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 بهینهتر و قابلیت برنامهریزی بیشتر شبکههای کامپیوتری مطرح، شبکههای مبتنی بر نرمافزار بهمنظور مدیریت سادهتر، در سالهای اخیر:چکیده
 افزایش تعداد، با توجه به رشد سریع شبکهها. این شبکه ها از جداسازی الیه کنترل از داده و متمرکز سازی بخش کنترلی بهره میبرند.شدهاند
، معماریهای توزیعشده برای بخش کنترلی با حفظ دید شبکهای متمرکز بهمنظور بهبود دسترسیپذیری،سوئیچها و ترافیک موجود در شبکه
 چگونگی تخصیص سوئیچها به کنترلکنندهها بهمنظور ایجاد توازن بار، در این نوع از معماریها.تحملپذیری خطا و قابلیت اطمینان مطرح شدند
 در این مقاله به ارائه، برای پاسخگویی به این چالشها.بین کنترلکنندهها و درنتیجه استفاده بهینهتر از منابع شبکه از اهمیت باالیی برخوردار است
 روش پیشنهادی اطالعات مربوط به میزان بار هر کنترلکننده را جمعآوری.روشی توزیعی و پایدار برای توازن بار بین کنترلکنندهها میپردازیم
 سوئیچی را جهت مهاجرت به کنترلکننده با کمترین میزان بار انتخاب مینماید که منجر به،نموده و در صورت تجاوز از حد آستانه و نرخ توازن بار
 روش پیشنهادی با وجود عملکرد توزیعی از.بهبود توازن بار شبکه گردد و کارایی حاصل از مهاجرت نسبت به هزینه تحمیلی به شبکه بهتر باشد
.مهاجرت همزمان بار دو کنترلکننده و ناپایداری حاصل از انتقال بار به یک کنترلکننده مقصد یکسان و نیاز به توزیع بار مجدد جلوگیری میکند
 درصد در زمان پردازش بستههای87 نتایج ارزیابیهای حاصل از پیادهسازی روش پیشنهادی نشان میدهد که این روش سبب کاهش تا حدود
 درصد در توان گذردهی ترافیک17  درصد در میانگین مصرف حافظه و افزایش حدود11  بهبود حدود، در کنترلکننده دچار ازدحامPacket-In
.کنترلکننده گشته است
. توازن بار، کنترلکنندههای توزیعشده،OpenFlow پروتکل، شبکههای مبتنی بر نرمافزار:واژههای کلیدی
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Abstract: In recent years, Software Defined Networks (SDN) have been raised as a promising approach to improve the network
programmability and management of computer networks. It consists in separating the control plane from the data plane and
centralizing the control part of the network. Due to the rapid growth of computer networks in terms of number of switches and the
amount of transiting traffic, the distributed architecture with centralized view on the network has been designed for control plane,
enhancing the scalability, availability, fault tolerance and reliability. In such a distributed architecture, the load balancing between
controllers plays an important role towards the optimal use of networking resources. To address the aforementioned challenges, we
propose a stable distributed solution for load balancing between controllers in software defined networks. The proposed solution
collects information on the amount of load of controllers and their corresponding switches. Based on this knowledge, the controller
with the highest overload migrates the switch leading to the best enhancement in load balancing of the network to the least-loaded
controller, if the network load is not balanced and the migration benefit is significant compared to its cost. The proposed solution
inhibits simultaneous migrations triggered by distributed controllers to avoid cascade re-migrations and ensures the network stability.
The results of the test-bed study of the proposed approach show that out solution outperforms other counterparts up to 15% in terms
of average memory consumption, 50% in terms of controller traffic throughput and 70% in terms of processing time of the
overloaded controllers.
Keywords: Software-Defined Networks (SDN), OpenFlow, Distributed controllers, Load Balancing.
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- 1مقدمه
امروزه شبکههای مبتنی بر نرمافزار 1بهمنظور قابلیت برنامهریزی بهترر،
مدیریت آسانتر و نوآوری سریعتر شبکههای کامپیوتری مطرح شدهاند
[ .]1در این معماری برخالف شبکههای سنتی ،بخش کنترلی 2از بخش
9
داده جدا شده و به یک کنترلکننده مرکزی بهنام کنترلکننده SDN
منتقل شده است .این کنترلکننده با ایجاد یک دی د متمرکرز جهرانی
نسبت به تمامی اجزای شبکه ،امکان مدیریت و برنامهری زی از راه دور
شبکه را بدون ارتباط مستقیم با زیرساخت فراهم نموده اسرت [ .]2برا
توجه به مزایای شبکههای مبتنی بر نرمافزار ،امروزه ای ن شربکههرا در
موارد متعرددی ازجملره م دیریت مراکرز داده ،شربکه هرای ب یس یم،
شبکههای ابری ،9بخش بندی شبکه 1و مجازی سرازی 1مرورد اسرتفاده
قرار میگیرند.
با توجه به اینکه معماریهای متمرکز شبکههای مبتنی بر نرمافزار
از برخی جنبه ها از جمله مقیاسپرذیری ،امنیرت ،کیفیرت سررویس و
تبدیل کنترلکننده مرکزی به تنها نقطه شکست 8برا مح دودیته ایی
روبرو هستند ،معماریهای توزیع شده با حفرظ دی د منطقری متمرکرز
برای بخش کنترلی این شبکهها مطرح شده اند .در معماری توزیعشده،
شبکه به چند دامنه تقسیم میشود که هر دامنه متشکل از زیرس اخت
فیزیکی مانند سوئیچهای  OpenFlowو اتصالهای حامل ترافیک بخش
کنترلی تحت مدیریت یک کنترل کننده می باشد .یک سوئیچ میتوانرد
بهطور هم زمان به چندین کنترلکننرده متصرل شرود ،امرا فقر ی ک
کنترلکننده بهعنوان  masterو بقیه  slaveهستند.
در معماری توزیعش ده بخرش کنترلری ،توزیرع و ت وازن برار ب ین
کنترل کنندهها بهدلیل جلوگیری از ازدحام در برخی کنترلکننرده هرا،
استفاده بهینهتر از منابع ،حفظ پایداری شبکه ،بهبود کیفیت سرویس و
قابلی ت مقیراسپررذیری از اهمی ت ب اایی برخورداراسررت [ .]9،9ایررن
روشها با جلوگیری از بیکارماندن بعضی از کنترلکننردههرا ،از انتظرار
طوالنی مدت درخواستهای مربوط به سایر کنترلکنندهها بهعلت برار
کاری 1باالی آنها جلوگیری مریکننرد .بردین ترتیرب ،برا انتقرال برار
مدیریتی سوئیچهای عامل سربار در یک کنترلکننده سنگین (مشغول)
به سایر کنترل کنندهها میتوان بدون نیاز به نصب کنترلکننده جدید،
ضمن تضمین کیفیت خدمات به استفاده بهتری از منابع دست یافت.
بررا وجررود ای ن ک ه ترراکنون روشهررایی جهررت ترروازن بررار بررین
کنترلکنندهها مطرح شدهاند [ ،]1،8،1،1اما این روشها از مشکالتی از
جمله وجود مؤلفه کنترلی متمرکرز در برخری معمراریهرا ،پیچی دگی
دستیابی به دید مطلوب جهانی توس هر کنترلکننده ،نگاشرت ایس تا
بین کنترل کننده و سوئیچ و در نتیجه توزیع برار نامناسرب در ش رای
پویای شبکه ،ایجاد ازدحام در کنترلکننده مقصد ،وقوع مهاجرتهرای
متوالی و ناپایداری ناشی از آن با انتخاب نامناسرب س وئیچ مهراجر یرا
وقوع مهاجرتهای همزمان ،و در نظر نگرفتن هزینه مهاجرت برار رنرج
میبرند [.]4،17
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برای پاسخگویی به این چالشها در ای ن مقال ه ،بره ارائره راهحلری
کارآمد ،توزیعی و پایدار برای توازن بار پویرا ب ین کنتررلکننردههرا در
شبکههای  SDNمیپردازیم .راه حل پیشنهادی به جمعآوری اطالعات
مربوط به میزان برار هرر کنتررلکننرده و مقایس ه آن برا حرد آسرتانه
بار (LT)4و نرخ توازن بار 17شبکه میپرردازد .در صرورت گرذر برار یرک
کنترلکننده از این دو حد مجاز و باالتر بودن میزان آن نسبت به سایر
کنترلکنندهها ،سوئیچی که مهاجرت آن منجر به بهبود تروازن برار در
شبکه میگردد ،جهت مهاجرت به کنترلکنندهای با کمترین میزان بار
انتخاب میشود .در پایان ،در صورتی عملیات مهاجرت انجام میگرردد
که کارایی حاصل از آن نسبت به هزینه تحمیلی به شبکه بهتر باشد .با
توجه به امکان مهاجرت بار تنها یک کنترلکننده در هر زمان و انتخاب
سرروئیچ مهرراجر بررا لحرراد بهبررود در ترروازن بررار ،از وقرروع سررربار در
کنترلکننده مقصد و ناپایرداری و مهراجرتهرای متروالی ناشری از آن
جلوگیری می شود .راهحل پیشنهادی برا  nکنتررلکننرده و  mس وئیچ
دارای پیچیدگی زمانی ) o(n2mمیباشد که میتواند منجرر بره بهبرود
توازن بار در شبکه ،اجرای عملیات مهاجرت کمتر و بهینهت ر برا حفرظ
تعادل بین کارایی حاصل و هزینه مربوطره و ه مچن ین کراهش زمران
پاسخ و حافظه مصرفی گردد.
ادامه مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است .در بخرش دوم بره
بررسی کارهای پیشین در زمین ه ت وازن برار ب ین کنتررلکننردههرای
شبکههای مبتنی بر نرمافزار م یپ ردازیم .معم اری و طریقره عملکررد
روش پیشنهادی در بخش سوم بیان مریگرردد .در بخرش چهرارم ،بره
ارزیابی نت ای حال ل از آزم ایشه ا و مقایس ه برا روشهرای پیش ین
پرداخته میشود .در بخش پنجم ،به بحث و بررسری در مرورد کرارایی
روش پیشنهادی و تحلیل پیچیردگی الگروریتم پرداختره مریشرود .در
بخش ششم ،نتیجهگیری و پیش نهادهایی بررای کارهرای آین ده ارائره
خواهد شد.

