياادی از جملاه      مختلف آشنا باشند. سازگار کردن پروتکل

در ماورد   Aristaو  Ciscoن شبکه به همراه دارد. مناقشه حقوقي اخیر صاورت گرفتاه باین    آموزش کاربرا

افزار شبکه مايل باه تغییار   ، نشان دهنده اين است که سازندگان سخت2استفاده از رابط خط فرمان مشابه

که ی موارد فاوق باعاث انحصاارگرايي در حاوزه شاب     وضعیت کنوني که قبال توضیح داده شد نیستند. همه

شود. جايي که کاربران و مديران مجبورند به ياک ساازنده ساوئیچ/روتر وابساته باشاند. در حاالي کاه        مي

هاا و  کناد، محققاان در حاال آزماايش روش    های کامپیوتری، هنوز به روش سنتي کار ماي اکثريت شبکه

 سازی مديريت شبکه و اعمال نوآوری به آن هستند.راهکارهايي برای آسان

 

 افزار محورنرمهای شبکه -3-2

                                                
1  .  Functionalities 
2  .  Interoperability testing 
3  .  Administrators 
4  .  Commands 
5  .  Command Line Interface 



02 

 

های کامپیوتری است که باعث ( راهکارهای جديدی برای شبکهSDN) 6افزار محورهای نرمشبکه

شود. های جديد ميتر شدن مديريت شبکه و برطرف کردن موانع برای جلوگیری از افزودن ويژگيساده

های دانشگاهي و مقیاس ههای سنتي در ديتاسنترها، شبکها به تدريج جايگزين شبکهاين نوع شبکه

 شوند. بزرگ مي

در شبکه است. اليه  9با سطوح کنترلي 5، جداسازی سطوح انتقال دادهSDNايده اصلي مفهوم 

های شبکه ی داده، بستهکه اليهی پیکربندی و هوشمندی شبکه را به عهده دارد در حاليکنترلي وظیفه

ف موارد سنتي که هردو سطح شبکه را در يک دستگاه کند. برخالرا مطابق با اين پیکربندی منتقل مي

افزار محور اليه کنترلي چند سوئیچ يکسان است ور های نرمتجمع داشتند)مانند روتر يا سوئیچ(، در شبکه

-شود. به بیان ديگر يک برنامه کنترلي به چندين اليه داده به وسیله پروتکلدر کامپیوتر خارجي اجرا مي

های سنتي را حل کند. اين چارچوب جديد از شبکه خیلي از مشکالت شبکهمي های پیکربندی نظارت

های افزار اختصاصي و هزينههای جديد به جای ايجاد سختکند. اول اينکه معرفي و افزودن قابیلیتمي

ی رنامهافزار اجرايي شبکه به وجود آورد. به عالوه، بزياد، فقط نیاز دارد که اپراتور شبکه تغییراتي در نرم

نويسي سطح باال نوشته شده است. از آنجايي که سوئیچ به طور مجزا پیکربندی های برنامهکنترلي به زبان

ها به برنامه کامپیوتری که در کامپیوتر سرور اجرا تر از قبل شده است. پیچیدگيتر و ارزانشود، سادهمي

ها در گیر فرآيند شبکه هستند نوآوریشود منتقل شده است. افزون برآن چون سازندگان کمتر درمي

پذيری شبکه با اين راهکار بیشتر شده است به پذيرد. انعطافشبکه پوياتر و با سرعت بیشتری صورت مي

 فراهم آورند.      توانند عملکردهايي را که نیاز دارند سريعطوری که مديران شبکه مي

 

 

 

 

                                                
1  .  Software Defined Networks 
2  .  Data plane 
3  .  Control plane 
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 OpenFlowپروتکل  -4-2

در محایط واقعاي    SDNترين پروتکل متن باز برای مديريت مفهوم ب محبو  Openflow پروتکل

کند که پايه و اساس آن تبادل پیام بین برناماه هاای   شبکه است. مشخصات پروتکل واسطي را تعريف مي

شاود(  نامیاده ماي   OpenFlowشود( و سطح انتقال داده )کاه ساوئیچ   کنترلي )که غالبا کنترلر نامیده مي

