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  چکیده
فراهم آوردن  يدارند که برا سیسرو تیفیبه ک يا ژهیو يها يازمندین يا چندرسانه یانیجر يکاربردها

  کدام به  چیاند، اما ه قرارگرفته یمورد بررس یمختلف يها يمعمار ریدر دو دهه اخ سیسرو تیفیک
شبکه  دیجد يمارمحور مع افزار نرماند، شبکه  نشده یجهان يساز ادهیاند و پ صورت کامل موفق نبوده

ست. روش مورد توجه محققان قرار گرفته ا یتازگ که دارد به  یخاص يها یژگیاست که با توجه به و
و  یدرخت چندپخش کی جادیا يمحور است که برا افزار نرمبر اساس شبکه  يشنهادیپ یچندپخش

 تمی. الگورشود یاستفاده م یگروه چندپخش يبه اعضا دئویاز منبع و دئویو يها بسته لیارسال و تحو
وزن نود  ردیگ یمباند) را در نظر  ي(پهنا الیوزن  نکهیدرخت عالوه بر ا جادیا يدر مرحله يشنهادیپ

 ریتأخ مانده، یباند باق يپهنا يها تیمحدود نیهمچن رد،یگ یدر نظر م زی) را نچیپردازش سوئ تی(ظرف
 يدر هر بار اجرا شده، لیدرخت تشک يوبر ر چیبه هر سوئ یمنته يرهایمس يشدن بسته برا و نرخ گم

 تمیالگور نی. اابدی یردنظر ادامه نممو ریراه نقض شود مس انهیدر م که یشده و درصورت یبررس تمیالگور
آمده  دست به *A صانهیحر تمیو الگور Dijkstra ریمس نیتر کوتاه يجستجو يها تمیالگور بیاز ترک

در بهبود  یسع يا چندرسانه يبا پخش محتوا نمتناسب شد نیو همچن یچندپخش ياست که برا
و نرخ  ریتأخ ،یمثل گذرده ییکارا يارهایهدف مع نیبه ا دنیرس يدارد، برا دئویو سیسرو تیفیک

 نیشده در ا ارائه يها تمیو الگور يشنهادیپ تمیالگور يتعداد کاربران مختلف برا يها را برا شدن بسته گم
با  دهد ینشان م يساز هیشب جی. نتامیکن یم يریگ اندازه Mininet يساز هیبا استفاده از ابزار شب نهیزم

 تیفیک يها تیکه محدود ردیگ یرا در نظر م ییرهایفقط مس يشنهادیپ تمیالگور نکهیتوجه به ا
  .دهدیاز خود نشان م يعملکرد بهتر جهیدرنت کند یرا ارضا م دئویو سیسرو

  
  

 ،یچندپخش یابیریمس ،یابیریمس تمیالگور دئو،یو یمحور، چندپخش افزار نرم يها شبکه: ها هکلیدواژ
Mininet  
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  همقدم  -1
اي به کیفیت سرویس دارند که روي اینترنت فعلی که  هاي ویژه اي نیازمندي انهکاربردهاي جریانی چندرس

کند،  ارائه می 1شده است و ارتباطات را بر اساس نوعی اتصال بهترین تالش  اصوالً براي انتقال اطالعات طراحی
قال، رفتار یکسانی را با هاي شبکه اینترنت براي انت شود. اطالعات، ترکیبی از انواع داده است که الیه فراهم نمی

که سرویس ایمیل  هاي جریانی بالدرنگ، به تأخیر خیلی حساس هستند درحالی آن دارند. براي مثال، داده
شود که  شده برقرار می گونه نیست. در این معماري شبکه، مسیر بین مبدأ و مقصد روي یک سیستم توزیع این

هاي متصل  ]. با افزایش تعداد دستگاه ,R.Chakravorty 2000 ,2ندارد [دیدي کلی و منفرد از شبکه وجود 
 Voip, Video Streaming, Internet of Things, Cloudهاي جدید ( به اینترنت و توسعه سرویس

Computingهاي غیرمنتظره، معماري شبکه نا منعطف و پیچیده شده است.  ) همراه با پیش آمدن چالش
هاي جدید  ها و یا فنّاوري تدریج در هسته شبکه از طریق پروتکل ها به هاي جاري سرویس حال در شبکه بااین

و مصرف  CPUهاي شبکه ازنظر حافظه، منابع  ها باعث پیچیدگی دستگاه روزرسانی اند که این به مجتمع شده
دیگر  عبارت دارند. به شود. بعالوه اپراتورها دسترسی محدودي براي پیکربندي و مدیریت شبکه انرژي می

پذیرتر الزم است که شبکه  هاي بهتر و انعطاف ها و همچنین نیاز به فراهم آوردن سرویس اوجوداین محدودیتب
  .] ,W.Simpson 2008 ,2شود [بتواند با نیازمندهاي خاصی سازگار 

کننده شبکه را از بخش داده  ) یک تغییر الگو در معماري شبکه است که کنترلSDN2محور ( افزار نرمشبکه 
یک دید اجمالی از شبکه زیرین براي  SDNریزي است.  برنامه صورت مستقیم قابل جدا کرده و به شبکه

عنوان یک موجودیت مجازي یا  توانند با شبکه به کند که می هاي باال فراهم می کاربردهاي ساکن در الیه
ز منابع شبکه بهینه منطقی رفتار کنند. این معماري اجازه پیکربندي و مدیریت شبکه را فراهم کرده و ا