- 2کارهای پیشین
هرردف از روش [ ]8ارائرره پروتکلرری بررهمنظررور اجتنرراب از نصررب یررک
کنترل کننده جدید درزمان افزایش موقت بارکاری میباشد ،بهگونره ای
که همه کنترلکنندهها در زمان پاسخ هردف 11تعیرین شرده پاسرخگو
باشند .بهاین منظور ،کنترلکنندهها بر اساس میزان اخرتالف میرانگین
زمان پاسخشان با زمان پاسخ هردف در گرروههرای سربز ،زرد و قرمرز
دستهبندی میشوند .هر کنترلکننرده مکرانیزم جمرعآوری اطالعرات
سایر کنترلکنندههرای شربکه را در صرورت قرارگیرری در دسرته زرد
بهمنظور انجرام مهراجرت آاراز مریکنرد .برر اسراس ایرن اطالعرات،
کنترل کنندههای موجود در محدوده چنردگامی سروئیچ عامرل سرربار
بهعنوان کنتررلکننردههرای محلری شناسرایی شرده و از میران آنهرا
نزدیکترین کنترلکننده گروه سبز به سوئیچ عامل سربار که انتخراب
آن منجر به بازگشت زمان پاسخ به دسرته سربز مریگرردد ،برهعنروان
کنترلکننده مقصد انتخاب میشود .با توجه به انتخراب کنتررلکننرده
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مقصد بهصورت محلی نسبت به سوئیچ عامل سربار ،ممکن اسرت ایرن
روش قادر به انجام مهاجرت نباشد .بهعالوه ،با توجه بره عردم در نظرر
گرفتن شرای آتی میزان بار کنترلکننده مقصد ،ممکن است این روش
با توجه به امکان قرارگیری این کنترلکننده در محدوده زرد ،منجر بره
مهاجرتهای متوالی گردد .همچنین ،با توجه به تصرمیم مسرتقل هرر
یک از کنترلکنندهها جهت انتقال برار ،امکران انتخراب کنتررلکننرده
مقصد مشترک توس چندین کنترل کننده دچار سربار وجود دارد کره
خود ممکن است منجر به انجام مهاجرتهرای متروالی و اترالف منرابع
شبکه گردد.
روش  ]1[ Balance Flowبا استفاده از یک روش اکتشافی بهصورت
پویا به توزیع ترافیک بین کنترلکننردههرای مختلر مریپرردازد و از
تأخیر نامناسب انتشار جلروگیری مریکنرد .در ایرن روش ،هرر یرک از
کنترلکنندهها ماتریس درخواستهای جریان بین سوئیچهرای متصرل
به خود را نگهداری میکند .بهعالوه ،یکی از کنترلکنندهها بهعنوان ابر
12

کنترل کننده

انتخاب مریشرود و سرایر کنتررلکننرده هرا از طریر

ارتباطات بین کنترلکنندهها بهطور دورهای اطالعات مراتریس جریران
خود را به ابر کنترل کننده ارسال مینمایند .بهمنظرور همراهنگی برین
کنترل کنندهها ،ابرکنترل کننده برهمحر

تغییرر در شررای ترافیرک

بهطور مجدد تنظیمات جریان متفاوتی را به هر کنترلکننده تخصریص
میدهد ،بهطوریکه هیچ کنترلکنندهای در زمان اجرا نامتوازن نباشد.
به این منظور ،میانگین تعداد درخواستهای جریان تحرت کنتررل هرر
کنترل کننده و تعداد کل درخواست ها در شربکه محاسربه مریشرود و
بهمح

شناسایی عدم توازن بار ،ابرر کنتررلکننرده الگروریتم تقسریم

درخواسررتهررا را اجرررا مرریکنررد و تنظیمررات جریرران متفرراوتی برره
کنترلکنندهها تخصیص میدهد .از معایب این روش میتوان به نیاز به
نظارت دائمی شرای شبکه توس ابر کنترل کننده برای تشخیص عدم
ترروازن ،سررربار محاسرربات و تنظرریم جری رانهررای متفرراوت برررای هررر
کنترلکننده و گلوگاه بودن ابر کنترلکننده اشاره کرد.
19

