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چكيده
مراقبت از فضای کشور و کنترل ترددهای هوایی آن یک ضرورت اجتنابناپذیر است و کنترل توسط رادارهای نصبشده در آن منطقه صوورت
 اطالعات دریافتی از رادارهای یک منطقه بایستی به صورت برخط برای ردههای باالتر فرماندهی و کنترل ارسال شود تا در موورد آن.میگیرد
 ارسال برخط. این تبادل اطالعات نیاز به یک بستر ارتباطی مطمئن دارد.تصمیمگیری شده و فرمانها مقتضی به ردههای پایینتر ارسال شود
 در. درصد فقدان بسته و تأخیر شبکه بواال مویرود،و مطمئن این اطالعات از چالشهای شبکه ارتباطی فعلی است و در صورت رخ دادن خطا
 از یک مسویر پشوتیبان عوالوه بور،این مقاله به منظور کاهش این مشکالت و نیز افزایش تحملپذیری خطا در شبکههای فرماندهی و کنترل
 هم نوین از شوبکههوای مبتنوی بور. از مسیر پشتیبان اسوتفاده شوود،مسیر اصلی استفاده شده است که در صورت بروز خطا در مسیر اصلی
 در روش.نرمافزار به عنوان یک معماری جدید در حوزه شبکههای رایانهای و با هدف فراهم نمودن کیفیت خدمات مطلوب استفاده شده است
 مدل شده است که برای حل آن از الگوریتم ژنتیک در ترکیب بوا،پیشنهادی مسئله تحملپذیری خطا به عنوان یک مسئله برنامهریزی خطی
- ارزیابی. این کار نسبت به تغییرات پویا در شبکه واکنش بهینهای ایجاد کرده و عدم قطعیت را در نظر میگیرد.سامانه فازی استفاده کردهایم
.های انجامشده کارایی روش پیشنهادی در افزایش تحملپذیری خطا را نسبت به سایر روشهای موجود نشان میدهند
. کیفیت خدمات، شبکههای مبتنی بر نرمافزار، تحملپذیری خطا، فرماندهی و کنترل:کليدواژهها
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Abstract
It is an imperative necessity to take care of the country's space and air traffic. Usually radar systems will be used to
control and discover possible targets. The received information from a radar system in a specific region must be
sent online to the higher levels of command and control centers in order to detect possible threats and make
appropriate decisions. This exchange of information requires a reliable communication backbone. However,
having an online and secure transceiver communication backbone is still a demanding process. Moreover, errors in
the current communication networks will cause an increasing percentage of packet loss and delay which affect the
Quality of Service (QoS). In this paper, in order to handle these problems and increase the fault tolerance in
command and control networks, a backup path is provided that uses the backup path in case of occurring faults in
the main path. In addition, Software Defined networks (SDN) as a new architecture have been used in
communication networks to provide desirable QoS. In the proposed method, the fault tolerance problem is modeled
as a linear programming problem, which is solved through a combinational method of Genetic Algorithm and
Fuzzy System. This solution creates an optimal response to dynamic changes and uncertainty accomplished in the
communication network. The results of the performance evaluation showed that the proposed method achieves
better fault tolerance compared to existing methods.
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 .1مقدمه
به فرآیند بهرهگیری از امکانات و اختیارات توسط یک فرمانده در
جهت هدایت ،رهبری و کنترل نیروهای تحت امر وی ،به منظوور
اجرای مأموریت ابالغشده ،فرمانودهی و کنتورل گفتوه مویشوود.
شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی یک سوامانه جوامب بورای
مراقبت از فضای کشور ،نظارت و کنترل ترددهای هوایی و مقابله
با تهدیدات احتمالی است .در ایون سوامانه ،یوک شوبکه سلسوله
مراتبی متشکل از مراکز فرماندهی و کنترل منطقهای ،پایگاههای
هوایی ،سامانههای راداری مرکز فرماندهی و اطالعوات شناسوایی
است .شکل ( )1ساختار کلی این شبکه را نشان میدهد.

شکل  .1ساختار کلی شبکه فرماندهی و کنترل

در پایینترین سطح از سلسوله مراتوب سوامانه ،سنسوورهای
راداری قرار دارند که شامل رادارهوای مختلو ،،ماننود رادارهوای
جستجو و هشدار اولیوه ،رادارهوای کنتورل شوکاری و رادارهوای
هواشناسی هستند .اطالعات اهداف شناساییشده توسط رادارهای
مختل ،،در مراکز فرماندهی و کنترل محلی جمبآوری شوده و از
طریق شبکه به مراکز پردازش اطالعوات رادارهوا 1کوه سوطح دوم
شبکه فرماندهی و کنترل است ،منتقل میشوند.
از آنجووایی کووه اطالعووات ارسووالی توسووط رادارهووا بووا هووم،
همپوشانی دارند ،قبل از ارسال به مراکز عملیات محلی 6در مراکز
پردازش اطالعات رادارها ،تجمیب و تلفیق مویشووند .ایون مراکوز
دادههای خام را از رادارهوای مختلو ،دریافوت کورده و عملیوات
پردازش ثانویه مانند کالسه بندی ،تلفیق داده و اولویوتبنودی را
روی دادههای تجمیب شده انجام داده و برای مراکز عملیات محلی
Radar Information Processing System
Sector Operation Center

ارسووال موویکنوود .اطالعووات رادارهووای هواشناسووی و رادارهووای
فرودگاهی ،نیز در این مرکز دریافت میشود.
در الیه سوم این ساختار ،مراکز عملیات محلی قرار دارند .این
مرکز مسئولیت فرماندهی و کنترل یک منطقه را بوه عهوده دارد.
در این مرکز اطالعات شناسایی از مراکز مختل ،پردازش اطالعات
رادار دریافت میشوود .سوپ توسوط سوامانههوای تصومیم یوار
هوشوومند و فرمانوودهان تحلیوولشووده و تهدیوودها شناسووایی و
اولویتبندی میشوند و مسئولیت مقابله با این تهدیدات ،به مراکز
مقابله با تهدیدها و یا پایگاههای هوایی واگذار میشود.
9