 دهد.را نشان مي OpenFlowبررسي اجمالي از طراحي بر اساس يک  6-5است. شکل 

 

 

 

 OpenFlowايجاد شده توسط پروتکل  SDN: نمای کلي شبکه  6-5شکل 

 

 OpenFlowکنترلر  1-4-2

افزار محور دارد. کنترلار جزئیاات و آماار و سااير اطالعاات      کنترلر نقش حیاتي در شبکه های نرم

عالوه از آنجاايي  گیرد. بهساس آن تصمیمات پیکربندی مجدد شبکه را ميکند و براآوری ميشبکه را جمع

تواند اطالعاات را از مناابع گونااگون دريافات     شود، برخالف سوئیچ ميکه کنترلر در يک کامپیوتر اجرا مي

شاود. در ساطوح   ای و مااژوالر شاناخته ماي   غالبا به عنوان يک سیستم اليه  Openflowکند. يک کنترلر 
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هاا  دهناد. ايان برناماه   کنند و توسعه ميرا ايجاد مي 6پلتفرم کنترلر، توسعه گران برنامه های کنترلرباالی 

 و... . 4تعادل بار ،9کشف توپولوژی ،5کنند مانند مسیريابيهای خاصي را پیاده سازی ميکاربردها و ويژگي

، NOXی اصالي مانناد   کنیم پلتفارم هاا  هنگامي که پلتفرم کنترلر را با سیستم عامل مقايسه مي

تار،  دهد. کمي پیشارفته سازی تبادل و تفسیر پیام بین ساختار داده و بخش فیزيکي را انجام ميتنها پیاده

-های مختلف توزيع داده ماي ، حاالت شبکه بین ماشینONIX  ،ONOSدر پلتفرم های توزيع شده مثل 

متمرکاز نیسات. ياک پلتفارم      SDNترلر پذيری خطا افزايش يابد. برخالف تصور عمومي،کنشود تا تحمل

تارين راه و  ای است مانند مسیريابي کوتااه کنترلر اغلب موقع انتشار حاوی کاربردها و توابع پرکاربرد وپايه

ی خااص، از کادهای   هاای کااربردی مخصاوص باه مسااله     تشخیص حالت ارتباط به همین ترتیب، برنامه

نند. در نهايت يک کنترلر با کاربردهای کامل از مجموعاه  کمشترک از پیش آماده شده، استفاده مجدد مي

 شود.های کاربردی مستقل از هم تشکیل ميکامل و جامعي از برنامه

نويسي و کارايي کد دارناد. باه هماین    های کنترلر سعي در ايجاد تعادل بین سادگي برنامهپلتفرم

، Pox(، پاايتون ) Beacan ،Floodlight)، جااوا  C++(NOX)های مختلف برنامه نويسي مانند علت از زبان

Ryuتوانناد  هاا ماي  تار کارده اسات و آن   دهندگان شبکه راحات کنند. اين کار را برای توسعه( استفاده مي

اند را بارای ايجااد   های سطح باال نوشته شدهبراساس دانش و توانايي خود، هريک از کنترلرهايي که با زبان

 رند.های کاربردی خود به کار ببرنامه

را به عهده دارد. اين کاار توساط تباادل پیاام باین       OpenFlowکنترلر وظیفه پیکربندی سوئیچ 

شاود و  در ساوئیچ اجارا ماي    OpenFlowپذيرد. عامال  ( انجام ميSSLسوئیچ و کنترلر توسط کانال امن )

جادول جرياان را   کند و قوانین موجود در های رسیده شده از کنترلر را پیمايش و تجزيه و تحلیل ميپیام

 کند.به روز رساني مي

                                                
1  .  Controller application 
2  .  Routing 
3  .  Topology discovery 
4  .  Load balancing 
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-5و  5-5ريزی سوئیچ را از طريق رفتار واکنشي و رفتار پیش فعال را دارد. در شاکل  کنترلر قابلیت برنامه

بارد. باه   ها نشان داده شده است. رفتار واکنشي از مزايای جدول جريان بهره مينحوه عملکرد اين روش 9