در روش[ ]11یررک طرررح توزیررع بررار بررهازای هررر جریرران بررین
کنترلکنندههای متعدد پیشنهاد شده است .زمرانی کره فرفیرت یرک
کنترلکننده به مقدار آسرتانه مریرسرد ،کنتررلکننرده آمراده انتقرال
پیامهای ورودی به سایر کنترلکنندهها برای جلوگیری از مسدود شدن
پیامها میگردد .در این روش ،برای پیامهای جدیرد و مهراجر ،از نررخ
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یک پیام توس کنترل کننده پیش فرض) احتمال مسدود شردن پیرام
کمتری دارد ،همچنین احتمال اینکه حداقل یک کنترلکننرده بتوانرد
پیام مهاجر را پردازش کند افزایش مییابد.
روش  ،]12[ ElastiConاز ترروازن بررار برررای حفررظ میررزان بررار
کنترلکنندهها در محدوده مناسب از طری نگاشت پویای بین سروئیچ
و کنترلکننده استفاده مینماید .بهاین منظور ،مهاجرتی که بیشتررین
کاهش در انحراف استاندارد از میانگین بهرهوری در کنترلکننده مبرد
را حاصل نماید بهعنوان مهاجرت مناسب انتخاب میگردد .بهعالوه ،در
صورتی که هیچ مهاجرت مناسبی برای کاهش بار کنترلکننرده دچرار
ازدحام وجود نداشته باشد ،از روشن کردن کنترلکننده جدید استفاده
مینماید .همچنین ،این روش از خاموش کردن کنترلکننردههرا بررای
صرررفهجررویی انرررژی در شرررای پررایین بررودن میررزان بهرررهوری
کنترلکنندههرا بهرره مریبررد .برا وجرود مزایرای روش  ElastiConدر
صرفهجویی انررژی در کنرار کراهش زمران پرردازش درخواسرتهرا در
کنترلکننردههرا ،ایرن روش از پیچیردگی زمرانی براال جهرت انتخراب
مهاجرت مناسب رنج میبرد .در ضمن ،انتخراب کنتررلکننرده مقصرد
بدون در نظر گرفتن فاصله زمانی میان سوئیچ و کنترلکننرده صرورت
میپذیرد که این امر میتواند منجر به افرزایش زمران پاسرخگرویی بره
درخواستهای سوئیچ مهاجر گردد.
روش  ]19[ DALB19یک معماری توزیع شده منطبر برا شررای و
قابل انعطاف با نگاشت پویای بین سوئیچ و کنترلکننده ارائه میدهرد.
این روش یک مقدار آستانه بار برای هر کنترلکننده در نظرر گرفتره و
در صورت تجراوز برار از ایرن مقردار ،سروئیچ مولرد بریشتررین تعرداد
بستههای ارسالی را جهت مهاجرت به کنترلکننده با کرمتررین برار در
شبکه انتخاب میکند .در نهایت ،عملیات مهراجرت در صرورتی انجرام
میپذیرد که بار سوئیچ انتخابی از نص تفاضرل برار دو کنتررلکننرده
کمتر باشد .چالش اصلی این روش انتخاب سروئیچ برا بریشتررین برار
جهت مهاجرت میباشد که با توجه به شررط انجرام مهراجرت ،ممکرن
اسررت در نهایررت ایررن امررر صررورت نپررذیرد .ایررن در حررالی اسررت کرره
میتوانست با در نظر گرفتن معیار مناسب تری بررای انتخراب سروئیچ،
مهاجرت را انجام داده و منجر به بهبود توازن بار بین کنتررلکننردههرا
گردد .بهعالوه ،این روش همانند روشهای پیشین از مشکل ناپایرداری
و امکان ایجاد سربار در کنترل کننده مقصد در صورت انتخراب توسر
چند کنترلکننده و نیاز به مهاجرتهای متوالی رنج میبرد.

ورود با توزیع پواسون و برای زمران پیرامهرا از توزیرع نمرایی اسرتفاده
میگردد .هم چنین ،از مدل زنجیره مارکوف و احتمرال مسردود شردن

- 9الگوریتم پیشنهادی

پیامها بهمنظور مدل سازی مهاجرت های بین کنترلکنندههرا اسرتفاده

بهمنظور پاسخگویی به مشکالت روش های پیشین ،در ایرن بخرش بره
ارائرره روشرری کارآمررد ،ترروزیعی و پایرردار برررای ترروازن بررار پویررا بررین
کنترل کننده های  SDNمریپرردازیم .همران طرور کره فلوچرارت روش
پیشنهادی در شکل  1نشان میدهد ،در ایرن روش ه ر کنت رلکنن ده
میزان بار خود را بهلورت دورهای محاسبه نموده و در لورت تج اوز از
حد آستانه بار ،اطالعات بار سایر کنترلکنندهها را ب همنظ ور محاس به

میشود .نتایج حاصل از این روش بیانگر این است که احتمال مسردود
شدن پیامهرا در روشهرای قبلری بیشرتر مریباشرد ،زیررا زمرانی کره
کنترلکننده پیش فرض فرفیت قابرل قبرولی بررای پرذیرش پیرامهرا
نداشته باشد ،پیامهای ورودی همواره باید مسدود شوند .اما این روش،
با توجه به تعداد کنترلکنندهها و احتمال
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نرخ توازن بار شبکه از پایگاه داده توزیعشده فیزیک ی ب ا دی د منطق ی
جهانی جمع آوری مینماید .بهمنظور تضمین ایجاد بهبود در توازن ب ار
شبکه پ س از مه اجرت و جل وگیری از ناپای داری ناش ی از مه اجرت
هم زمان دو کنترلکننده ،کنترلکننده تنها در لورتی اقدام ب ه انج ام
عملیات توازن بار مینماید که میزان بار آن از نرخ توازن بار کمت ر و از
میزان بار سایر کنترلکنن دهه ا ب یشت ر باش د .س پس س وئیچی کره
مهاجرت آن منجر به بهبود توازن بار شبکه میشود ،جهت مهاجرت به
کنترلکنندهای با کمترین میزان بار انتخاب میشود .با توجه به اینکره
روش پیشنهادی برهصرورت کرامالا توزی عش ده و برهعنروان بخشری از
کنترل کننده  SDNاجررا مریشرود ،از مشرکالت ناشری از تنهرا نقطره
شکست جلوگیری کرده و سبب بهبود مقیاسپذیری ،دسترسپذیری و
قابلیت تحملپذیری خطا میگردد .بهعالوه ،با توجه ب ه ای ن ک ه روش
پیش نهادی ب هل ورت مبتن ی ب ر روی داد ب ه جم عآوری اطالع ات
کنترلکنندهها میپردازد ،نسبت به روشهای موجود با س ربار نظ ارت
کمتری عملیات هماهنگسازی لورت میپذیرد .همچن ین ،از آنجرائی
که عملیات مهاجرت و انتخ ا س وئیچ مه اجر تنه ا در ل ورت ت ث یر
مثبت در توازن بار شبکه لورت میپذیرد ،از مهاجرتهای نامناس ب و
ناپایداری حالل از آن جلوگیری میگردد.
شکل  2معماری روش تروازن برار پیش نهادی را نشران مریدهرد.
همان طور که در شکل دیده میشود ،مؤلفههرای اصرلی ای ن معمراری
شامل واحد اندازهگیری بار  ،(LM)11واحد جمعآوری کننده بار،(LC)11
11
18
واحررد تصررمیم گیرنررده ) (DMو پایگرراه داده تکرررار شررده )(RBD
میباشد که در ادامه هر یک بهطور مفصل توضیح داده شده است.