در باالترین سطح از این شبکه ،مرکز عملیات پدافند هووایی
قرار دارد .این سطح ،عملیات پدافند هووایی سوامانه فرمانودهی و
کنترل یکپارچه کل کشور است که مدیریت فضای کل کشور را از
نظر نمایش یکپارچه اطالعوات دریوافتی از کلیوه مراکوز عملیوات
منطقهای و هماهنگی رزمی کلیه نیروهای نظامی را به عهده دارد.
این مرکز ،اطالعات دریافتی از مراکز عملیوات محلوی را دریافوت
کرده و پ از بررسی ،تصمیمات الزم را به آنها ابالغ مینماید.
برای انجام مأموریت در شبکه فرمانودهی و کنتورل ،حفو
ویژگی ارتباطات امن دوطرفه با قابلیت اطمینوان بواال و بور خوط
حیاتی است .مثالً اگر پرنده ناشناسی وارد فضای کشور شود ،این
پرنده توسط یک یا چند رادار شناسایی میشود ،مراکوز پوردازش
اطالعات رادار ،این اطالعات را دریافت کرده و نتیجوه پوردازش را
بایستی با سرعت باال و بدون اتالف وقت به الیههای باالتر ارسوال
کرده تا فرماندهان در مورد آن تصمیمگیوری کورده و در صوورت
لزوم به پایگواه هووایی و یوا مرکوز درگیوری واگوذار شوود .بورای
اثربخشی فرماندهی و کنترل بایستی ارتباطات دوطرفه و مطمئن،
بین نودهای مختل ،شبکه برقرار باشد .نودهای شبکه فرماندهی و
کنترل بایستی به نودهای باالتر ،پایین تر و نیز در برخی موارد به
نودهوای هوم رده متصول باشوند .اطالعوات مبادلوه شوده شوامل
گزارشهای دریافتی از سنسورها (بسته حواوی اطالعوات اهوداف
کش،شده از رادارها) و نودهای پایین تر(اطالعات پردازششده در
مراکز پردازش رادار به مراکز عملیات محلی ارسال میشوود) و یوا
فرمانهای دریافتی از نودهای باالتر است ].[1
نودهای شبکه فرماندهی و کنترل سامانههوا از طریوق شوبکه
فیبر نوری ،تجهیزات بیسیم مایکروویو به هم متصول مویشووند.
قابلیت اطمینان و عملکرد بدون نقص و توداوم کواری در شورایط
حساس عملیاتی از ویژگیهای مهمی است که بایستی در طراحی
شبکههای کنترل و فرماندهی در نظر گرفته شود .طراحی باید به
گونه ای انجام شود که با خرابی قسومتی از تجهیوزات رایانوهای و
مخابراتی ،عملکرد کل شبکه مختل نشود .در صورت قطب ارتبوا
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بین نودهای این شبکه ،شبکه ارتباطات خود را جابجا کرده و بوه
صورت خودکار مسیر ارتبا دیگری جایگزین شود .ارسال بورخط
و با قابلیت اطمینان باال برای برخی از بستههای اطالعواتی(موثالً
بستههای زنجیره آتش) بسیار حیاتی بوده و به همین دلیل فراهم
نمودن شبکههای ارتباطی با در نظر گرفتن نکوات فنوی مناسوب
الزم است .شبکه باید قابلیت پیگیری انتقال اطالعات را دارا بووده
و توانایی اتصال به شبکههای دیگر را نیز داشته باشد ].[6
پی یدگی و پویایی شبکههای رایانه ای ،پیکربندی و مدیریت
آنها را اموری چوالشبرانگیوز سواخته اسوت .اپراتورهوای شوبکه
مسئول پیکربندی شبکه به منظور اعموال سیاسوت هوای متنوو
سطح باال هستند .از آنجا که پیادهسازی این سیاستهوای سوطح
باال تنها در قالب یک پیکربندی توزیبشده و سوطح پوایین انجوام
میپذیرد ،پیکربندی شبکه به کاری طاقت فرسا بدل گشته اسوت
] .[9شبکههای مبتنی بر نرم افزار امیود دسوتیابی بوه روشهوای
مطلوب تری جهت انجام پیکربندی و مودیریت شوبکه بوه وجوود
آوردهاند .در این الگوی جدید از شبکه ،سطح کنترلی (که وظیفوه
محاسبه مسیر دادهها را بر عهده دارد) از سطح داده (که مسوئول
انتقال داده است) جدا شده و در یک الیه جداگانه مجازی به نوام
کنترل کننده قورار مویگیورد .ایون جداسوازی منطوق کنتورل از
مسیریابها و سوئیچها و تعبیه آن در یک کنترلکننده متمرکوز،
که در واقب مغز متفکر شبکه محسووب مویشوود ،امکوان اعموال
سیاستهای مدیریتی ،پیکربندی ،پیکربندی مجدد شوبکه و نیوز
روند تکامل شبکههای رایانهای را آسانتر مینماید ].[4-7
در این مقاله از شبکههای مبتنی بر نرمافزار بوه عنووان یوک
مفهوم جدید در شبکههای رایانوهای اسوتفاده شوده اسوت .بورای
مقابله با خطاهایی که منجر به حذف لینکها مویگوردد ،قبول از
رخداد خطا دو مسیر مجوزای اصولی و پشوتیبان در نظور گرفتوه
میشود .در صورت بروز خطا در مسیر اصلی ،به سرعت گورههوای
میانی از مسیر پشتیبان از پویش تعیوین شوده ،اقودام بوه ارسوال
ترافیک میکنند ،تا وقفهای در ارسال اطالعات به وجود نیایود .بوا
توجه به اینکه در یک شبکه رایانوهای تعوداد زیوادی فرسوتنده و
گیرنده با الگوهای ترافیکی متفاوتی وجود دارند ،توأخیر و پهنوای
باند موجود در هر لینک ممکن است به طوور پویوا تغییور کنود و
اختصاص دادن هزینه مناسوب بوه هور لینوک سوخت باشود و در
نتیجه عدم قطعیت را باال میبورد .جهوت رفوب عودم قطعیوت ،از
سامانه فازی برای اختصاص دادن هزینه مناسب به هر لینوک بور
اساس تأخیر و پهنای باند موجوود ،اسوتفاده شوده اسوت .سوپ
مسئله به عنوان یک مسئله برنامه ریزی خطی مدل شده است که
تابب هدف در این مدل ،کمینوه کوردن هزینوه مسویر از مبود توا
مقصد است .همان طور که میدانویم مسوئله یوافتن کوتواهتورین
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مسیر ،یک مسئله بهینهسازی است که حل آن در فضوای بوزر
بسوویار دشوووار و زمووانبوور اسووت .در ایوون مقالووه جهووت محاسووبه
بهینهترین مسیر از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است .مسیرهای
پشتیبان به گونهای انتخاب شدهاند که به سرعت جایگزین مسویر
اصلی شوند و امکان وقو خطا در آنها نزدیک به صفر باشد.
سایر بخشهای این مقاله به ایون شور اسوت :در بخوش ،6
تحمل پذیری خطا و روشهای آن مطر مویشوود .در بخوش ،9
کارهای ارائه شده قبلی مرتبط با مقاله ارائه میگردد .در بخش ،4
روش پیشنهادی برای مقابله بوا خطاهوای پویشآموده و تضومین
کیفیت خدمات ،تشریح خواهد شد .شبیهسازی و ارزیابی کوارایی
در بخش  5موورد بحوق قورار خواهود گرفوت .بخوش  2نیوز بوه
نتیجهگیری در رابطه با روش پیشنهادی اختصاص خواهد یافت.