در  6به سوئیچ، کنترلر راتحريک کرده و وادار به نوشاتن مادخل جرياان    عبارت ديگر اولین بسته وارد شده

-های سوئیچ بسیار محدود ماي کند و اگر ارتباط بین سوئیچ و کنترلر قطع شود، فعالیتجدول جريان مي

اندازی سوئیچ در محیط واقعي تواند قبل از راه-شود. رفتار پیش فعال نیز به اين معني است که کنترلر مي

جدول جريان را با مقادير پرکاربرد و ضروری پر کناد تاا در صاورت قطعاي اتصاال باین کنترلار و         شبکه،

هاای کنترلار در   های سوئیچ زياد مختل نشود. اطالعاات بیشاتر و تکمیلاي دربااره ويژگاي     سوئیچ، فعالیت

(OpenFlow Switch Specification v1.5.0 2014.موجود است ) 

 

 

 ترلر نسبت به سوئیچکن رفتار واکنشي :5-5شکل 

                                                
1  .  Flow entry 
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 کنترلر نسبت به سوئیچ رفتار پیش فعال :9-5شکل 

 

 OpenFlow سوئیچ 2-4-2

هاا  های انتقال بساته هساتند کاه جاايگزين ساوئیچ     به طور کلي دستگاه OpenFlowهای سوئیچ

دارای دو بخاش   OpenFlowهاای  اند.ساوئیچ های سنتي شاده های میاني موجود در شبکه،روترها و جعبه

را  OpenFlowنماای کلاي از ساوئیچ     4-5شاکل   .OpenFlow 6باشند: جدول جريان و عامال منطقي مي

 دهد.نشان مي

                                                
1  .  OpenFlow Agent 
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شاود. نقاش آن فاراهم    افزاری است که در سوئیچ اجرا ماي : بخش نرمOpenFlowپروتکل سوئیچ 

اول هادايت کناد و   ها را براساس جدريزی است تا سوئیچ بتواند بستهکردن بستری استاندارد و قابل برنامه

 اندازی و رسیدگي کردن به ارتباط بین سوئیچ و کنترلر.همچنین راه

جدول جريان: کنترلر با اضافه کردن قوانین هدايت سطح پايین به جدول جريان به طور مساتقیم  

جاو اسات و نقاش ذخیاره     کند. جدول جريان نوعي حافظه از ناوع جادول جسات   سوئیچ را پیکربندی مي

ت رسیده از کنترلر را به عهده دارد. هر قانون هدايت شامل الگوها و فیلدهای انطبااق اسات   سازی دستورا

هاای مختلاف ساوئیچ    شود. جزئیات بخشهای ورودی استخراج ميها و همچنین پورتکه از سرآيند بسته

OpenFlow های بعدی آورده شده است.در قسمت 

 

 

 OpenFlow سوئیچ نمای کلي: 4-5شکل 

 

 OpenFlowسوئیچ جزای ا 3-4-2

کنیم: پروتکل سوئیچ را باهم بررسي مي OpenFlowدر اين قسمت دو جزء تشکیل دهنده سوئیچ 

OpenFlow  و جدول جريانOpenFlow. 
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 OpenFlowپروتکل سوئیچ  1-3-4-2

-های کنترلر به ساوئیچ ، پیاام  تعريف شده است: پیام OpenFlowسه نوع پیام در پروتکل سوئیچ 

-. پیاام (OpenFlow Switch Specification v1.5.0 2014)منبع  5های متقارنو پیام 6همزماني های غیر

های غیار  گیرد. پیام( برای حفظ ارتباط بین کنترلر و سوئیچ مورداستفاده قرار مي6-5های متقارن)جدول

تعارف رسیده، تغییار  شوند و هدف آنها ابالغ پیام نام( از سوئیچ به کنترلر استفاده مي5-5همزماني )جدول

طاور کاه از نامشاان    حالت در سوئیچ يا ابالغ خطای بروز يافته در سوئیچ به کنترلر است. در نهايت هماان 

های کنترلر به سوئیچ، برای مديريت يا تغییر حالت سوئیچ يا افزودن قانون تطابق جدياد باه   پیداست، پیام