ارائه روشی توزیعی و پایدار برای ...
شکل  :1فلوچارت روش پیشنهادی

شکل  :2معماری توازن بار پیشنهادی

 - 1- 9واحد اندازهگیری بار
واحد اندازهگیری بار در کنترلکننده ،میزان بار تحمیلی از هرر سروئیچ
به آن کنترلکننده و میزان کل بار کنونی کنتررلکننرده را برهصرورت
محلی و بهطور دورهای اندازهگیری میکند .میزان برار تحمیلری از هرر
سوئیچ به کنترلکننده بر اساس نررخ ورود پی امه ای وارد شرده از آن
سوئیچ به کنترلکننده اندازهگیری میشود .بارکنونی کنترلکننرده برر
اساس مجموع تعداد پیامهایی که در واحرد زمران از س وئیچه ا بره آن
کنترل کننده ارسال میشود ارزیابی می گردد .هرچند بر اساس پروتکل
 ،OpenFlowیررک کنترررلکننررده انررواع متفرراوتی درخواسررت از جملرره
پیامهای  Hello ،Packet-Inو  Echoرا از سوئیچها دریافت میکند ،امرا
با توجه به اینکه نرخ پیامهای  Packet-Inبهلورت قابل توجهی نسربت
به سایر پیامها باالتر است ،در این مقاله می انگین نررخ ورود پی امه ای
 Packet-Inرا بهعنوان بار یک کنترلکننده در نظر میگیریم.
- 2- 9واحد جمعآوری کننده بار
این واحد مسئول جمع آوری اطالعات بار سایر کنترل کنندهها بهمنظور
بهره برداری جهت تصمیمگیری درباره توزیع بار میباشد .برا توجره بره
سربار ارسال یا دریافت پیام و تأثیر آن بر عملکرد کرل سیس تم ،واحرد
جمعآوری بار پیشنهادی بهصورت مبتنی بر رخداد 14عمل میکند .بره
این منظور ،صرفاا در صورتی که بار یک کنترلکننده از حد آسرتانه برار
ب ریشتررر شررود ،پی ام همرراهنگی 27و درخواسررت اطالعررات برره س ایر
کنترلکنندهها ارسال میشود.
اطالعررات جمررعآوری شررده توس ر ایررن واحررد شررامل بررار هررر
کنترلکننده ،سوئیچهای متصل به آنها ،میزان بار هر س وئیچ و س ایر
معیارهای مرتب میباشد .در روش پیشنهادی از مراژول  syncموجرود
در بسررته  ،Floodlightبررهمنظررور برره اشررتراکگررذاری اطالعررات
کنترلکنندهها در یک پایگاه داده توزیعش ده کره دارای دی د منطقری
جهانی از شبکه میباشد ،استفاده میگردد.
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- 3- 3پایگاه داده توزیعشده
این پایگاه داده ،پارامترهای مورد استفاده در تصمیمگیرری و اطالعرات
کنترلکننردههرای شربکه اعرم از اطالعرات لین ک ،اطالعرات برار هرر
کنترلکننده و بار تحمیلی هر سوئیچ و توپولروژی را ذخی ره مریکنرد.
مطاب شکل  2این پایگاه داده متشکل از مجموعهای از پایگاه دادههای
توزیعشده فیزیکی با دید منطقی جهانی میباشد که بهمنظرور نم ایش
خوشه ای از کنترلکنندهها بهصورت یک کنترلکننده مرکرزی از دی د
برنامههای کاربردی ایه باال به کار میرود.
- 9- 9واحد تصمیمگیرنده
این واحد مسئول تصمیم گیرری در خصرول لرزوم انجرام مهراجرت و
انتخاب سوئیچ مناسب به این منظور میباشد .روند عملکرد ای ن واح د
در الگوریتم  1نشان داده شده اسرت .در گرام اول ،هرر کنتررلکننرده
میزان بار خود را که توس واحد اندازهگیری بار اندازهگیری شرده و در
پایگاه داده توزیعی ذخیره شده است با حد آستانه بار مقایسه میکنرد.
در صورتی که این میرزان از حرد آسرتانه برار فراترر رفتره باشرد ،ای ن
کنترلکننده دچار سربار شده اسرت و جهرت بررسری شررای جهرانی
انجام توازن بار ،پیامی برای جمعآوری اطالعات به سایر کنترلکنندهها
ارسال میکند .این عملیات منجر بره برهروزرسرانی و هماهنر سرازی
پایگاه داده توزیعشده موجود در کنترلکننده میگردد .اطالعات جهانی
جمعآوری شده در پایگاه داده توزیعشده بهمنظور اجتناب از مهراجرت
همزمان بار دو کنترلکننده دچار سربار و یا جلوگیری از مهراجرت برار
در شرای مناسب بودن توازن برار نسربی شربکه مرورد اسرتفاده قررار
میگیرد .مهاجرت همزمان بار دو کنترلکننده ممکن اسرت منجرر بره
انتقال سوئیچ مهاجر در هر دو کنترلکننده به کنترلکننرده یکس ان و
در نتیجه ایجاد سربار در کنترلکننده مقصد شود .بر این اسراس ،یرک
کنترلکننده در صورتی تصمیم بره انجرام عملیرات تروازن برار خواهرد
گرفت که دارای بیشترین بار بین همه کنتررلکننردههرا بروده و نررخ
توازن بار کنونی شبکه از حد آستانه توازن بار کمتر باشد .نرخ توازن بار
بر اساس نسبت میانگین بار به حداکثر بار شبکه از فرمول زیر محاسبه
میشود:
()1

{

=

که در آن نشاندهنده بار کنترلکننده  iاست .مقدار آستانه نرخ
توازن بار با توجه به وضعیت شبکه و بررسی شرایطی که پایداری شبکه
حفظ گردد تعیین میگردد.
در لورتی که بنا به شرای یاد شده انج ام ت وازن ب ار ازم باش د،
فرآیند انتخاب کنترلکننده مقصد و سروئیچ مناسرب جهرت مهراجرت
آااز میگردد .در روش پیشنهادی ،کنترلکنندهای با کمترین میزان بار
بهعنوان کنترلکننده مقصد انتخاب شده و بار آن تحت عنوان
در پایگاه داده ذخیره میگردد .برخالف روشهای پیشین که در آنهرا
سوئیچی با بیشترین میزان بار برای مهاجرت انتخراب م یگردی د ،در
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روش پیشنهادی سوئیچی که مهاجرت آن منجر بره بهتررین وضرعیت
توازن بار در شبکه گردد به عنوان سوئیچ مهاجر انتخاب میشود .به این
منظور ،ابتدا میانگین بار کنترلکنندهها بر اسراس رابطره ( )2محاسربه
میشود:
()2