 .0تحملپذیری خطا
تحمل پذیری خطا توانوایی یوک سوامانه ارتبواطی در مواجهوه بوا
خطاهای حاصل از رخدادها است به گونهای که سایر خدماتهای
استفادهکننده از سامانه دچار خطوا نشووند ] .[1فراینود مودیریت
خطا شامل دو مرحله تشخیص و ترمیم خطا است .در شبکههوای
سنتی عموماً مدیریت خطا وابسته بوه پروتکولهوای توزیوبشوده
مسیریابی مانند  OSPF1است که خوود مشوکالت متفواوتی را بوه
دنبال دارد ] .[3در مدیریت خطا فاکتورهوای متفواوتی از جملوه
مدت زمان تشخیص خطا و ترمیم خطا (زموانی اسوت کوه طوول
میکشد تا شبکه بتواند مسویر جوایگزین را محاسوبه و آن را بوه
گرههای درگیر اعالم نماید) میتوانند اثربخشی را تحت تأثیر قرار
داده و باعق از بین رفتن بستههای داده شوند .در نتیجه مجموو
این دو زمان به شدت بر کارایی شبکه تأثیرگذار است .همان طور
که گفته شد در شبکههای سنتی به دلیل عدم وجود دید متمرکز
برای تشخیص خطا بایسوتی از پروتکولهوای توزیوبشوده ماننود
 OSPFاستفاده کورد کوه ایون امور چوالشهوایی ماننود رخ دادن
چندین اعالم خطا برای یک خرابی که در صورت عودم مودیریت
میتواند منجر به محاسبه چند باره راهکار برای یک خطا شود یوا
تشخیص دیرهنگام دستگاههای میانی ،در پی دارد ] [11و بورای
رفب این مشکالت از شبکههای مبتنی بر نرمافوزار کوه دیود کلوی
نسبت به شبکه دارد استفاده شده اسوت .در اداموه سوازوکارهای
محافظت و بازیابی در شبکههای سنتی و شوبکههوای مبتنوی بور
نرمافزار تشریح میشود:
رویکرد بازیابی (مقابله با خطاا پاا از باروز ) :در ایون
رویکرد در شبکههای سنتی هیچ مسیر پشتیبانی از قبل مشخص
نمی شود و پ از تشخیص خطا در مسیرهای ارتباطی اقودام بوه
Open Shortest Path First
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محاسبه مسیر جایگزین و اعالم آن به گرههای درگیور مویکنود.
هم نین در شبکههای مبتنی بر نرم افزار سوئیچ پ از تشخیص
خطا ابتدا به کنترلکننده خطا را اعالم میکند .کنترلکننوده بوه
دلیل دید جامب نسبت به کل شبکه ،مسیرهای ارتباطی که دچار
خطا شدهاند را تشخیص میدهد .سپ مسیرهایی که این خطوا
بر آن هوا اثرگوذار بووده اسوت را شناسوایی و مسویر جوایگزین را
محاسبه میکند .پ از این مرحلوه ،کنتورلکننوده سووئیچهوای
شبکه را بهروزرسانی میکند ] .[1در شکل ( )6مراحل ایون روش
نمایش داده شده است:

شکل  .0سازوکار بازیابی در

SDN

رویکرد محافظت (مقابلاه باا خطاا بال از باروز ) :در
شبکه هایی مانند کنترل و فرماندهی که ارائه خدمات نباید مختل
شود ،رویکردی مناسب است .در این رویکرد در شبکههای سنتی
دو مسیر مجزای اصولی و پشوتیبان قبول از بوروز خطوا محاسوبه
میشوند .در صورت بروز خطا در مسیر اصلی ،به سرعت گرههوای
میانی از مسیر از پیش تعیین شده ،اقدام به ارسال ترافیوک موی-
کنند ،تا وقفهای در ارسال اطالعات به وجود نیاید .در شبکههوای
مبتنی بر نرمافزار کنترلکننده ابتدا دو مسیر کاری و پشوتیبان را
محاسبه میکند و در اختیار سوئیچها قرار میدهد .سوئیچ پ از
تشخیص خطا بودون اعوالم بوه کنتورلکننوده خودکوار از مسویر
پشتیبان برای ارسال بستهها استفاده میکنود ] .[1در شوکل ()9
مراحل این روش نمایش داده شده است:

 1SRLGگروهی از لینکهوای شوبکه هسوتند کوه در منوابب
فیزیکی با یکدیگر مشترک هستند .بروز خطا در هر یک از اعضای
این مجموعه به معنای بروز خطا در همه لینکهای ارتباطی یوک
 SRLGاست .ایجاد ساختارهای شبکه که قابلیت تعامل با خطا را
داشته باشد و شفافیت ارائه خدمات به گونهای باشد کوه کواربران
نهایی متوجه این خطا نشوند و بور پارامترهوای کیفیوت خودمات
مانند تأخیر و فقدان بسته نیز کمترین اثر را داشته باشد ،هموواره
یکی از دغدغههای ارائهدهندگان سروی است ].[11
در این مقاله از مفهوم  SRLGو تغییر ماهوی و استفاده از آن
در شبکههای مبتنی بر نرم افزار سعی در بهبود تحملپذیری خطا
در شبکههای مبتنی بر نرمافزار داشتهایم .در انتخواب مسویرهای
اصلی و پشتیبانی در صورتی که دو مسیر هویچ  SRLGمشوترکی
نداشته باشوند ،دو مسویر نسوبت بوه هوم  SRLGمجوزای کامول
هستند .محاسبه مسیر پشتیبان درحالیکوه  SRLGمجوزا کامول
باشد ،همیشوه امکوانپوذیر نیسوت .در ایون شورایط مسویرهایی
محاسبه میشوند که کمترین  SRLGمشترک را با مسویر اصولی
داشته باشند و به آن  SRLGمجزای بیشینه گفتوه مویشوود .بوه
عنوان مثال همان طور که در شکل ( )4مشاهده میشود یال g1
یک یال بحرانی است و در همه مسیرهای وارده و خارجه به راس
 tبایستی حضور داشته باشد .در این شوکل امکوان یوافتن جفوت
مسیر اصلی و پشتیبان کامالً مجزا فراهم نیست.

شکل  .4عدم امکان یافتن مسیرهای اصلی و پشتیبان مجزا

 .3پیشینه تحقیق
با توجه به اینکه تا کنون هیچ مقالوهای در زمینوه تحمولپوذیری
خطای فرماندهی و کنترل در شبکههای مبتنی بر نرمافوزار ارائوه
نشده اسوت و از طرفوی روش پیشونهادی جهوت تحمولپوذیری
خطای فرماندهی و کنترل در شبکههای مبتنی بر نرمافزار اولوین
روش در این حوزه است ،لذا تنها تعودادی مقالوه کوه مربوو بوه
برقراری کیفیت سروی در شبکههای سنتی (شبکههای کنونی)
و مدیریت شبکههای مبتنی بر نرمافزار ارائهشوده ،در ایون بخوش
مرور شده است.
بیادی و همکاران] ،[16طرحی را برای بقاپوذیری و عملکورد
بدون نقص شبکه فرماندهی و کنترل ،در لحظات حساس عملیات
ارائه کردهاند .در این طر عالوه بر ارتباطات معمولی بین نودهوا،