افزاري که روي  امکان کنترل از راه دور رفتار شبکه را توسط یک برنامه نرم SDNکند. همچنین  استفاده می
این است که نیازمند تغییرات بنیادي در  SDNمزیت اصلی  کند. شود، فراهم می یک سرور خارجی نصب می

که  OpenFlowر این پژوهش ما از پروتکل . د] ,D.Durham 1999 ,3[ ستینمعماري اینترنت کنونی 
کننده شبکه را به یک واحد  کنترل OpenFlowکنیم؛  است، استفاده می SDNهاي  ترین پروتکل یکی از اصلی

 Forwarderکه  3جلو که توابع ارسال روبه دهد، درحالی شود انتقال می کننده نامیده می مرکزي که کنترل
ها  جلو بسته کننده مغز شبکه است که تصمیم ارسال روبه کنترل ماند. ی میشوند روي مسیریاب باق نامیده می

شوند که  پیکربندي می OpenFlowکند و تجهیزات شبکه مطابق با پروتکل  را روي هر جریان اتخاذ می
  .کند کننده و تجهیزات زیرین را تعریف می ارتباطات بین کنترل

  

                                                           
1 best-effort 
2 Software Defined Networking 
3 Forwarding 
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 .SDNمعماري  :1شکل 

  
 SDNی هاي اصل مؤلفه - 1- 1

  :] ,2015D. Kreutz ,3[، دو مؤلفه اصلی وجود دارد SDN/OpenFlowدر یک معماري  1شکل همانند 
  ؛1تجهیزات ارسال •
 ها. کننده کنترل •

ها را بر عهده دارد،  طور اختصاصی وظیفه ارسال بسته افزاري است که به افزار یا نرم یک تجهیز ارسال، سخت
یا رایانه   افزاري مناسب (مانند سرور است که بر روي یک پلتفرم سخت افزاري کننده، نرم که کنترل درحالی

 شخصی) در حال اجرا است. در ادامه به تعریف هریک موارد فوق پرداخته شده است.
  ارسال تجهیزات -1- 1- 1

اي از تجهیزات شبکه (ازجمله  هاي سنتی داراي مجموعه همانند شبکه SDNیک زیرساخت  2شکل همانند 
بین وجود دارد، تبدیل تجهیزات  ) است. تنها تفاوتی که دراین2هاي میانی ها و جعبه مسیریاب  ،ها سوئیچ

افزاري جهت  فیزیکی سنتی به عناصر ساده ارسال است که این عناصر فاقد واحد کنترلی و یا نرم
طور منطقی  هباشند. هوش شبکه از تجهیزات واحد داده به یک سیستم کنترلی ب هاي خودکار می گیري تصمیم

هاي کاربردي آن است.  عامل شبکه و برنامه متمرکز انتقال یافته است. این سیستم کنترلی شامل سیستم
ها  بایست این شبکه منظور اطمینان از قابلیت همکاري و سازگاري بین انواع مختلف واحد کنترل و داده، می به

ایجاد شوند. در صورت وجود چنین واسطی، ) OpenFlowجمله  هاي باز و استانداردي (از بر روي واسط
                                                           

1 Forwarding Elements 
2 Middlebox Appliances 
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هاي  صورت پویا خواهد بود. این موضوع در شبکه به 1ریزي تجهیزات ارسال ناهمگن کننده قادر به برنامه کنترل
و واحد  2هاي بسته هاي مختلف باواسط که دلیل آن استفاده از تجهیزات شرکت سنتی چالشی اساسی است

اي از جداول  داراي خط لوله OpenFlowه ارسال مبتنی بر پروتکل شده است. یک دستگا کنترل توزیع
  از این جداول شامل سه بخش است: 4است که هر مدخل 3جریان

 ؛5یک قاعده انطباق .1
 پذیرد؛ هاي انطباق یافته صورت می که براي بسته 6یک عملیات .2
 کنند. هاي انطباق یافته را نگهداري می هایی که آمار بسته و شمارنده .3

 
  SDNقابلیت  یک تجهیز با :2 شکل

  
ي  سازي بسیاري از تجهیزات واحد داده در حال حاضر در ساخت و پیاده OpenFlowاین مدل سطح باال از 

SDN .بکار گرفته شده است  
اي از جداول جریان متوالی مشخص  ، چگونگی رفتار با یک بسته توسط مجموعهOpenFlowدر یک تجهیز 

شود و تا زمانی که یک  شود، یک فرآیند جستجو از اولین جدول آغاز می وارد می شود. زمانی که یک بسته می
) این روند ادامه Missاي براي آن بسته یافت نشود ( طورقطع قاعده ) و یا بهMatchانطباق اتفاق نیفتد (

به  تواند اند، یک قاعده جریان می نشان داده ] ,2009O. S. Consortium ,6[که  طور همانیابد.  می
فرضی بر روي سوئیچ نصب نشده باشد آنگاه بسته دور  ي پیش هاي مختلفی تعریف شود. اگر هیچ قاعده شکل

فرض بر روي سوئیچ نصب خواهد شد که به سوئیچ  طور متداول، یک قاعده پیش ریخته خواهد شد. اگرچه به
                                                           

1 Heterogeneous Forwarding Devices 
2 Closed Interfaces 
3 Flow Tables 
4 Entry 
5 Matching Rule 
6 Action 
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ید (و یا به خط لوله معمولی غیر کننده ارسال نما هاي دریافتی را به سمت کنترل دهد تمامی بسته می دستور
OpenFlow هاي این قواعد بر اساس شماره جداول و ترتیب سطرهاي  ). اولویت1موجود در سوئیچ ارسال کند