/n

= Average_load

در مرحله بعد ،انحراف از میانگین بار کنترلکننده مقصد بهصرورت
اختالف بین بار کنترلکننده مقصد و میانگین بار کنترلکنندهها طبر
رابطه ( )9محاسبه میگردد:
()9
Mean
 = |Average_load|
در نهایت ،مطاب رابطه ( )9سوئیچی از کنترلکننده مبد بهمنظور
مهرراجرت انتخرراب مرریگررردد کرره ک مت رین می زان اخررتالف را بررا
داشته و منجر به بهترین میزان بهبود در توازن بار
گردد:
()9
می زان بررار هررر سرروئیچ و  mتعررداد کررل
در ایررن رابطرره،
سوئیچهایی میباشد که کنترلکننده مبد بررای آنهرا  masterاسرت.
بنابراین ،میزان بار برای انتقال از کنترلکننده مبرد بره کنتررلکننرده
مقصد برابر با بار سوئیچ مهاجر خواهد بود.
پس از انتخاب سوئیچ مهاجر ،عملیات مهاجرت سوئیچ منتخب بره
کنترل کننده مقصد در صورتی فعال خواهد شد که میزان بهبود حاصل
شده در توازن بار در صورت انجام مهاجرت نسبت به میزان هزینه انجام
آن قابل قبول باشد .به این منظور ،در صورتی عملیات مهاجرت صورت
مرریپررذیرد کرره انجررام آن ( )1منجررر برره کرراهش انحررراف بررار هررر دو
کنترلکننده مبد و مقصرد از می انگین برار شربکه نسربت بره قبرل از
مهاجرت گردد ،و ( )2می زان کراهش انحرراف از می انگین برار هرر دو
کنترلکننده پس از مهاجرت از حرد آسرتانه مهراجرت ( ) ب یشت ر
باشد .به این ترتیب ،میتوان بین هزینه مهراجرت و می زان کراهش در
انحراف میانگین بعد از مهاجرت تعادل برقرار نمرود .برهعبرارت دیگرر،
انجام مهاجرت در صورت بهبود کمتر از این مقدار در میزان تروازن برار
حاصل شده از نظر هزینههای مهاجرت مقرون به صررفه نخواهرد برود.
منظور از هزینه مهاجرت ،هزینه میزان حافظه مصرفی و برار شربکه ای
بهمنظور هماهن سازی بین کنترلکننردههرا ،هزینره پردازشری بررای
تصمیمگیری (مانند  ، (CPUهزینه شبکهای برای ارتباطات س وئیچ بره
کنترلکننده جدید ،هزینه جابجایی بسرتههرا و سرربار حاصرل از ای ن
جابجایی میباشد .جزئیات این فرآیند در الگوریتم  2نمایش داده شرده
است.
در نهایررت ،در صررورتی کرره انجررام مهرراجرت برره صرررفه باشررد،
کنترلکننده مبد با ارسال پیام تغییر نقش از  masterبره  ،slaveبررای
سوئیچ مهاجر slave ،شده و این سروئیچ بره کمرک پروتکرل مهراجرت
سوئیچ به کنترل کننده مقصد منتقل میگرردد .کنتررلکننرده مقصرد،
پس از کسب اطالعات محلی خود از طریق پایگاه داده توزی عش ده برا
)|

|(

= Migrated_Switch
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دید منطقری جهرانی و س رویسه ای  ،syncاز س وئیچ مهراجر مطلرع
میگردد و با ارسال درخواست تغییر نقش از  slaveبه  ،masterمسئول
دریافت و پردازش پیامهای این سوئیچ میشود .در طول فرآینرد انجرام
21
مهراجرت ،از اتصراالت  TCPبرا دسررترسپرذیری براال )(HA - TCP
بهمنظور تبادل پیام هماهنگی برین کنتررل کننرده هرا ضرمن تض مین
دسترسیپذیری باال و اطمینان از عدم از دست رفتن پیامه ای س وئیچ
در حال مهاجرت استفاده میگردد.
در پایان فرایند ،عملیات تنظیم خودکار و منطب با شرای برخری
از پارامترهای تصمیمگیری از جمله حد آستانه بار انجام مریشرود .بره
این منظور ،مشابه روش ارائه شده در مرجع [ ]19چنانچه میانگین برار
بیشتر از حد آستانه بار فعلی باشد ،مقدار میانگین بهعنوان حد آستانه
جدید جایگزین میشود.
Input:
{ ,…, } = List of all controllers, load
{
} = List of all switches, load
1: Load measurement threshold
Balance_rate = Load balancing rate
Output:
0: no need for SDN controller load balancing
1: SDN controller load balancing success
-1: SDN controller load balancing fail
)(1: = Load measurement
2: If
1:
3: Return 0
4: Else
)( 5: { ,…, } = Controllers_Load_Collect
6:
)}= max ({L1,…,Ln
7:
)}= min ({L1,…,Ln
8:
= id of the target controller
= 9: Average_load
= 10: Balance_rate

|

11: If Balance_rate> 0.8 or
<
12: Return 0
13: Else
14:
 = |Averag_load{ 15:
)(} = Switches_Load_Collect
16: For each switch i of this controller
|=
| -
17:
{( = min
,…,
)}
18: Dpid = id of switch with
))19: If (Successful_SwitchMigration(Dpid
20: SendRoleRequest(Dpid, slave,
)
21: If success
22: Return 1
23: Else
24: Throw Exception
25: Return -1
26: End if
27: End if
)}28: LT = AdaptiveLT({L1 , …., Ln
29: End if

الگوریتم  :1روش پیشنهادی
//before migration
Input:

Serial no. 87
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|
Migrated_Switch

with

for

|=
=
migration

-

BeforeMean
//assuming Doing
|=

+
-

=

=
|
|

=
Output:
0: Migration is not efficient
1: Migratin success
1: If
(

-

)
2: If
(

)
)(3: Do_Migration
4: Return 1
5: Else
6: Return 0 // Migration is not efficient

الگوریتم  :2انتخا سوئیچ مناسب برای مهاجرت موفق

- 4ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی
بهمنظور بررسی و تحلیل عملکرد روش پیشنهادی ،آن را پیرادهسرازی
نموده و با روش  ،DALBکه در قسمت کارهای پیشین شرح داده شده
است ،مقایسه نمودیم .علت انتخاب روش  DALBجهت مقایسه ،برتری
آن نسبت به سایر روشهای موجود از لحاد ساختار توزیعی ،پیچیدگی
زمانی پایین ،در نظر گرفتن نرخ توازن بار شبکه جهت تصمیم به انجام
یا عدم انجام توازن بار و در نظر گرفتن آستانه بار قابل تنظیم بر اساس
بار همه کنترلکنندهها میباشد .هر دو روش با استفاده از کنترلکننده
 ]19[ floodlightنسررخه  floodlight masterکرره ی ک کنترررلکننررده
متنباز  ]19[ OpenFlowمبتنی بر جراوا و شراخهای از کنتررلکننرده
 ]11[ Beaconمیباشد ،پیادهسازی شدهاند .این کنتررلکننرده توسر
شبکههای سوئیچ بزرگ [ ]11برای هماهنگی جری انه ای ترافی ک در
مح ی  ،SDNبرررا پروتکرررل  OpenFlowتوس عه یافت ه اسرررت .از
 OpenVSwitch 2.3.90و  Open JDK 1.8.0برر روی سیس تم عامرل
 Ubuntu 14.04با تخصیص  1گیگابایت رم ) (RAMو  2هسته پردازنده
در ماشین مجازی نصب شده بر روی  VirtualBoxاستفاده شده اسرت.
عالوه براین ،از نسخه  ]18[ mininet 2.2.1بهعنوان مقلد شربکه بررای
ایجاد توپولوژیهای متفاوت wireshark ،بهعنوان ابزار نظارت بستهها و
شبکه و  iperfبهعنوان ابزار تولید ترافیک استفاده میگردد.
- 1- 9شرح آزمایشها
آزمون ها بر روی یک نمونه توپولوژی مطاب شکل  9انجام شده اسرت.
توپولوژی مورد استفاده متشکل از  2کنترلکننده 9 ،سوئیچ و  1پایانره
میباشد .در این توپولوژی کنترلکننده  C1برای سوئیچهرای  S2 ،S1و
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 S4نقررش  masterو برررای سرروئیچ  S3نقررش  slaveرا دارد .همچنررین،
کنترلکننده  C2دارای نقش  masterبررای سروئیچ  S3و نقرش slave
برای سایر سوئیچها میباشد .بدیهی است با توجه به استفاده از پایگراه
داده توزیعشده تکراری و وجرود اطالعرات جهرانی الزم در هرر یرک از
کنترلکنندهها جهت انجام الگروریتم تروازن برار ،روش پیشرنهادی در
توپولوژیهای مختل با هر تعداد کنترلکننده قابل استفاده میباشد و
انتخاب توپولوژی متشکل از دو کنترلکننده در این مقاله صرفاا بهدلیل
محدودیتهرای سرخت افرزاری برا توجره بره تسرت واقعری در محری
آزمایشگاهی صورت پذیرفته است.