شکل  .3سازوکار محافظت در

SDN
Shared Risk Link Group

1
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یک لینک رادیوئی برای پشتیبانی از ارتباطوات بوین هور دو نوود،
برقرار میشود .در طور پیشونهادی آنهوا ،هور نوود بوه تموامی
نودهای الیه باالتر ،پایینتر و هم رده متصل میشود .با استفاده از
نظریه گراف با قطب یک لینک ارتبواطی ،لینوک دیگور جوایگزین
شده و کارایی شبکه حف میگردد.
فووودائیان و همکووواران ] ،[19بووورای اسوووتفاده از قابلیوووت
خودمختاری یک زیرساخت ارتباطی مبتنی بر تور ارائه کردند .بوا
توجه به اینکه یکی از انتظارات از سامانههای فرماندهی و کنترل،
ایجاد ساختار برای تبادل داده در محیطی پویا ،امن و بوا قابلیوت
اطمینووان بوواال اسووت ،زیرسوواخت گریوود را دارای انطبووا بوواال بووا
انتظارات مطر شده دانسته و آن را به عنوان زیرساخت فرماندهی
و کنترل ارائه کرده اند .مهمترین چالش مطر شده توسوط آنهوا
این است که با توجه به اینکه یک کوار بوه قسومتهوای مختلو،
شکسته شده و هر ریز کار در یک قسمت از گرید اجرا مویشوود،
اطمینان از اجرای صحیح ریزکارها به چه صورت انجام شود .برای
این کار یک مدل گرید دانش خودمختار ارائه شده است که دانش
مشترک راجب به کل وضعیت سامانه را فراهم میکند.
کاشفی و همکواران ] [14بوا توجوه بوه اهمیوت قابلیوت بقوا
پذیری ،مداومت کاری و عملکرد بدون نقص در شورایط حسواس
عملیاتی برای شوبکههوای فرمانودهی و کنتورل ،طرحوی را ارائوه
کردند که گرههای شبکه از وضعیت دیگر گرهها مطلب شوده و در
هنگام خرابی گرهها ،به صورت خودکار ارتبا دیگوری جوایگزین
میشود و باعق تحملپذیری باالتر شبکه در برابر خطا مویشوود.
در این طر  ،تعداد اجزاء آتشبار ،فاصله مجاز آنها از یکودیگر در
ساختار شبکه و نحوه چیدمان آن در حالوت عوادی و بحرانوی بوا
توجه به معیارهای حداکثر کارایی ،عدم ایجاد شکاف عملیاتی و از
لحاظ هزینههای ساخت اجزاء مشخص میگردد.
کیم و همکاران ] [15یک چوارچوبی بوه نوام پروسورا 1بورای
مدیریت و کنترل شبکه ارائوه دادنود کوه بوا تعریو ،یوک واسوط
شمالی ،امکان مشخص نمودن و پیادهسازی سیاستهای واکنشی
( واکنش به رویدادهای شبکه) را فراهم میآورد .این سیاستها با
زبان برناموهنویسوی توابعی ،6واکنشوی ،9توسوط اپراتورهوا نوشوته
میشوند و سپ به یک مجموعه قووانین هودایت بسوتههوا ،کوه
قابل استفاده بر روی زیرساخت شبکه مبتنی بور نورمافوزار اسوت،
ترجمه میشوند .به عبارت دیگر پروسرا ،یک پول ارتبواطی میوان
سیاستهای سطح باال و مبتنی بر رویوداد 4بوا پیکربنودی سوطح
پایین شبکه خواهد بود.

03

ونگ ] [12با استفاده از خصوصیات پروتکول اترنوت در الیوه
فیزیکی روشی برای بررسی سالمت لینک در شوبکههوای سونتی
معرفی موی کنود .در روش معرفوی شوده ،دسوتگاه بورای بررسوی
برقراری لینک در صورتی که هیچ ارتباطی برقورار نباشود در بوازه
 12±1میلی ثانیه بسوته هوای  heartbeatsرا ارسوال موی کنود ،در
صورتی که در بازه  151-51میلویثانیوه پاسوخی دریافوت نکنود،
قطعی ارتبا را تشخیص میدهد.
شارما ] [17از سازوکار  BFD5برای تشخیص خطوا اسوتفاده
کرده است .در این روش بین هر جفت گره انتهایی یوک نشسوت
برقرار میشود .گرهها در بازههای زمانی اقدام به ارسال بستههوای
کنترلی میکنند .در صورت عدم دریافت بستهها ،خطوا در مسویر
تشخیص داده میشود .این روش در صورتی که برای یک مسیر با
چندین لینک استفاده شود توانایی تشخیص مکان یک یا چندین
خطا را ندارد و تنها میتواند اعالم نماید که مسیر دچار خطا شده
است .بهازاء هر سوئیچ در بین مسیر در هر بازه زموانی یوک پیوام
کنترلی  BFDارسال میشود .برای تشخیص خطا از کانال ارسوال
دادهها استفاده مینماید .هرچه طول مسیر نظوارت بیشوتر باشود
مدت زمان تشخیص خطا نیز بیشتر خواهد بود.
ون ] [11از سازوکار  BFDبرای هر لینک استفاده کرده است.
در صورتی که تعداد گرهها از مرتبه ) O(nباشد تعداد نشستها در
هر گره برای همه مسیرها از مرتبوه ) O(n2خواهود بوود و سورباز
محاسباتی و ارتباطی زیادی را به همراه خواهود داشوت .در روش
پیشنهادی وقتی نشستی برای لینوک هوا بور قورار شوود ،در ایون
صورت هر گره نیاز به نگهداری ) O(nنشسوت خواهود داشوت .بوا
توجه به محدود شدن طول مسیر نظارت ،زمان  RTT2نیز کاهش
پیدا خواهد کرد و با ترکیب با روش  ،LOS7زمان تشوخیص خطوا
به زیر  51میلیثانیه میرسد .یک بسوته کنترلوی  ،BFDحوداکثر
 64بایت برای احراز هویت 1 ،بایت سرایند بسوته هوای 20 ،UDP
بایت  IPv4و  91بایت سرایند اترنت خواهد داشوت .کوه مجموعواً
 31بایت که در هر  1میلی ثانیه منتقل می شوند .این میوزان داده
سرباری معادل  1/127و  1/1127درصد به ترتیب در لینک هوای
 1و  Gbps 11ایجاد میکند.
شبکههای کنونی دارای پی یدگی زیادی هسوتند و مودیریت
آنها در کشور ایران برای فرماندهی و کنترل کار دشواری اسوت.
یکی از دالیل این امر در هوم تنیودگی سوطو کنتورل و داده بوا
یکدیگر است .یک دلیل عمده دیگر ،آن است که هر تولیدکننوده
دستگاههای شبکه ،واسطهوای مودیریتی و پیکربنودی انحصواری
خووودش را ارائووه موویدهوود ،کووه منجوور بووه چرخووه ط ووالنی در

1

Procera
Functional
Reactive
4
Event-Driven
2
3

5

Bidirectional Forwarding Detection
6
Round Trip Time
7
Loss Of Signal

04

نشریه علمی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال دهم ،شماره  ،1بهار 1318

بهروزرسانی ایون دسوتگاههوا مویشوود .ایون مالکیوت انحصواری
زیرساختهای شبکه ،محدودیتهای سنگینی بر هر گونه تغییر و
نوآوری اعمال نموده است .شبکههای مبتنی بر نرمافوزار فرصوتی
برای حل این مشکالت به وجود آوردهاند .در شبکههای مبتنی بر
نرمافزار ،تمام اجزای سطح کنترلی شبکه در یک موجودیت به نام
کنترلکننده یا هموان سیسوتمعامول شوبکه ،عرضوه مویشووند،
درحالیکه اجزای سطح داده به دستگاههای فاقد اختیار ،اما قابول
برنامهنویسی و با کارایی فو العاده در پیشبرد داده تبدیل شدهاند
و در این مقاله نیز برای پیادهسازی یک زیرسواخت موفوق جهوت
فرماندهی و کنترل از شوبکههوای مبتنوی بور نورمافوزار اسوتفاده
گردیده است.