الی آخر. پس از  1و سپس قواعد موجود در جدول  0جداول جریان است؛ یعنی ابتدا قواعد موجود در جدول 
) شامل موارد زیر Actionsي آن جریان صورت پذیرد. عملیات (بایست عملیاتی برا روي دادن یک انطباق می

  باشند: می
 شده؛ هدایت بسته به سمت پورت (هاي) خروجی تعیین •
 کننده؛ و سپس هدایت کردن بسته به سمت کنترل 2بندي بسته •
 )؛Dropدور ریختن بسته ( •
 )؛Normal pipelineارسال آن به سمت خط لوله عادي ( •
و یا جداول  3ن بعدي و یا به جداول خاص (مانند جداول گروهارسال آن به جدول جریا •

 ).4گیري اندازه
•  

  SDNکننده  کنترل -2- 1- 1

  
  و سوئیچ با استفاده از پروتکلکننده  ارتباط کنترل :3شکل 

  
چنین مدیریت  گرفته و هم افزار را برعهده عامل شبکه است که کنترل سخت کننده همانند یک سیستم کنترل

ریزي متمرکز و یکپارچه را براي تمام  برنامه عامل، یک واسط قابل کند. این سیستم ه را تسهیل میخودکار شبک
عامل موجود بر روي یک رایانه، امکان خواندن و نوشتن را براي  گونه که سیستم سازد. همان شبکه فراهم می

سازد؛  کنترل شبکه را فراهم میعامل شبکه نیز قابلیت مشاهده و  کند، سیستم هاي کاربردي فراهم می برنامه
دهد بلکه صرفاً به عنوان یک واسط  تنهایی عمل مدیریت شبکه را انجام نمی کننده، به بنابراین کنترل

                                                           
ها را بدون استفاده از پروتکل  توان بسته فرض می هاي ترکیبی این قابلیت وجود دارد که به طور پیش در سوئیچ 1

OpenFlow  لوله  با استفاده از خطنمود (هدایتNormal ها). موجود در سوئیچ 
2 Encapsulate 
3 Group Tables 
4 Metering Tables 
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کند. لیست زیر تعدادي از  افزارهاي کاربر فراهم می ریزي است که امکان مدیریت شبکه را براي نرم برنامه قابل
ها را نشان  شده براي طراحی آن و مشخصات آن نویسی استفاده ه زبان برنامههاي موجود را به همراکنندهکنترل

  دهد. می
POX: (Python) Pox as a general SDN controller that supports OpenFlow. It has a high-
level SDN API including a queriable topology graph and support for virtualization. 
MUL: (C) MūL, is an openflow (SDN) controller. It has a C based muli-threaded 
infrastructure at its core. It supports a multi-level north bound interface for hooking up 
applications. It is designed for performance and reliability which is the need of the hour 
for deployment in mission-critical networks. 
NOX: (C++/Python) NOX was the first OpenFlow controller. 
Trema: (C/Ruby) Trema is a full-stack framework for developing OpenFlow controllers 
in Ruby and C. 
Beacon: (Java) Beacon is a Java-based controller that supports both event-based and 
threaded operation. 
Floodlight: (Java) The Floodlight controller is Java-based OpenFlow Controller. It was 
forked from the Beacon controller, originally developed by David Erickson at Stanford. 
Maestro: (Java) Maestro is an OpenFlow "operating system" for orchestrating network 
control applications. 
Ryu: (Python) Ryu is an open-sourced Network Operating System (NOS) that supports 
OpenFlow. 
NodeFlow (JavaScript) NodeFlow is an OpenFlow controller written in pure JavaScript 
for Node.JS. 

  
 هاي موجود لشچا - 3- 1

مکان وابسته به شرایط،  یک مفهوم کیفی و یک تصور انسانی است؛ بنابراین در هر زمان و هر 1کیفیت سرویس
هاي مربوط به کیفیت سرویس و  ترین چالشممکن است معانی متفاوتی داشته باشد. همین امر یکی از مهم

آید.  حساب می اي مهم به عنوان مسئله ي کیفیت سرویس ویدئو نیز، این موضوع بهمسائل کیفی است. در زمینه
کند. براي ارائه کیفیت سرویس  ان در طول زمان تغییر میهاي کاربرکیفیت سرویس ویدئو با توجه به نیاز

ها در حد قابل قبولی فراهم شود. این امر نیز  هاي کیفیت سرویس موردنیاز آنمورد نیاز کاربران، باید پارامتر
ي کیفیت سرویس ویدئو است. ازآنجاکه کیفیت سرویس یک امر نسبی است، ها درزمینهیکی دیگر از چالش

شود که تغییرات  بدترین کیفیت سرویس وجود ندارد. چراکه مسلماً بهترین حالت، زمانی حاصل میبهترین یا 
نهایت در اختیار کاربران قرار گیرد که عمالً این کار ها به صفر برسند و پهناي باند بیتأخیر و اتالف بسته

ي کاربر محاسبه و برآورده شود. هاغیرممکن است؛ بنابراین باید کیفیت سرویس مناسب، با توجه به نیازمندي
همچنین فراهم کردن همه پارامترهاي کیفیت سرویس براي کاربران نیز چالش بزرگی است. مورد دیگر این 

شدت به تأخیر حساس هستند،  ها بهشود. این ترافیک شناخته می 2عنوان ترافیک بالدرنگ است که ویدئو به

                                                           
1Quality of service 
2 real time 
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دهد  ها رخ میها دیگر ارزشی ندارند و اتالف بسته بیشتر شود، بسته اياي که اگر تأخیر از حد آستانه گونه به
]3, 2014 A.Lara, .[  