 (.9-5شوند )جدول سوئیچ، از کنترلر به سوئیچ ارسال مي

 های متقارن.پیام :6-5جدول 

 و کاربرد توضیح پیام متقارن

Hello شود.هنگام وقوع اتصال رد و بدل مي 

Echo گیری تاخیر يا پهنای باند ارتباط.درخواست/پاسخ از سوئیچ به کنترلر، اندازه 

Experimenter .برای تعريف مورد بیشتر 

 

 های غیرهمزماني.پیام: 5-5جدول 

 و کاربرد توضیح رهمزمانيپیام غی

Packet-in ی تطابق نیافته به کنترلر ارسال شود.هنگام بسته 

Flow-removed  ابالغ حذف جرياني هنگام وقوعtime-out. 

Port-status .ابالغ تغییر حالت پورت 

Error .ابالغ وقوع خطا در پیوستن خطا در سوئیچ به کنترلر 

 
                                                
1  .  Asynchronous 
2  .  Symmetric 
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سوئیچ های کنترلر بهپیام: 9-5جدول   

 و کاربرد حیتوض چیکنترلر به سوئ امیپ

Features چیسوئ هایتوانايي به راجع وجوپرس. 

Configuration یکربندیپ یپارامترها وجویو پرس میتنظ. 

Modify-State ها.انيجدول جر شيرايحذف و و ش،يافزا چ،یسوئ هایمشخصات پورت میتنظ 

Read-State آمار. آوریجمع 

Packet-Out توسط پورت مشخص. افتيبسته در تيارسال بسته به پورت مشخص، هدا 

Barier هاامیو صحت پ يکپارچگياز  نانیاطم. 

 

 

 OpenFlowسوئیچ  جدول جریان 2-3-4-2

های تطابق پردازيم و همچنین مکانیزممي OpenFlowهای در اين بخش به معرفي اجزای جدول

دارای دو جادول جرياان اسات: جادول       OpenFlow هایم. ساوئیچ  دها را توضیح مي actionو مديريت 

تارين اجازاء   است. اصالي  9هر جدول شامل تعدادی از عناصر جريان 5و جدول تطابق کلمات 6تطابق دقیق

هاای ورودی(،  ی عنصر جريان در يک جدول تطابق تعدادی رشته تطابق )برای تطابق بستهتشکیل دهنده

باه صاورت    ایهاا در ساوئیچ، توساط فرآيناد خاط لولاه      . هدايت بستههستندها ها و دستورالعملشمارنده

 پذيرد.( نشان داده شده انجام مي5-2که در شکل ) سريال-موازی

 

                                                
1  . Exact match table 
2  .  Wildcard match table 
3  .  Flow entry 
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 ای لولهانتقال بسته از طريق فرآيند خط :2-5شکل 

 

پاردازد.  هاای جرياان ماي   ای، به جساتجو در جادول  ی ورودی در طي يک فرآيند خط لولهبسته 

ها تطابق يافت، فرآيند متوقف شده و عمل مربوطاه  مي که بسته با يک عنصر جريان موجود در جدولهنگا

در اين پژوهش شود. اگر بسته هیچ تطابقي نیافت، پیش فرض اين است که به کنترلر ارسال شود. اجرا مي

ايام.  نظر گرفتاه در طراحي خود دو نوع رشته تطابق که هرکدام مربوط به يک جدول جريان هستند در ما 

های تطابق برای جستجوی تطابق جرياان در  رشته توضیح داده شده است. 9جزئیات اين طراحي در فصل 

گیرند. هرعنصر در جدول جريان، مقادير منحصر باه فاردی دارد.   يک جدول جريان مورد استفاده قرار مي

ضروری و الزم اسات را نشاان    های تطابقهايي که برای رشتهلیست قسمت 6-5 و 2-5 ، 4-5های جدول

( OpenFlow Switch Specification v1.5.0 2014)دهند و جزئیات مختصری از هر قسمت براسااس  مي

 آمده است.در اين جداول 

های اصلي انطباقفیلد :4-5جدول   

 قابلیت اجرا هافیلد

Ingress port هاانواع بسته 
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Metadata هاانواع بسته 