شکل  :3توپولوژی مورد استفاده جهت ارزیابیها

در پیادهسازیهای انجام شرده ،دوره زمرانی مرورد اسرتفاده واحرد
اندازهگیری بار هر  1ثانیه یکبار میباشد .همچنین ،مقدار حد آسرتانه
 1777برای بار کنترلکننردههرا و  7.1بررای نررخ تروازن برار در نظرر
گرفته شده است .بهمنظور مشاهده عملکرد روش پیشنهادی در مقایسه
با روش  ،DALBآزمونهای متعددی هر برار برا میرزان برار متفراوت از
سوی سوئیچها به کنترلکنندهها طراحی کردیم ،بهطوری کره شررای
مختل انجام یا عدم انجام مهاجرت در یکی یا هرر دو روش بره دسرت
آید .با توجه به این که همه این آزمرونهرا برترری روش پیشرنهادی را
ثابت میکرد ،در ادامه صرفاا نتایج مربوط بره آزمرونی کره مهراجرت در
روش پیشنهادی انجام پذیرفته امرا در روش  DALBانجرام نمریشرود
نمایش داده شده است .برای این آزمون ،بار سوئیچها و کنترلکنندهها
مطاب جدول  1توس ابزار  iperfتولید شده است.
جدول  :1اطالعات بار سوئیچ و کنترلکننده
سوئیچ/کنترلکننده

بار(تعداد ) packet_in

S1

171

S2

991

S3

281

S4

117

C1

1777

C2

281

Average - Load

198.1

Serial no. 87

ارائه روشی توزیعی و پایدار برای ...

 -2-4معیارهای ارزیابی
بهمنظور ارزیابی روش پیشنهادی ،از معیارهای زیر استفاده نمودهایم:
 - 1میانگین تعداد بستههای  Packet-Inدریافتی :این معیار،
میانگین تعداد بستههایی که از طرف سوئیچها به
کنترلکننده ارسال شدهاند را محاسبه نموده و بهمنظور
ارزیابی تأثیر اجرای الگوریتم توازن بار بر بار ورودی به
کنترلکننده استفاده میشود.
 - 2میانگین تعداد بستههای  Packet-Outخروجی :این معیار
بهصورت میانگین تعداد بستههایی که توس کنترلکننده
به سمت سوئیچها ارسال میشوند محاسبه میشود .هدف از
این معیار ،بررسی توان پاسخدهی کنترلکننده در طی زمان
با توجه به نرخ ورودی پیامهای  Packet-Inمیباشد.
 - 9میانگین زمان پردازش بستههای  Packet-Inدریافتی :برای
اندازهگیری میانگین زمان پردازش بستههای دریافتی ،زمان
پردازش هر بسته  Packet-Inرا بر اساس اختالف زمان
دریافت بسته در کنترلکننده و اتمام پردازش آن محاسبه
نموده و سپس مقدار میانگین این زمان برای همه بستههای
دریافتی در طی دوره زمانی مربوط به آزمون موردنظر
محاسبه میشود .به این منظور ،زمانهای موردنظر با قرار
دادن  timerبهازای دریافت و پایان پردازش هر بسته
 Packet-Inدر ماژول  PktInProcessingTimeدر
مسیر
در
که
floodlight
کنترلکننده
 src/main/java/net/floodlightcontroller/perfmonموجود
میباشد استخراج شده و سپس برای کل بستههای دریافتی
در بازه زمانی مربوط به آزمون میانگین محاسبه شده است.
 - 9میانگین میزان حافظه مصرفی کنترلکننده :هدف از این
معیار ،ارزیابی تأثیر توازن بار برکاهش میانگین میزان
حافظه مصرفی کنترلکننده مبد میباشد .به این منظور،
میانگین میزان حافظه مصرفی قبل و بعد از مهاجرت بر
اساس میزان کل حافظه و میزان حافظه آزاد هر
کنترلکننده محاسبه میگردد .در کنترلکننده ،floodlight
این مقادیر را میتوان با استفاده از  REST APIبهدست آورد
یا از طری  web GUIکنترلکننده  floodlightاز بخش
 JVM total memoryو  JVM free memoryمشاهده نمود.
سپس ،از طری اختالف این دو مقدار میزان حافظه مصرفی
را در هر یک از زمانهای قبل و بعد از مهاجرت اندازهگیری
نمود.

 -3-4شرح نتای
در ادامه ،نتایج بهدست آمده برای هر یک از معیارهای ارزیابی برهطرور
جداگانه شرح داده شده است .در نمودارها روش پیشرنهادی برا عنروان
 MLBنمایش داده شده است.
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 -1-9-9تأثیر بر میانگین بستههای  Packet-Inدریافتی
در شکل  ،9عملکرد روش پیشنهادی و روش  DALBاز لحاد میانگین
تعداد بسته های  Packet-Inورودی مقایسه شده است .در طی آزمایش،
در حدود لحظه  ،997بار کنترلکننده  C1از حد آسرتانه  1777فراترر
رفته است .همچنین ،نرخ توازن بار در این حالت برابر با  7.19میباشد.
الگوریتم  ،DALBدر مرحله انتخاب سروئیچ برهدلیرل عردم احرراز
شرط کافی برای سوئیچ انتخاب شده ،عملیات مهاجرت را انجام نداده و
حتی با وجود اعمال بار زیاد به کنترلکننده اول و اختالف بار برین دو
کنترلکننده ،همچنان کنتررلکننرده اول بررای سروئیچ  S1در حالرت
 masterمیماند .بنابراین ،در نمودار شکل  ،9سربار کنترلکننده  C1در
روش  DALBو بهعبارتی شیب نمرودار مربروط بره کنتررلکننرده C1
بهطور صعودی افزایش یافته و اختالف بار بین دو کنترلکننده بهطرور
قابل مالحظرهای بیشرتر مریشرود .ایرن در حرالی اسرت کره در روش
پیشنهادی ،با توجه به برقراری شررای تروازن برار ،سروئیچ  S2جهرت
مهاجرت انتخاب شده و با توجه به تضمین شرای مهاجرت موف  ،این
سوئیچ از کنترلکننده  C1به  C2مهاجرت کرده و از این پس  C2برای
آن  masterمیباشد .در نتیجه ،بار دو کنترل کننده پس از مهاجرت بره
هم نزدیرک مریشرود .بنرابراین ،برا انجرام مهراجرت سروئیچ در روش
پیشنهادی ،سربار کنترلکننده  C1کاهش یافته و همچنین با پرذیرش
بار سوئیچ  S2توسر کنتررلکننرده  C2بره تروازن برار مناسربی برین
کنترلکنندهها دست مییابیم .همانطرور کره در شرکل  9نشران داده
شده است ،نمودار کنترل کننده  C1تا لحظه رسریدن بره حرد آسرتانه
شیب صعودی داشته و سپس برا انجرام مهراجرت ،شریب نمرودار C1
کاهش و شیب نمودار  C2افزایش مییابد .لحظاتی پس از توازن بار هر
دو کنترلکننده با شیب تقریباا ثابت و نزدیک به هم عمل میکنند.