  اند: صورت خالصه در زیر لیست شده ها به چالشدیگر 
ü کند که براي توسعه  کیفیت سرویس انتها به انتها را پشتیبانی نمی ،اینترنت کنونیVSDN1 

  است. تیمحدود
ü العات وضعیتی شبکه به دلیل شمار زیاد تجهیزات و آوري اط هاي بزرگ، جمع در شبکه

  هاي شبکه دشوار است. موجودیت
ü کننده تنها  هاي بزرگ یک کنترل پذیري دارد. در شبکه کننده مسئله مقیاس وجود تنها یک کنترل

کننده  منابع محدودي دارد که براي پردازش رویدادهاي شبکه کافی نیست. یک معماري کنترل
  ]. ,J.Gozdecki 2003 ,5[کند  پذیري را حل می ي مقیاس هشده، مسئل توزیع

ü اطمینان نیست و ممکن است شکست بخورد درنتیجه کل شبکه از   کننده تنها قابل یک کنترل
آید از طرف دیگر بااینکه توزیع  کار بیافتد و درنتیجه مسئله قابلیت اطمینان پیش می

کننده اصلی تأخیر زمانی نصب، تغییر  ز کنترلتر است ولی برگشت پاسخ ا ها مطمئن کننده کنترل
  دهد. و حذف جریان را افزایش می

ü 2004 ,7[هاي توزیع مهم هستند و نقش مهمی در کارایی کلی شبکه دارد  تعداد وضعیت 
J.Ruela, .[  

ü کننده و سوئیچ براي جلوگیري از سربار و همچنین تجمیع شبکه  هماهنگی بین کنترلSDN  با
  باشند. هایی است که محققان در حال بررسی آن می گر چالششبکه سنتی از دی

ü هاي شبکه  کننده در بحث توزیع کنترلSDN ها،  کننده براي بهینه کردن تأخیر بین کنترل
کننده و همچنین حداقل کردن زمان پاسخ و افزایش توانایی  ها، تأخیر بین دو کنترل سوئیچ

  صورت بهینه انجام گیرد. تجهیزات شبکه بهها باید محل قرارگیري و نصب  شبکه در تعامل
ü کننده، با ایجاد هر جریان جدید،  شده توسط کنترل کاهش تعداد رویدادهاي تولیدي و پردازش

شود  هر بار رویداد جدیدي تولید می غیره، ها و تغییر جریان، حذف جریان، هماهنگی بین سوئیچ
  ]. ,H.O, A.Durresi 2013 ,6[شود  که باعث ازدحام شبکه می

ü هاي شبکه  ها از دیگر چالش کننده ي توزیع بار روي کنترل نحوهSDN شده است. توزیع  
ü پهناي باند، زمان برقراري ارتباط، نرخ 2اطالعات با ارزش شبکه از قبیل تأخیر، تغییرات تأخیر ،

  شود. فراهم نمی OpenFlowشدن بسته و گذردهی مستقیماً توسط پروتکل  گم
باید در مقابل بدخواهان خارجی یا  SDNاست که  SDNگر بحث امنیت شبکه یک موضوع کلیدي دی

 هاي داخلی (سهوي یا عمدي) مقاوم باشد. شکست
  

                                                           
1 Video over Software Defined Networking 
2 Jitter 
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  کارهاي گذشته -2
هاي  صورت کارا جریان داده کارگیري یک ساختار درختی در شبکه است که بتواند به مسیریابی چندپخشی به

برساند. هدف اصلی از توسعه مسیریابی چندپخشی حداقل کردن ها  کننده یکسانی را به گروهی از دریافت
شود،  ارتباط منابع با استفاده از ساختار چندپخشی است و این هدف با کمینه کردن هزینه درخت میسر می

دیگر  عبارت به ] ,L. Huang 2016 ,4[شود  نامیده می نهیکم 1کمترین هزینه درخت فوق، درخت اشتاینر
نر تالش براي پیدا کردن درختی با کمترین هزینه است که گروهی از مقصدها را که مسئله درخت اشتای

ي مسیریابی چندپخشی با کمترین  که مسئله هایشان کمینه است را تحت پوشش قرار دهد هزینه کلی یال
ارائه  SDNیک سیستم مسیریابی چندپخشی مبتنی بر  ] ,M.W.Lee 2014 ,3[شود.  هزینه نامیده می

ها با پروتکل مدیریت گروه اینترنت  یافته است. سیستم آن توسعه RYUي  کننده که روي کنترل دهد می
IGMP کند. در این روش براي  سازگار بوده و مسیر بهینه را بر اساس پهناي باند جاري شبکه محاسبه می

استفاده شده است  Opent Flowدر کنار  Sflow گیري پارامترها از پروتکل ارزیابی کارایی و همچنین اندازه
حال  گیرد). بااین (فقط معیار پهناي باند را در نظر می گیري دقت باالتري داشته باشد. تا نتایج حاصل از اندازه

اصطالح نودهاي شبکه در نظر گرفته نشده است که  ها به ازدحام و بارکاري سوئیچ ي مذکور درروش مقاله
نه انتخاب شده با ازدحام در سوئیچ روبرو بوده و نودهاي مسیر همین دلیل ممکن است باعث شود تا مسیر بهی

 انتخاب شده ظرفیت پذیرش جریان چندپخشی را نداشته باشد.
]5, 2015 S.H. Shen, [  روي مسئله محاسبه مسیرهاي چندپخشی چندگانه براي جریان ویدیو مبتنی بر