Ethernet source address های فعالها بر روی پورتی بستههمه 

Ethernet destination address های فعالها بر روی پورتی بستههمه 

Ethernet type های فعالها بر روی پورتی بستههمه 

VLAN id های دارای برچسب بستهVLAN 

VlAN priority های دارای برچسب بستهVLAN 

MPLS label رای برچسب های دابستهMPLS 

MPLS traffic class های دارای برچسب بستهMPLS 

IPv4 source address های بستهIPv4  وARP 

IPv4 destination address های بستهIPv4  وARP 

IPv4 protocol/ARP opcode های بستهIPv4 ، IPv4  بر روی اترنت وARP 

IPv4 ToS bits های بستهIPv4 

Transport source port/ICMP Type های بستهTCP، UDP،SCTP  وICMP 

Transport destination port/ICMP 

Code 

 ICMPو  TCP، UDP،SCTPهای بسته

 

 Implementing Open flow switch using FPGA based های انطباق)منبعتوضیحات فیلد: 2-5جدول 

platform-2014 ) 

 توضیحات هافیلد

Ingress port فیزيکي يا مجازی تعريف شده توسط سوئیچ پورت 

Metadata متاديتا 

Ethernet source address تواند به عنوان ميmask دلخواه استفاده شود 
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Ethernet destination address تواند به عنوان ميmask دلخواه استفاده شود 

Ethernet type  بعد از برچسبVLAN 

VLAN id یمشخصه VLAN 

VlAN priority  فیلدPCP برای VLAN 

MPLS label برچسب  برایMPLS 

MPLS traffic class های دارای برچسب بستهMPLS 

IPv4 source address  استفاده به عنوانsubnet mask  ياbitmask دلخواه 

IPv4 destination address  استفاده به عنوانsubnet mask  ياbitmask دلخواه 

IPv4 protocol/ARP opcode 8  بیت اول به عنوان کد عملیاتيARP 

IPv4 ToS bits 6 بیت پرارزش و بااليي 

Transport source port/ICMP Type 8 بیت اول نوع ICMP 

Transport destination port/ICMP 

Code 

 ICMPبیت اول نوع  8

 

 Implementing Open flow switch using FPGA based های انطباق)منبعطول فیلد :6-5جدول 

platform-2014 ) 

 طول بیتي هافیلد

Ingress port 95 

Metadata 64 

Ethernet source address 48 

Ethernet destination address 48 

Ethernet type 66 
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VLAN id 65 

VlAN priority 9 

MPLS label 51 

MPLS traffic class 9 

IPv4 source address 95 

IPv4 destination address 95 

IPv4 protocol/ARP opcode 8 

IPv4 ToS bits 6 

Transport source port/ICMP 

Type 

66 

Transport destination 

port/ICMP Code 

66 

 

شاوند.  هايي هستند که به هر بسته نسابت داده ماي  ای از کارها يا اکشنها، مجموعهدستورالعمل

شوند شامل اعمال اکشن، حذف اکشن، نوشتن اکشن، پشتیباني مي  OpenFlowر هايي که ددستورالعمل

بندی اعماال اکشان   ( در طبقه7-5ها )جدول نوشتن فراداده و پرش به جدول خاص هستند. لیست اکشن

هاا  هاا باه آن  شوند يا هر عمل ديگری طبق لیست اکشان های انطباق يافته هدايت ميگیرد. بستهقرار مي

نشان داده شده، باه روز رسااني    8-5شود. بعد از عمل انطباق، رشته سرآيند بسته که در جدول اعمال مي

هاای ناوع   فقط اکشان  اين پزوهش  OpenFlowشود. در سوئیچ شوند و واکنش مربوط به آنها اجرا ميمي

OutPut ی اکشان سااز ها مربوط به پیااده افزاری سوئیچاند. بديهي است پیچیدگي سختسازی شدهپیاده-

-تست در محیط واقعي پیااده ( برای Drop ،Groupبوده و دو نوع اکشن ضروری ديگر ) OutPutهای نوع 

 شوند.سازی مي
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