ارائه روشی توزیعی و پایدار برای ...

ورودی کنترلکننده اول در نتیجه انجام مهاجرت ،با شیب کمتر از قبل
به ارسال بستههای  Packet-Outمیپردازد .این در حالی است که در
روش  ،DALBبهدلیل وقوع سربار در کنترلکننده  C1و عدم اجرای
توازن بار بین کنترلکنندهها نمودار  Packet-Outکنترلکننده  C1از
لحظه وقوع سربار با شیب افزایشی کمتری نسبت به  Packet-Inهای
ورودی پیش میرود .این امر بیانگر آن است که با توجه به عدم انجام
مهاجرت ،توان پاسخدهی  C1پس از وقوع سربار کاهش یافته که سبب
مصرف حافظه باالتر و تأخیر پردازشی بیشتر در کنترلکننده  C1در
روش  DALBمیگردد.
مطاب شکل ،در روش  DALBکنترل کننده  C2با همان نرخ ورود
بسته های  Packet-Inدریافتی از سوئیچ  S3بسرتههرای  Packet-Outرا
ارسال میکند که نشان دهنده عدم انتقرال برار سروئیچ دیگرری جهرت
پردازش به این کنترلکننده میباشد .در مقایسه ،در روش پیشرنهادی
بهدلیل پذیرش بار سوئیچ مهاجر نمودار مربوط به کنترلکننده دوم برا
شیب صعودی و افزایش نرخ بستههرای  Packet-Outروبررو مریگرردد.
همچنین ،پس از ارسال بستههای  Packet-Outمربوطره ،برا توجره بره
تعداد بستههای دریافتی باقیمانده برا شریب ثابرت بره پرردازش آنهرا
میپردازد.
علت اختالف شیب نمودار مربروط بره کنتررلکننرده دوم در روش
پیشنهادی با بار سوئیچ مهاجر پس از انجام توازن بار در این اسرت کره
ممکن است در زمان مهاجرت ،تعدادی از بستههای مربوط بره سروئیچ
مهرراجر توس ر کنترررلکننررده  C1پررردازش شررده باشررند .در نتیجرره،
کنترل کننده  C2بسته هایی را پردازش میکند که تاکنون Packet-Out
برای آنها ارسال نشده باشد.

شکل  :4مقایسه تعداد بستههای  Packet - Inدریافتی

 -2-9-9تأثیر بر میانگین بستههای  Packet-Outخروجی
در شکل  ،1عملکرد روش پیشنهادی و روش  DALBاز لحاد میانگین
تعداد بستههای  Packet-Outخروجی مقایسه شده است .همانطور که
مشاهده میگردد در هر دو روش کنترلکننده اول تا لحظه تجاوز بار از
حد آستانه (ثانیه  )997با پردازش بستههای ارسالی از طرف
سوئیچهای خودشان ،دارای شیب صعودی در تولید بستههای Packet-
 Outمیباشند .بعد از این زمان ،در روش پیشنهادی بهدلیل کاهش بار

Serial no. 87

شکل  :5مقایسه تعداد بستههای  packet-outارسالی

بهمنظور مقایسه سادهتر نرخ ارسال بستههرای  Packet-Outنسربت بره
بستههای  ،Packet-Inشکل  1نمودار  Packet-Outرا برحسب Packet -
 Inبرای روش پیشنهادی نشان میدهد.
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 -9-9-9تأثیر بر میانگین حافظه مصرفی در کنترلکننده اول
در شکل  ،8میانگین حافظه مصرفی کنترلکننده اول در دو روش بعد
از انجام مهاجرت با هم مقایسه شده است .مطاب شرکل ،برا توجره بره
عدم انجام مهاجرت در روش  ،DALBمیزان حافظه مصرفی  C1در طی
زمان و پس از اینکه با سربار روبرو شد افزایش مرییابرد .امرا در روش
پیشنهادی با اجرای توازن بار و مهاجرت سوئیچ ،میزان حافظه مصرفی
لحظاتی پس از انتقال سوئیچ ،نسبت به قبل از مهاجرت کاهش مییابد.
بهعبارتی ،الگروریتم پیشرنهادی برا کراهش حردود  97درصرد حافظره
مصرفی کنترلکننده  C1پس از مهاجرت نسبت به قبل از آن (مطراب
نتایج دیگر) و کاهش حدود  11درصد میانگین مصرف حافظه نسربت
به روش  DALBسبب بهرهوری مناسبتری از منابع موجود میگردد.

 C2در هر دو روش میتوان مشاهده نمود که میانگین زمان پردازش در
روش پیشررنهادی بررا توجرره برره پررذیرش بررار سرروئیچ مهرراجر توس ر
کنترل کننده دوم از روش  DALBبیشتر است .این امر با توجه به قرار
گرفتن میانگین زمان پردازش در محدوده قابل قبرول برهعنروان نکتره
منفی برای روش پیشنهادی محسوب نمیشود و صررفاا مؤیرد پرذیرش
مقداری از بار کنترلکننده اول توس کنترلکننرده دوم در ایرن روش
میباشد.