SDN کارگرفته شده است، اما مسئله بزرگ  شود سیستم پیشنهادي به طور خاص روي ویدئو به متمرکز می
کند که دقت این روش پایین  هاي پورت سوئیچ محاسبه می این است که نویسنده پهناي باند شبکه را از صف

الگوریتم هیوریستیک براي ساخت چندین درخت چندپخشی براي  ] ,2016Jiang J R ,2. [است
ها با تعدادي گیرنده  دهد که هریک از این منبع ارائه می SDNهایی با چندین منبع مبتنی بر  چندپخشی

تغییریافته الگوریتم درخت اشتاینر  Dijkstraیافته الگوریتم  دهند. این الگوریتم توسعه تشکیل یک گروه می
گیرد.  ترین مسیر در نظر می ها، وزن نودها را نیز براي مسیریابی و یافتن کوتاه است که عالوه بر وزن یال

کند این  هاي درخت چندپخشی پهناي باند مصرفی کاهش پیدا می ه با توجه به کاهش یالشد درروش ارائه
سازي شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است که نویسنده براي ارزیابی  پیاده Ryuي  کننده الگوریتم روي کنترل

 معیارهاي پهناي باند و تأخیر را در نظر گرفته است.
 ]3, 2013 L. Bondan, [ بین  ترین مسیر دهد که کوتاه اي پیشنهاد می اي چندپخشی چندرسانهروشی بر

یابد اما زمانی که تعداد  و تأخیر انتها به انتها کاهش می منبع و مشتري (کاربر) بر اساس تقاضا محاسبه شده
 .L. N 2008 ,4[شوند این روش با تأخیر همراه است.  زمان به سیستم متصل می صورت هم زیادي کاربر به
McKeown, [ ممکن از  ي مسیرهاي کننده همه دهد که در این روش کنترل یک روش چندپخشی ارائه می

 ] ,M. Zhao 2014 ,2[یابد.  کند، بنابراین تأخیر اولیه کاهش می منبع به اعضاي گروه را محاسبه می

                                                           
1 Steiner tree 
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که در این  دهد هاي ویدیو پیشنهاد می و ساخت درخت چندپخشی براي جریان packingنویسنده یک روش 
هاي چندگانه حداکثر کردن بهره روي و تضمین  روش هدف از ساخت درخت چندپخشی مبتنی بر منبع

کند  هاي مبتنی بر منبع استفاده می محدوده تأخیر انتها به انتها است. در این روش چون نویسنده از درخت
کننده باید تعداد  کنترل -1هستیم.  رو پذیري، روبه ها زیاد باشد با دو مشکل مقیاس زمانی که تعداد منبع

هاي  توجهی از فضاي جدول جریان سوئیچ این روش مقدار قابل-2زیادي درخت چندپخشی را نگهداري کند 
هاي دلخواه استفاده از درختان مشترك چند  براي شبکه ] ,Y.D. Lin 2017 ,4[کند.  مربوط را مصرف می

کننده و سوئیچ را ازنظر زمان مصرف و تعداد  ذیري کنترلپ دهد. این روش مقیاس گروهی را پیشنهاد می
حال نویسنده استفاده از پهناي باند، همچنین سربار حاصل از  دهد. بااین هاي جدول جریان، افزایش می مدخل

ترین مسیر  یک الگوریتم که ترکیبی از الگوریتم کوتاه]  ,Alaa M 2017 ,3[گیرد.  این روش را در نظر نمی
Dijkstra وجوي  و الگوریتم جستTabu دهد. در الگوریتم پیشنهادي از  است، ارائه میDijkstra  براي شروع

حال  حل بهینه استفاده شده است. بااین براي یافتن راه Tabu وجوي سریع نشست چندپخشی از جست
 آورد. نمی ها حرفی به میان شدن بسته نویسنده از پهناي باند مصرفی، سربار این روش و همچنین نرخ گم

AVLANCHE ]2, 2015 W. Gu, [ یک سیستم مبتنی بر SDN  که قادر است براي استفاده درData 
center  .ها چندپخشی نمایندAVALANCHE کند  یک الگوریتم مسیریابی چندپخشی است که تالش می

 .DYNSMD ]2, 2015 Jمحور  افزار نرمدرخت مسیریابی را حداقل نماید. چندپخشی پویا مبتنی بر شبکه 
Ruckert, [ ریزي و مدیریت چندپخشی با استفاده از مکانیسم درخت الیه شبکه  این روش براي برنامه
کند. این روش شرایط شبکه و  ها پشتیبانی می شود. این روش همچنین از توازن بار روي لینک استفاده می

واکنشی بوده به این معنی که پس از  لهگیرد. روش تشخیص خطا در این مقا تغییرات پویاي آن را در نظر می
شدن  تواند سبب گم هاي واکنشی می شود درنتیجه روش کشف شکست لینک زیر درخت جایگزین محاسبه می

یک روش براي متوازن ساختن بار ترافیک در چندپخشی از طریق  ] ,A. Craig 2015 ,4[ها شود.  بسته
براي پشتیبانی  SDNکننده  شده است. نویسنده یک معماري کنترل صورت بالدرنگ ارائه تغییر هزینه لینک به

دهد. هزینه لینک و ازدحام شبکه  از نظارت بر ترافیک، مدیریت گروه و مسیریابی ترافیک چندپخشی ارائه می
دهند که به  ارائه می SDN یک طرح چندپخشی براي]  ,T. Humernbrum 2016 ,5[گیرد.  ر میرا در نظ