 .4معماری روش پیشنهادی
همانگونه که در بخشهای قبلی اشواره شود ،پیوادهسوازی یوک
شبکه فرماندهی کنترل که مبتنی بور زیرسواخت شوبکه کنوونی
باشد ،نمیتواند تضمینکننده پارامترهایی چوون میوزان توأخیر و
فقدان بسته باشد ] .[6در مقابل ،میتوان از شبکههای مبتنی بور
نرم افزار به دلیل متمرکز شدن کنترل شبکه ،به عنوان یک شبکه
بستر در ایون سواختار اسوتفاده نموود .طور پیشونهادی شوبکه
فرماندهی کنترل با بهرهگیری از شبکههای مبتنی بر نرمافزار بوه
عنوان یک شبکه بستر در شکل ( )5نمایش داده شده است:

تأخیر و از دست دادن بسوتههوا را فوراهم نمایود .در ایون شوبکه
خطو ارتباطی بوه صوورت ایسوتا دارای ریسوکهوای مشوترک
هستند  .کوه در صوورت بوروز خطوا در یوک گوروه دارای ریسوک
مشترک  ،SRLGهمه لینکهای آن گروه با خطا مواجه میشوند.
در تحمل پذیری خطا با استفاده از تعاری ،SRLG ،در مسیرهوای
اصلی و پشتیبان ،خطو ارتباطی که دارای یک ریسک مشوترک
هستند ،نباید انتخواب شووند .در شوکل ( )5دو گوروه  SRLGبوا
نامهای  G1و  G2وجود دارند .روش انتخابی برای مدیریت خطوا،
به این صورت است که در آن مسیرهای اصلی و پشتیبان توسوط
کنترلکننده و با استفاده از الگوریتم ژنتیوک قبول از وقوو خطوا
محاسووبه موویشوووند .در روش پیشوونهادی از  7موواژول بوورای
پیادهسازی مدیریت خطوا و تعامول سووئیچهوا بوا کنتورلکننوده
استفاده شده است .این ماژولها عبارتاند از:
ماژول محاسبه پهنای باند مصرفی لینکها :ایون مواژول بوه
صورت پویا پهنای باند موجوود هور لینوک را در شوبکه محاسوبه
میکند و آنها را در ماتریسی با نام پهنوای بانود موجوود رخیوره
میکند.
ماژول محاسبه تأخیر لینکها :این ماژول به طور پویوا توأخیر
هر لینک را در شبکه محاسبه میکند و آنها را در ماتریسوی بوه
نام تأخیر لینکها رخیره میکند.
ماژول محاسبه هزینه لینکها ، :ایون مواژول هزینوه را بورای
تمامی لینکها با توجه به ماتری پهنای باند موجوود و مواتری
تأخیر لینکها ،با استفاده از سامانه فازی پیشنهادی در این مقاله
(که توضیحات آن در بخش  4-1آمده است) محاسبه مویکنود و
این هزینهها را در ماتریسی به نام هزینه لینکها رخیره میکند.
ماژول ایجاد توپولوژی شبکه :این ماژول پ از محاسبه هزینه
همه لینکها ،وظیفه ایجاد ماتری مجاورت برای ارائه به مواژول
محاسبه مسیر را بر عهده دارد.
ماژول طع لینک تصادفی :ایون مواژول وظیفوه قطوب کوردن
تصادفی یک لینک از گروه لینکها با ریسک مشترک را بر عهوده
دارد.
ماژول محاسبه مسیر (مسایرهای اصالی و پشاتیبا ) :بوا
استفاده از ماتری هزینه لینکها (که در ماژول محاسوبه هزینوه
لینکها توسط سامانه فازی محاسبه گردیود) و الگووریتم ژنتیوک
(که توضیحات آن در بخش  4-6آمده است) ،سعی میکند جفت
مسیر بهینه اصلی و پشتیبان را پیدا کند.

شکل  .5طر کلی سامانه پیشنهادی

در این شکل کاربران مختل ،اقدام به تبادل داده میکننود و
شبکه زیرساخت مبتنی بر نرمافزار بایستی بتواند کمترین میوزان

ماژول اعالم مسایر :مسویر حاصول از اجورای الگووریتم را بوه
سوئیچهای مربوطه اعالم میکند.
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همه این ماژولها به صورت پویا و به ترتیوب پشوت سور هوم
اجرا شده و باعق میشوند که بستههای ویدئوی ارسالشده تا حد
امکان از بهینهترین مسیر انتقال داده شوند .در روش پیشونهادی،
از ایده الگوریتم سوربال بورای محاسوبه مسویرهای  SRLGمجوزا
استفاده شده است .همان طور که گفته شود ،محاسوبه دو مسویر
کامالً مجزا همیشه امکان پذیر نیست و بنابراین باید مسیرهایی را
انتخاب کرد که کمترین  SRLGمشترک را با هوم داشوته باشوند.
جزئیات الگوریتم پیشنهادی در شکل ( )2آمده است.

 .4-1فرموله کرد مسئله
در این روش با مدلسازی مسئله به عنوان یک مسئله برنامهریزی
خطی ،مسیرهای پشتیبان به گونوهای انتخواب شودهانود کوه بوه
سرعت جایگزین مسیر اصلی شوند و امکان وقوو خطوا در آنهوا
نزدیک به صفر باشد .هم نین تابب هودف در ایون مودل ،کمینوه
کردن هزینه مسیر از مبدا تا مقصد است .مدل ریاضی برنامهریزی
خطی استفادهشده در این مقالوه بورای یوافتن جفوت مسویرهای
اصلی و پشتیبان که  SRLGمجزا باشند در ادامه آمده است:
∑ ∑
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∑

) (

∑
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∑
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همانطور که در فرمول ( )1نشان داده شده است ،هدف ایون
مسئله یافتن کم هزینهترین  kمسیر است .در این معادله  dهزینه
یال از راس  iبه  jو  xمتغیر تصمیم وجوود یوا عودم وجوود یوال
است .در سایر فرمولها محدودیتهای حل مسئله بیان شودهانود.
فرمول ( )6بیانگر عدم وجود دور در مسیر انتخابی اسوت .فرموول
( )9مشخصکننده مبد  pو مقصد  qاست به طووری کوه ایون دو
متمایز باشند .در فرمول ( )4عدم انتخاب یوک یوال در دو مسویر
بیان شده است .برای آنکه مسیرهای انتخابی  SRLGمجزا باشند
بایستی یالهایی با یوک ریسوک مشوترک در دو مسویر انتخواب
شکل  .6فلوچارت الگوریتم سوربال پیشنهادی

همانطور که در شکل ( )2نشان داده شده است ،ایوده روش
پیشنهادی استفاده از الگوریتم ژنتیک برای محاسبه هر دو مسویر
اصوولی  Pو پشووتیبان  Qاسووت .بوورای محاسووبه مس ویر پشووتیبان
لینکهایی که دارای ریسک مشترک با یکی از لینکهای مسیر P
باشند در گراف مجاورت جدید حذف مویشووند و سوپ مسویر
جدید محاسوبه مویگوردد .در صوورتی کوه نتوانود مسویر دوم را
محاسبه کند ،تنها یک مسیر محاسبه میشود و الگوریتم از روش
محافظت خارج میشود.

نشوند و این محدودیت در فرمول ( )5بیان شده است .فرمول ()2
مقادیر متغیر تصمیم مدل را نمایش میدهود .یوک بوودن مقودار
برای

بیانگر وجود یال از راس  iبه  jدر مسیر شماره  kاست و

مقدار صفر بیانگر عدم وجود یال در مسیر یاد شده است .این نو
متغیر تصمیم مسئله را به یک مدل برناموهریوزی خطوی صوحیح
تبدیل مینماید .هم نین محدودیت دوم این فرمول بیان میکند
که یالهای انتخابی حتماً بایستی وجود داشوته باشوند .محاسوبه
هزینه هر لینک توسط سامانه فازی انجام میشوود کوه در بخوش
بعد توضیحات آن آمده است.
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 .4-0سامانه فازی
با توجه به اینکه در یک شبکه رایانهای تعداد زیوادی فرسوتنده و

مربو به تأخیر لینک و ردی،های ماتری
پهنای باند موجود را نشان میدهد.