C1
C1
C2
C2

شکل  :1مقایسه تث یر بر میانگین زمان پردازش بستهها

شکل  :6نمودار تعداد بستههای  Packet-Outنسبت به تعداد بستههای
 Packet-Inبرای روش پیشنهادی

شکل  :7مقایسه تث یر بر میانگین میزان حافظه مصرفی کنترلکننده

C1

 -9-9-9تث یر بر زمان پردازش بستهها
نمودار شکل  ،1به بررسری ترأثیر روش پیشرنهادی و روش  DALBبرر
روی میانگین زمان پردازش بسته ها مریپرردازد .در روش پیشرنهادی،
میانگین زمان پردازش یا بهعبارتی تأخیر پردازش در کنترلکننرده C1
نسبت به روش  DALBبهطور قابل توجهی کمتر بوده است .دلیل ایرن
امر عدم انجام مهاجرت سوئیچ در روش  DALBو ازدحرام ناشری از آن
در کنترلکننده اول میباشد .همچنین ،با مقایسه نمودار کنترلکننرده
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- 1بحث و بررسی
نتایج ارزیابیهای صورت گرفته در محی تست واقعی نشران مریدهرد
که روش پیشنهادی منجر به تروازن تعرداد بسرتههرای دریرافتی در دو
کنترلکننده ،نرخ خروج بستههای  Packet-Outمتناسب با بسرتههرای
ورودی در دو کنترلکننرده ،بهبرود میرانگین میرزان حافظره مصررفی
کنترلکننده مبد و توازن زمان پردازش بستههرا در دو کنتررلکننرده
شده است.
سربار محاسباتی الگروریتم پیشرنهادی و الگروریتم مرورد مقایسره
بهازای هر کنترل کننده و در هر بازه دوره ای بررسی حد آستانه میرزان
بار هر کنترلکننده ،در بهترین حالت (عدم احراز شرای مربوط به حد
آستانه بار و نرخ توازن بار) برابر با ثابت  Cدر هر دو الگوریتم میباشرد.
در بدترین حالت ممکن (مثبت بودن همه شررای لحراد شرده جهرت
اجرای فرآیند توازن بار و انجام مهاجرت) ،این سربار محاسباتی در هرر
کنترلکننده و در هر بازه دورهای بررسی حد آستانه میزان برار ،شرامل
مقایسه با بار سایر کنترلکننده ها جهت انجام توازن برار در هرر زمران
توس ر تنهررا یررک کنترررلکننررده ،انتخرراب سرروئیچ مهرراجر و انتخرراب
کنترلکننده مقصد می باشرد کره برا  nکنتررلکننرده و  mسروئیچ در
بدترین حالت از مرتبه ) o(n2mخواهد بود .در مقابل ،سربار محاسرباتی
روش مورد مقایسه در بدترین حالرت از مرتبره ) o(nmمریباشرد .ایرن
سربار محاسباتی بیشتر در الگوریتم پیشنهادی در بدترین حالت ناشری
از توجه به انجام تنها یک مهاجرت در هر زمان (انتخاب کنترلکننده با
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بیشترین بار جهرت تروازن برار) برهمنظرور جلروگیری از انتخراب یرک
کنترلکننده مقصد توس چند کنترلکننرده مبرد و ایجراد سرربار در
کنترلکننده مقصد و متعاقب آن نیاز به مهاجرتهای متوالی میباشرد.
لذا ،با وجود باالتر بودن مرتبه زمرانی الگروریتم پیشرنهادی نسربت بره
الگوریتم مورد مقایسه در بدترین حالت ،انتظار میرود تعرداد بارهرایی
که الگوریتم پیشنهادی در شرای انجام مهاجرت (بدترین حالت) قررار
میگیرد برهمراترب کمترر از الگروریتم مرورد مقایسره باشرد .بنرابراین،
پیچیدگی محاسباتی الگوریتم پیشرنهادی نسربت بره الگروریتم مرورد
مقایسه در کل زمان قابل قبول یا حتی بهتر خواهد بود .ایرن در حرالی
اس ت که روش پیشنهادی معیارهای ارزیابی مطرح شده در مقاله را نیز
نسبت به روش مورد مقایسه بهطور چشمگیری بهبود داده است.
بهعنوان جمع بندی ویژگی های منحصر بره فررد روش پیشرنهادی
میتوان به نکات زیر اشاره نمود .روش پیشنهادی ،تنها به مهاجرت برار
یک کنتررلکننرده در هرر برازه زمرانی مریپرردازد و بردین ترتیرب از
مهاجرت های احتمالی متوالی ناشری از وقروع سرربار در کنتررلکننرده
مقصد جلوگیری می نماید .بهعالوه ،بهمنظور اطمینان از کاهش برار در
کنترلکنندهای که دچار سربار شده و همچنین جلوگیری از بروز سربار
در کنترلکننده مقصد ،پس از انتخاب سوئیچ در صورتی عمل مهاجرت
انجام میگردد که پس از مهاجرت و انتقال بار سوئیچ منتخب ،انحرراف
بار از میانگین بار برای هر دو کنترلکننده مبد و مقصد نسبت به قبل
از مهاجرت کاهش یابد .در ایر این صورت ،اگر انحراف از میانگین بعرد
از مهاجرت بیشتر یا مساوی قبل از مهاجرت گردد ،عملیات مهراجرت
کارآمد نخواهد بود و ترجیحاا عملیرات تروازن برار صرورت نمریگیررد.
هم چنین به منظور اعمال کارایی قابل قبول و بهبود معیارهرای شربکه،
میتوان با در نظر گرفتن یک حد آستانه مهراجرت ( ) برین هزینره
مهاجرت و میزان کاهش در انحراف میانگین بعرد از مهراجرت ،تعرادل
برقرار نمود .در این صورت ،در صورتی یک مهاجرت قابل قبول خواهرد
بود که میزان کاهش انحراف از میانگین بار هر دو کنترلکننده پرس از
مهاجرت از این حد آستانه بیشتر باشد .بهعبارت دیگر کاهش کمتر از
این مقدار از نظر هزینه زمانی و پردازشهای موردنیاز مقرون به صررفه
نخواهد بود.
در این روش تضمین میگردد که با انتخراب سروئیچ بهینره بررای
مهاجرت ،پس از مهاجرت ،بار کنترل کننده درگیر سربار از  LTکرمترر
است .هم چنین بار همه کنترلکننردههرا پرس از عملیرات مهراجرت و
توازن بار ،در محدوده میانگین میباشد .درنتیجه ،انتخاب سوئیچ بررای
مهاجرت موف است و عمل توازن بار بهدرستی صرورت گرفتره اسرت.

 -6نتیجهگیری
در این مقاله ،به ارائه روشی کارآمد ،توزیعی و پای دار بررای تروازن برار
پویا بین کنترل کنندهها در شبکههای مبتنی برر نررم افرزار پررداختیم.
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راهحل پیشنهادی با توجه به امکان مهاجرت بار تنها یک کنترلکننرده
در هر زمان و انتخاب سوئیچ مهاجر با لحاد بهبود در توازن بار ،از وقوع
سربار در کنترل کننده مقصد و ناپایداری و مهاجرتهای متوالی ناشری
از آن جلوگیری مینماید .همچنین ،با لحاد هزینه ناشری از مهراجرت،
تعادل بین کارایی شبکه و هزینه انجام مهاجرت را حفظ مینماید.
بهعنوان کارهای آتی در نظر داریم مسرئله صررفهجرویی انررژی را
بهطور همزمان با مسئله توازن بار در نظر بگیریم .بهعبارتی ،با توجه بره
پویایی ترافیک شبکه ،در برخری مواقرع مری تروان برا خراموش کرردن
تعدادی از کنترلکنندهها ضمن حفظ کیفیت سرویس به صررفهجرویی
انرررژی پرداخررت .در ایررن صررورت ،روشررن کررردن مجرردد تعرردادی از
کنترلکننده های خاموش در صورت افزایش ترافیک و توازن بار مجردد
پس از این عملیات باید مدنظر گرفته شود .بهعنوان کار آتری دیگرر در
نظر داریم به ارائه روشی جهت توازن بار بین سرورها در مراکرز دادهای
که بهواسطه کنترلکنندههای توزیعی مدیریت میشوند بپردازیم.
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