وجود نداشت،  ipفرستنده امکان کنترل کامل تمامی اعضاي گروه چندپخشی که در چندپخشی سنتی 
که این  EB2هاي  فن و BAM1دهد. همچنین الگوریتم براي محاسبه درخت چندپخشی مبتنی بر اصالح  می
پخشی حداکثر استفاده شود، در مقاله مذکور توسعه  هاي جدول تک دهند تا از مدخل روش باهم اجازه می دو

هاي جدول  (تعداد مدخل گیرد پذیري را مورد ارزیابی قرار می شود. این مقاله معیار مقیاس شده می داده
  .یابد) ها کاهش می مسیریابی سوئیچ

  

                                                           
1 Branch-Aware Modification 
2 Early Branching 
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 راهکار پیشنهادي -3
گیریم: در ابتدا کاربر به یک سوئیچ سطح پایین  پیشنهادي خود سناریو زیر را در نظر میبراي توضیح طرح 

جریان ویدئویی در  و پورت) IPمتصل است که هیچ درخواست محتوایی نداشته و براي آن (با توجه به آدرس 
 تواند توسط هاي جدول جریان هر سوئیچ می کنیم مدخل نظر گرفته نشده است. همچنین فرض می

توان عمل  ش میرو وسیله طرح پیشنهادي اختصاص یابد. در مسئله چندپخشی ویدئو به دو به  کننده کنترل
در این روش با توجه به گراف شبکه درخت کمینه پوشا شبکه براي محتواي درخواستی پیداشده و  - 1کرد 

اي از ویدئو موردنظر  نسخه سپس با درخواست هر کاربر با توجه به اینکه درخت موردنظر کمینه و پوشا بوده
براي آن ارسال خواهد شد اما باید در نظر داشت که در درخت موردنظر ممکن است بعضی از نودهاي سوئیچ 
خاصی کالً درخواست محتواي ویدئو نداشته باشند و نیازي نباشد که محتوا به آن سوئیچ برسد حال اگر کاربر 

را بدهد که مسیر بهینه در درخت از سوئیچی بگذرد که  دیگري متصل به سوئیچ دیگري درخواست محتوا
شود که سبب  هاي متصل به آن می درخواست محتوا نداشته باشد سبب تکرار محتوا در آن سوئیچ و لینک

  ها را افزایش خواهد داد؛ بنابراین ما از روش دوم استفاده خواهیم کرد. استفاده مجدد شده و هزینه
از قبل وجود نداشته و با درخواست اولین کاربر براي ویدئو گروه چندپخشی  درروش دوم درخت پوشایی - 2

ي بعد با  شود در مرحله شده و مسیر بهینه براي ارسال ویدئو از منبع ویدئو به کاربر موردنظر تعیین می تشکیل
وا به کاربر اضافه شدن هر کاربر دیگر براي دریافت محتواي موردنظر با توجه به اینکه در مسیر رسیدن محت

اول، محتوا ممکن است از چندین سوئیچ عبور کرده الگوریتم مسیریابی مسیر بهینه را از درخت موجود براي 
  کند رسیدن محتوا به کاربر جدید جستجو کرده و بهترین مسیر را انتخاب می

موردنظر را  توانند کیفیت سرویس در این روش الگوریتم مسیریابی باید از بین مسیرهاي موجودي که می
روز شدن توپولوژي شبکه گراف جدید با  انتخاب کند براي این کار هر بار با به ، مسیر مورد نظر رامرتفع کنند

گیرد الزم به ذکر است ازآنجاکه بعضی از  در نظر گرفتن تغییرات صورت گرفته، در اختیار الگوریتم قرار می
کیفیت سرویس ویدئو را ممکن است نداشته باشند  هبودلیت بها ازنظر بارکاري قاب ها یا بعضی از سوئیچ لینک

  شده تا در مسیریابی شرکت داده نشوند. شده به الگوریتم حذف ها نیز در گراف داده این نودها و یال
رو بوده از مسیریابی مجدد خودداري شده، ازدحام لینک از  که لینک یا سوئیچ با ازدحام روبه همچنین مادامی

هایی مثل طول صف سوئیچ قابل تشخیص  ي و پهناي باند استفاده شده و ازدحام سوئیچ از راهور طریق بهره
توان گراف جدید را با اضافه کردن  اي کمتر شد می ازاینکه ازدحام لینک و یا سوئیچ از مقدار آستانه است. پس

  ریتم مسیریابی قرار داد.لینک و یا سوئیچ موردنظر براي پیدا کردن مسیر بهینه به نودها در اختیار الگو
دهد ابتدا سوئیچ متصل به آن در میان جدول  که کاربر درخواست محتواي خاصی می در این روش وقتی

کند که آیا گروهی با جریان و محتواي موردنظر وجود دارد تا این کاربر نیز به آن  محتواي خود جستجو می
ر صورت موجود بودن جریان موردنظر چون روال شده و جریان را دریافت کند و یا خیر. د گروه اضافه
اي براي بعضی از کاربران در  هاي منابع شبکه قبالً در نظر گرفته شده است و محتواي چندرسانه محدودیت

حال پخش است این درخواست جدید بار کاري قابل توجهی را به شبکه اضافه نکرده و فقط کافی است تا 
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این کاربر ارسال نماید  اضافه کرده و یک نسخه از جریان را به پورت متصل به سوئیچ کاربر موردنظر را به گروه
ها و همچنین  کننده و انجام کنترل دسترسیالبته ارسال جریان به کاربر پس از هماهنگی با کنترل