سه سطح مربوو بوه

گیرنده با الگوهای ترافیکی متفاوتی وجود دارند ،توأخیر و پهنوای
باند موجود هر لینک ممکون اسوت بوه طوور پویوا تغییور کنود و
اختصاص دادن هزینه مناسوب بوه هور لینوک سوخت باشود و در
نتیجه عدم قطعیت را باال میبرد .جهت رفب عدم قطعیوت ،بورای
اختصاص دادن هزینه مناسب به هور لینوک بور اسواس توأخیر و
پهنای باند موجود ،از سامانه فازی استفاده شده است.
منطق فازی بورای اولوین بوار توسوط زاده ] [69-13معرفوی
گردید و شامل سه مرحله است -1 :فازی ساز( 1ورودی غیر فازی

شکل  .8تابب عضویت ورودی برای متغیر پهنای باند موجود

را به متغیر زبانی تبدیل میکند) -6 .موتور استنتاج( 6با اسوتفاده
از قوانین فازی اگر-آنگاه ،ورودی فازی را به خروجی فازی تبدیل
میکند) -9 .غیر فوازی سواز( 9مقوادیر فوازی خروجوی از موتوور
استنتاج را به مقادیر غیر فازی تبدیل میکند) .شکل کلی سامانه
فازی در شکل ( )7آمده است.

شکل  .1تابب عضویت ورودی برای متغیر تأخیر

شکل  .7معماری سامانه فازی ][13

بدین منظور ،ورودیهای سامانه فازی مقادیر تأخیر و پهنوای
باند موجود ،مربو به یک لینک است و خروجی آن میزان هزینه
لینک است .محدوده متغیرهای ورودی بین صفر تا مقدار بیشینه
آن متغیر است که در آن "پهنای بانود بیشوینه" حوداکثر مقودار
ظرفیت لینکها در شبکه و نیز "تأخیر بیشوینه" حوداکثر مقودار
تأخیر در لینکهای شبکه است .جهت کاهش پی یودگی هور دو
ورودی به سه سطح اندک ،متوسط و زیاد تقسیم شده انود .توابوب
عضویت مربو به متغیرهای میزان پهنای باند موجود و تأخیر به
ترتیب در شکلهوای ( )1و ( )3آموده اسوت .هم نوین محودوده
متغیر خروجی (هزینه لینک) بین صفر توا صود اسوت و بوه پون
سطح ضعی ،،بد ،متوسط ،خوب و عالی تقسیم شده اسوت .توابب
عضویت مربو به متغیر خروجی در شکل ( )11آمده است.
قوانین در نظر گرفتهشده برای دو ورودی به صورت مواتری
 9*9در شکل ( )11آمده است که ستونهای ماتری سه سوطح
1

Fuzzification
Inference
3
Defuzzification
2

شکل  .12تابب عضویت خروجی برای وزن هر لینک

شکل  .11قوانین در نظر گرفتهشده

در این سامانه فازی ،هر چقدر هزینه محاسبهشده یال پوایین
تر باشد ،آن یال ،یال مناسبی برای انتخاب است .پ از محاسوبه
هزینه تمامی یالها ،کنتورلکننوده ،الگووریتم مسویریابی را اجورا
میکند و بهترین مسیر بین مبد و مقصد را پیدا میکنود .جهوت
یافتن مسیر بهینه از الگووریتم ژنتیوک اسوتفاده شوده اسوت .در
بخش بعد پیادهسازی این الگوریتم شر داده میشود.
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 .4-3الگوریتم ژنتیک
به طور کلی این مسئله به دنبال یافتن یک جفت مسیر (اصولی و
پشتیبان) بین مبد و مقصد است ،به شرطی کوه دارای کمتورین
هزینه باشد .به منظور کاهش فقدان بسته ،بهتر است بسوتههوای
مبادله شده از لینکهایی مسویریابی شووند کوه خلووت ترنود .در
شبکههای مبتنی بر نرمافزار ،کنترلکننده مرکزی دارای یک دید
سراسری از کل شبکه است و از وضعیت تمامی لینکهوا و منوابب
شووبکه ارتبوواطی آگوواهی دارد .در روش پیشوونهادی بووا توجووه بووه
مسیریابی و محاسبه  SRLGمجزا بودن برای سوناریوهای بوزر
در زمان کم و محدود ،تقریباً غیرممکن است ]. [64بنابراین بایود
از الگوریتم های فرا ابتکاری برای حول ایون مودل اسوتفاده کورد.
الگوریتم مورد استفاده در این مقاله ،الگوریتم ژنتیک ] [65است.
از جمله مزایای الگوریتم ژنتیک عبارتاند از )1 :نوعی جسوتجوی
تصووادفی هدفمنوود محسوووب شووده و از مسوویرهای مختلوو ،بووه
جوابهای متفاوتی خواهد رسید .عالوه بر آن ،با هیچ محدودیتی
در مسیر جستجو و انتخاب پاسخهای تصوادفی روبورو نیسوت)6 .
پیادهسازی آن ساده بوده و نیازی به روالهای پی یده حل مسئله
ندارد )9 .این روش برای بهینه سازی مسایلی که بوا کمیوتهوای
گسسته سر و کار دارد بسیار مناسوب اسوت .فلوچوارت الگووریتم
ژنتیک مورد استفاده در این مقاله در شکل ( )16آمده است.
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با توجه به نو مسوئله در ایون مقالوه مواتری هزینوه حاصوله از
سامانه فازی ،ورودی الگوریتم است .مقدار جمعیت اولیه برابور بوا
 65در نظر گرفته شده است .هر عضو تولیدشده ،یک مسیر از نود
مبد تا نود مقصد را نشان میدهد .بعد از آنکه یک جمعیت تولید
میشود نیاز است تا این جمعیت تولیدشوده موورد ارزیوابی قورار
گیرد .در مرحله ارزیابی عضوی که کمترین هزینه را داشته باشد،
انتخاب می شود .بورای تولیود نسول جدیود از دو روش ترکیوب و
جهش استفاده میشود که نرخ ترکیب (ترکیب دو نقطهای) 1/75
و نرخ جهش  1/65و هم نین تعوداد تکورار نیوز  1111در نظور
گرفته شده است .برای انتخاب نسل جدید با توجه به هزینوه هور
عضو ،یک احتمال به آن عضو نسبت داده میشود و در نهایوت بوا
استفاده از چرخ رولت اعضای جمعیت نسل بعد انتخاب میگردند.
تاکنون تالشوی بورای افوزودن فورادادههوا در تصومیمگیوری
الگوریتمهوای مسویریابی بورای افوزایش تحمولپوذیری خطوا در
شبکههای مبتنی بر نرمافزار صورت نگرفته است .افزودن اطالعات
ریسکهای فیزیکی یک لینک برای تصمیمگیری میتواند میوزان
اطمینان انتخاب مسیرهای جایگزین را ارتقا دهد .به دلیل بوزر
بودن فضای مسئله مسیریابی و افزودن قید و شر هوا روشهوای
عادی بسیار زمانبر هستند .هم نین با بوزر تور شودن مسوئله
ممکن است یافتن راه حل در زمان مورد نظر امکانپذیر نباشود و
استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری این امکان را فراهم میکند تا
مسئله بتواند در زمان کوتاهی به جواب بهینه یا نزدیک به بهینوه
برسد .در روشهای موجود اولویت با کوتواهتورین یوا بهینوهتورین
مسیر از لحاظ سرعت و هزینه است ،درحالیکه انتخواب مسویری
که از قبل دچار خطا شده باشد ،میتواند بر خروجی شبکه توأثیر
منفووی بگووذارد .در روشهووای پیشووین بوورای ورودی الگوووریتم
مسیریابی از گرافی استفاده شده بود که وزن تمامی یالها یکسان
بود .در واقب کوتاهترین مسیر فقط بر اساس درصود بوهکوارگیری
لینکها انتخاب میشدند که در حقیقت ممکن بوود بهینوهتورین
نباشند .اما روش پیشنهادی از گراف وزن داری استفاده مویکنود
که وزن هر یال ،ترکیبی از تأخیر و پهنوای بانود موجوود آن یوال
است .بنابراین در لحظه تعویض مسیر ،با انتخاب مسیر جوایگزین
از لیست کوتاهترین مسیرهای واقعی ،بهینهتر عمل میکند.

 .5شبیهسازی و ارزیابی نتایج
شکل  .10فلوچارت الگوریتم ژنتیک پیشنهادی

در ادامه مراحلی کوه در ایون الگووریتم موورد اسوتفاده قورار
میگیرد ،به طور مختصر شور داده مویشوود :ورودی الگووریتم،
گراف نودهای موجود در شوبکه اسوت .دادههوای ایون گوراف بوا
استفاده از ماتری مجاورت آن به الگوریتم ژنتیک داده میشوود.

در این بخش نتای پیادهسازی روش پیشنهادی و مقایسوه آن بوا
سایر روشها رکر شده است .کارایی روش پیشنهادی با روشهای
زیر مقایسه و ارزیابی میگردد.
*الگوریتم پیشفرض سوربال ] [62کوه تواکنون در شوبکههوای
سنتی استفاده شده است و تغییر این الگوریتم جهت استفاده در
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شبکههای مبتنی بر نرمافزار که در بخش قبلی توضیح داده شود،
ولی در نسخه پیشفرض (نسخهای که تاکنون مورد استفاده قرار
گرفته است) برای وزن یالها تنها از درصد بهکارگیری لینوکهوا
به این صورت استفاده کرده است.
)(7

Tij
BWij

dij 

که در آن  Tijنرخ استفاده جواری لینوک ) (i,jو  BWijکول
پهنای باند و  dijهزینه آن لینک است .از رابطه فو واضح اسوت
هرچه میزان استفاده یا بهکوارگیری از یوک لینوک کمتور باشود،
مقدار هزینه  dijبه صفر نزدیکتر خواهد بوود .هم نوین در ایون
نسخه برای مسیریابی از الگوریتم دایجسترا استفاده شده است.
*روش  OSPFکه یک پروتکل مشهور مسویریابی در شوبکههوای
رایانهای است و این پروتکل به طور گسوترده در ارزیوابی کوارایی
روشهای جدید ارائه شوده در شوبکههوای سونتی و شوبکههوای
مبتنی بر نرمافزار استفاده شده است ] .[63-67در ایون پروتکول
هزینه هر لینک ،رابطه معکوسی با پهنای بانود آن لینوک دارد و
جهت یافتن مسیر بهینه از الگوریتم دایجسترا استفاده مویکنود.
در این روش سازوکاری جهت تحملپذیری خطا وجود ندارد.
با توجه به اینکه برخی پارامترها به صورت تصادفی هسوتند،
برای اطمینان بیشتر و عادالنه بودن مقایسهها ،روش پیشونهادی
با سایر روشها  11بار اجرا شده و میانگین ایون اجراهوا در نظور
گرفته شده است .هم نین این روشها در دو سوناریوی زیور بوا
توپولوژیهای مختل ،مورد ارزیابی قرار گرفتند.
*در سناریوی اول ،از توپولوژی معروف و مشهور  1NTTاسوتفاده
شده است .این توپولوژی دارای  144لینک با تأخیر و پهنای باند
متفاوت و  55سوئیچ  OpenFlowهستند.
*در سناریوی دوم ،از توپولوژی معروف و مشهور  NSF6اسوتفاده
شده است .این توپولوژی دارای  46لینک با تأخیر و پهنوای بانود
متفاوت و  14سوئیچ  OpenFlowهستند.
در پیادهسازی روش پیشنهادی و سایر روشهوا پارامترهوایی
مانند پهنای باند و تأخیر به صورت پویا اندازهگیری شدهاند .برای
شبیه سازی خطاهای رخ داده ،باید به صورت تصادفی یک لینوک
از گروه لینک ها با ریسک مشترک را انتخاب و آن را بورای مودت
زمان تصادفی قطب کرد .پ از این مودت زموان ،مجودداً ،لینوک
قطبشده در مرحله قبل ،وصل میشود .به این ترتیب ،لینکهایی
که ریسک مشترکی دارند به طور متناوب قطب و وصل مویشووند
تا کارایی روشهوا در مقابلوه بوا ایون خرابویهوا بررسوی گردنود.
هم نوین مسویرهای اصوولی و پشوتیبان در جوودولهوای جریووان
Nippon Telegraph And Telephone
National Science Foundation

سوئیچها با اولویت متفاوت نگهداری میشوند .مسیر اصولی دارای
اولویت باالتر و مسیر پشتیبان اولویت کمتری خواهد داشوت .بوه
محض بروز خطا در مسیر اصولی ،مسویر بوا اولویوت کمتور بورای
انتقال بستههای داده استفاده میشود .زمان محاسبه مسویرها در
ابتدا و سپ پ از اعالم هر خرابی بوه کنتورلکننوده محاسوبه
میشوند.
همان طور که قبالً بیان شد ،در این مقاله برای حول مسوئله
یافتن مسیر اصلی و پشتیبان از الگووریتم ژنتیوک اسوتفاده شوده
است .این الگوریتم با استفاده از زبان برنامهنویسی جاوا و در قالب
یک باندل 9به کنتورل کننوده  Opendaylightاضوافه شوده اسوت.
 Opendaylightکنترلکننده مشهور ،قدرتمند و بوه صوورت موتن
باز است که زبان برنامهنویسی جاوا را پشتیبانی میکند و میتوان
توسط آن شبکه را برنامهریزی و مدیریت کورد .بورای مسویریابی
پویا ،این الگوریتم هر  1ثانیه یک بار اجرا میشود و بوا توجوه بوه
وضعیت لینکها و منابب شبکه کوتواهتورین مسویر را بوا در نظور
گرفتن محدودیت تأخیر محاسبه میکند و مسیر بهینه بین مبود
و مقصد را به سوئیچهای مرتبط اعالم مویکنود .در پیوادهسوازی
روش پیشوونهادی از نوورمافووزار  VLCبووه عنوووان سووروی دهنووده
ویدئویی اتا عمل با اسوتفاده از پروتکول  RTSPو هم نوین بوه
عنوان گیرنده ویدئو ارسالشده در سمت پزشک راه دور ،نرمافوزار
 Hping3برای تولید ترافیک میانی در مقلد  Mininetاستفاده شده
است Mininet .شبیهسازی میزبانها ،سوئیچها و لینکهوا را روی
یک سامانه با هستۀ لینوک فراهم میآورد .میزبانها ،لینکهوا و
سوئیچهای موجود در این مقلد قادر به انجام عملیوات مشوابه بوا
دنیای واقعی هستند .از جمله ویژگیهای این مقلد مویتووان بوه
سریب بودن ،تولیود توپولووژیهوای دلخوواه ،اجورای برناموههوای
بالدرنگ و سادگی آن اشاره کرد .تمامی سووئیچهوای موجوود در
این شبیهسازی به کنترلکننده وصول شوده انود .بورای ایجواد دو
توپولوژی در نظر گرفتهشده ،از کدنویسی زبوان پوایتون اسوتفاده
شده است .جهت ارزیابی کوارایی از دو ویودئو بوا رزولوشونهوای
 154*411و  1361*1111با کدک  H.264و  91فریم بر ثانیوه
به مدت زمان  652ثانیه استفاده شده است.
در این مقاله طر پیشنهادی از نظر تأخیر (مدت زموان بوین
ارسال یک بسته در مبد تا زمان دریافت بسته در مقصد) ،فقودان
بسته (میزان درصد بستههایی که در مبود ارسوال شودهانود و در
مقصد دریافت نشدهاند) و ( PSNRیوک پوارامتر کیفیتوی از دیود
کاربر است که فوریمهوای ویودئو را قبول و بعود از فشوردهسوازی
مقایسه کرده و میزان شباهت آنها را انودازه مویگیورد) بررسوی
شده است .شبکه مورد نظر قسمتی از شبکه فرمانودهی و کنتورل
است که دادههای یک رادار را از پایینترین الیه شبکه فرمانودهی
و کنترل به یک  ADOCدر باالترین سطح از شوبکه فرمانودهی و
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کنترل ارسال میکند .برای باال بردن قابلیت بقاپذیری و هم نین
کنترل ترافیک ،مسیرهای مختل ،بین  SOCهای مجاور در نظور
گرفته شده است .رادارهای مختل ،داده اطالعات پروازی را تولید
کرده و در سلسله مراتب فرمانودهی و کنتورل بوه سومت مراتوب
باالی فرماندهی و کنترل ارسال میکنند .شبیهسازی برای ارسال
اطالعووات یووک رادار بووه  ADOCانجووام شووده اسووت .در فرآینوود
شبیه سازی کلیوه رادارهوا عملیواتی بووده و ارسوال اطالعوات در
سلسله مراتب شبکه فرماندهی و کنترل در حال انجام فرض شده
است .فرض شده است کوه یوک رادار در حوال ارسوال اطالعوات
ویدئوهای چندرسانهای با رزولوشون  1361*1111بووده و سوایر
رادارها در حال ارسال دادههای حاصل از پردازش داده با حجم 1
مگابیت در ثانیه هستند .نتوای حاصول از شوبیهسوازی بورای دو
پارامتر میانگین تأخیر انتها به انتها و درصود فقودان بسوته در دو
سناریوی در نظر گرفتهشده به ترتیب در شکلهای ( )19تا ()12
آمده است.