گیرد؛ اما اگر در حال حاضر گروه و جریان متناظر در سوئیچ  روزرسانی جدول گروه چندپخشی انجام می به
گروهی تشکیل داده و جریان موردنظر را از سرور محتوا  - 1تواند دو راه را پیش بگیرد  وجود نباشد سوئیچ میم

کننده  تواند درخواست را به کنترل سوئیچ می - 2براي کاربر درخواست داده و آن را به کاربر ارسال نماید. 
کننده در بعضی از مقاالت  بته کنترلگیري کند. ال مرتبط با خود ارسال کند تا آن در این مورد تصمیم

دارند؛ که اگر در مورد جریان موردتقاضا  شده دید منطقی از یک منطقه تحت پوشش توزیع SDNسازي  پیاده
کننده، پاسخ  دهند و آن کنترل کننده سطح باال انتقال می اطالعی نداشته باشند درخواست جریان را به کنترل

هاي مختلف اطالعات  ها با روش کننده ها هر یک از کنترل سازي بعضی از پیاده گرداند؛ اما در متناظر را برمی
کنیم که هر  دارند. ما در اینجا فرض می  کلی شبکه را به دست آورده و یک دید جهانی منطقی از کل شبکه

به که درخواستی از سوئیچ  اي از شبکه داشته، در این صورت هنگامی ها دید منطقه کننده یک از کنترل
هاي  اکنون در سوئیچ کند که آیا محتوا و جریان موردنظر هم رسد آن جستجو می هاي متصل می کننده کنترل

متصل به شبکه در حال جریان است یا خیر؛ و اینکه مسیر بهینه جریان در صورت اضافه شدن کاربر جدید 
 IGMPهاي سنتی مانند  تکلکند. در این روش برخالف پرو گیري می تصمیمآن چگونه خواهد بود و براي 

روزرسانی و  کاربر از فرایند چندپخشی و گروهی بندي اطالعی نداشته، نیاز به ارسال پیام عضویت در گروه، به
اگر گراف  کننده است. حذف از گروه از طرف کاربر نیست و تمامی این کارها مربوط به سوئیچ و کنترل

G(V,E)  کهV و  هاي شبکه مجموعه نودها و سوئیچE هاي شبکه را به عنوان ورودي الگوریتم  مجموعه لینک
  در نظر بگیریم.

  مراحل راهکار پیشنهادي به صورت زیر است: 5و  4شکل فلوچارت با توجه به 
ها و  در مرحله اول الگوریتم براي پیدا کردن مسیر بهینه بین دو نود (کاربر و منبع ویدئو) ابتدا لینک - 1

هاي کیفیت سرویس ویدئو (پارامترهایی چون پهناي باند، تأخیر و  ه که آیا محدودیتها را بررسی کرد سوئیچ
ها توسط لینکی به علت کمبود پهناي  که این محدودیت کنند که درصورتی شدن بسته) را مرتفع می نرخ گم

ازدحام روبه داده باشد و یا توسط سوئیچی که با  باند اولیه لینک یا شرایط بارکاري و ازدحام ممکن است رخ
اصطالح مسیریابی فقط در  است نقض شود الگوریتم لینک و سوئیچ موردنظر را در گراف در نظر نگرفته و به

  شود. ها را داشته باشد، انجام می شود که در آن لحظه قابلیت ارضاي محدودیت بخشی از گراف انجام می
مان محتوا این بار الگوریتم عالوه بر در نظر با اضافه شدن کاربران جدید و رسیدن درخواست جدید براي ه - 2

عنوان منبع  کنند به اي از ویدئو را دریافت می هایی که نسخه گرفتن نود جدید و منبع ویدئو هر یک از سوئیچ
  ترین مسیر بهینه را جستجو کند. در نظر گرفته و سعی بر این دارد که بهترین مسیر و کوتاه

که هر بار با تغییر توپولوژي شبکه شامل اضافه شدن یا خرابی لینک یا سوئیچ و الگوریتم با توجه به پویایی شب
اي کاهش یابد  رو است از مقدار آستانه بار لینک یا سوئیچی که با ازدحام روبه همچنین در مواردي که اضافه

  روزرسانی خواهد کرد. شده و درخت موجود را به دوباره اجرا 
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  یتم به صورت زیر است:رویدادهاي اجراي دوباره الگور
  شکست لینک یا ناکافی بودن پهناي باند موجود از مقدار درخواستی - 1
  از کار افتادن سوئیچ یا عبور از بار کاري آستانه- 2
  گیرد. در صورت آزاد شدن منابع الگوریتم در اجراي بعدي این مورد را در نظر می - 3
  
  

  
  : فلوچارت راهکار پیشنهادي4شکل 



13 
 

  
  ادامه -وچارت راهکار پیشنهادي : فل5شکل 

  
  ارزیابی -4

عنوان نود روي توپولوژي شبکه در  به Open Flowسوئیچ  11کنیم و  استفاده می POXکننده ما از کنترل
کننده متصل است. ما الگوریتم چندپخشی ها به کنترل گیریم، هرکدام از سوئیچ سازي در نظر می شبیه

و الگوریتم  Dijkstraتم ساخت درخت چندپخشی مطابق با الگوریتم پایه را بر اساس الگوری *AD پیشنهادي
شوند.  نامیده می EDSPT2 و DSPT1ها به ترتیب  سازي کنیم. این الگوریتم شبیه Dijkstraشده  توسعه داده