شکل  .13نتای ارزیابی کارایی میانگین تأخیر در سناریوی اول

همان گونه که از شکلهای باال مشخص است وجود سوازوکار
مقابله با خطا تأثیر بسیار مهمی در پارامترهوای میوانگین توأخیر
انتها به انتها و فقدان بسته داشوته اسوت .بوا توجوه بوه اینکوه در
پروتکل  OSPFهیچ سازوکار تحمل پوذیری خطوا وجوود نداشوته
است ،عملکرد آن نسبت به الگوریتم سووربال و روش پیشونهادی

شکل  .14نتای ارزیابی کارایی میانگین تأخیر در سناریوی دوم

خیلی بد بوده اسوت .اسوتفاده از دو مسویر اصولی و پشوتیبان در
مواجهه با خطا در نتای بسیار تأثیرگذار بووده اسوت و هم نوین
روش پیشنهادی بهترین عملکرد را داشته است و این به این دلیل
است که در روش سوربال جهت وزندهی لینکها تنهوا از درصود
بهکارگیری لینکها استفاده شده است و جهت مسویریابی نیوز از
الگوریتم دایجسترا استفاده کرده است ولوی در روش پیشونهادی
وزن لینکهای شبکه ،ترکیبی از تأخیر و پهنای بانود لینوکهوا و
استفاده از سامانه فازی در تعیین وزن لینکها و هم نوین بورای
مسیریابی از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است و این بهبوود بوه

شکل  .15نتای ارزیابی کارایی فقدان بسته در سناریوی اول

این دلیل است کوه رات الگووریتم ژنتیوک گسسوته بووده و روی
گراف خیلی خوب جواب میدهد و به همین دلیول اسوت کوه در
پیدا کردن مسیر بهینه سریب و موفق بوده است .با توجه به اینکه
دو پارامتر میانگین تأخیر و میزان فقدان بسته ،بیشترین تأثیر را
روی  PSNRدارند ،از این رو بوا توجوه بوه اینکوه هور دو پوارامتر
میانگین تأخیر و میزان فقدان بسته عملکرد بهتری نسبت بوه دو
روش دیگر داشتند ،این عملکرد نیوز بورای پوارامتر  PSNRقابول
انتظار است که نتای این پارامتر در شکلهای ( )17تا ( )61آمده
است

شکل  .16نتای ارزیابی کارایی فقدان بسته در سناریوی دوم
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مراکز کنترل فرماندهی قدرتمند و توانا ،عوالوه بور بهورهگیوری از
آخرین توانمندیهای علمی ،زیرساخت ارتباطی آنها بایستی بوه
گونهای طراحی و ساخته شود که در صورت بروز مشوکل در یوک
لینک یا یک مسیر ،شبکه دچار مشکل نشود و کیفیوت سوروی
ارائه خدمات تضمین شود .سروی مهموی کوه بایسوتی در ایون
شبکهها در نظر گرفته شود ،ارسال مطمئن و بدون از دست رفتن
بستهها است .مشکل عمده ای کوه در زیرسواخت ارتبواطی بورای
موودیریت فرمانوودهی و کنتوورل مطوور اسووت ،تبووادل اطالعووات و
ارتباطات است که با توجه به فاصله دور ،محودودیت تجهیوزات و
منابب و هزینههای باال به یک امر حیاتی تبدیل گشوته و نیازمنود
ارتبا مطمئن بین رادارها و مرکز است .شبکههای سنتی همیشه
دارای پی یدگی زیاد بودهاند و مدیریت آنهوا نیوز کوار دشوواری
است .یکی از دالیل این امر در هم تنیدگی سطو کنتورل و داده
بووا یکوودیگر اسووت؛ یووک دلیوول عمووده دیگوور ،آن اسووت کووه هوور
تولیدکننده دستگاههای شبکه ،واسطهای مدیریتی و پیکربنودی
انحصاری خودش را ارائه میدهد که منجر به چرخوه طووالنی در
بروز رسانی ایون دسوتگاههوا مویشوود .ایون مالکیوت انحصواری
زیرساختهای شبکه ،محدودیتهای سنگینی بر هر گونه تغییر و
نوآوری اعمال نموده است .در این مقالوه شوبکههوای مبتنوی بور
نرم افزار به عنوان معماری جدیدی بورای فوراهم نموودن قابلیوت
اطمینان ارتباطات شبکهای بین اجزای مختل ،این سامانه معرفی
شده است .جداسازی سطح داده از سطح کنترلی در شوبکههوای
مبتنی بر نرمافزار به مدیریت ،بر مبنای نیاز و شرایطی کوه بورای
ارتباطات این سامانه جهت تضمین کیفیت سوروی در راسوتای
توسعه سامانه فرماندهی و کنترل تعری،شوده ،کموک مویکنود.
نتای ارزیابی کارایی نشان میدهد که روش پیشونهادی عملکورد
بهتری نسبت بوه روش پایوه داشوته اسوت .از آنجوایی کوه توابوب
عضویت در نظرگرفته شده در سیسوتم فوازی و هم نوین توابوب
جهش و ترکیب در الگوریتم ژنتیوک ،ممکون اسوت بهینوه تورین
حالت برای این مسئله نباشند و در کارهای آینده می توان بورای
این مسئله توابب مختل ،را بررسی کرد تا به بهینوه تورین حالوت
ممکن رسید.
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