طور که مشاهده  دهد. همان ) نشان می12و  8، 4گذردهی براي گروهی با تعداد کاربران مختلف ( 6شکل 
نرخ گذردهی  EDSPT تمیالگورو  *AD هاي مقایسه شده با الگوریتم پیشنهادي د از بین الگوریتمشو می

براي چندپخشی ویدئو  *AD ها دارد، با توجه به اینکه الگوریتم پیشنهادي باالتري نسبت به بقیه الگوریتم
گوریتم پیشنهادي نرخ در آغاز کار ال گیرد میهاي بیشتري براي مسیریابی در نظر  شده و محدودیت مطرح

ها نتایج بهتري را از خود  که با افزایش تعداد درخواست داشته EDSPT گذردهی کمتري نسبت به الگوریتم
دهد. با توجه به اینکه درروش پیشنهادي در هنگام شکست لینک خیلی سریع از مسیر جایگزین  نشان می

؛ باشد مکان ارسال و دریافت صحیح بسته باالتر میشود پس ا شود عملیات ارسال ویدئو متوقف نمی استفاده می
شود. از طرف دیگر  در ثانی بالفاصله بعد از مسیر جایگزین درخت کمینه جایگزین پیدا و از آن استفاده می و

                                                           
1 Dijkstra’s Shortest Path Tree 
2 Extended Dijkstra’s Shortest Path Tree 
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شود اگر لینک با ازدحام مواجه  هایی اعمال می با توجه به اینکه رو پهناي باند در ابتداي الگوریتم محدودیت
 گیرد. محتوا روي آن صورت نمی باشد ارسال

شود با توجه به اینکه با  طور که مشاهده می دهد، همان هاي چندپخشی نشان می لرزش را براي گروه 7شکل 
جریان جدیدي براي ارسال محتوا روي آن لینک یا سوئیچ در نظر  ،نزدیک شدن مقدار بار لینک یا سوئیچ

واجه نخواهند شد. از طرف دیگر با توجه به نودهاي پروکسی که هاي موجود با تأخیر م شود جریان گرفته نمی
ایم در صورت شکست و یا خرابی لینک یا سوئیچ ارسال بسته از طریق این  در راهکار پیشنهادي در نظر گرفته

نیز این  *AD سازي الگوریتم پیشنهادي آید که نتایج شبیه نودها انجام گرفته و تأخیر کمتري به وجود می
 دهند. را نشان میموضوع 

 
 

  
 گذردهیمتوسط  :6شکل 
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  لرزش سهی: مقا7شکل 
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. با توجه دهد یکاربر نشان م 12و  8، 4شده تعداد  مطرح يها تمیالگور يها را برا شدن بسته نرخ گم 8شکل 

 گرید يها نکیو از ل شود ینم رفتهیپذ يدیجد انیجر چیو سوئ نکیشدن به مقدار آستانه ل کیبا نزد نکهیبه ا
محتوا  يها بسته یپروکس ينودها نکیل کستدر هنگام ش نکهیو با توجه به ا شود یاستفاده م یابیریمس يبرا

  .ابدی یکاهش م يشنهادیها در راهکار پ شدن بسته احتمال گم کنند یرا ارسال م
  

  
 بسته شدن گمنرخ  :8شکل 

  
  ندهیآ یقاتیتحق يها و فرصت يریگ جهینت -5
 69 نترنتیا کیمثال از تراف يگسترده در حال استفاده هستند برا یلیصورت خ روزمره به یدر زندگ وهایدیو

از شبکه بوده که با  يدینسل جد ،محور افزار نرم يها شبکه نیب نیاست درا ویدیو کیدرصد مربوط به تراف
صورت گرفته وهش پژاست در  دوارکنندهیام ندهیدر آ شتریاستفاده ب يآن برا يایخاص و مزا يتوجه به معمار

که  یذکر شد، تعداد مقاالت کهطور  مطالعه قرار گرفت که همان مورد دئویو یچندپخش یابیریبحث مس
موجود  ياند محدود بوده و اکثر کارها کرده یمحور بررس افزار نرم يها را بر اساس شبکه دئویو یچندپخش
از  یبیترک يشنهادیپ یابیریمس تمیلگوراند. ا موردمطالعه قرار داده یرا در حالت کل کیتراف یچندپخش

و  تیعالوه بر در نظر گرفتن ظرف نهیبه يرهایمس افتنی ياست که برا *A تمیو الگور Dijkstra يها تمیالگور
. با ردیگ یدر نظر م چیسوئ يها صف تینودها را با استفاده از وضع تیو وضع تیظرف نکیباند موجود ل يپهنا

 تمیاز الگور گذردهی و لرزششدن بسته،  نرخ گم يها ياریازنظر مع يشنهادیوش پسازي ر شبیه جیبه نتا جهتو
  کند. بهتر عمل می Dijkstraالگوریتم و  Dijkstra افتهی توسعه

 نیا يبر رو دئویو یشدن چندپخش بوده و از مطرح يدیمحور موضوع جد افزار نرم يها شبکه نکهیتوجه به ا با
کاردارند.  يبوده و اغلب مسائل جا ادیها ز شبکه نیدر ا یمطالعات يها رصتف گذرد ینم يادیها زمان ز شبکه
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و ازدحام شبکه شود از  يریپذ اسیسرور ممکن است باعث مسئله مق کیوجود تنها  دئویو یدر چندپخش
بحث متوازن ساختن  نیو همچن دئویسرور و نیاضافه نمودن چند توان یم ندهیآ یمطالعات يها کارها و فرصت

 ینیب شیپ يها تکنیککرد.  یرو نشود را بررس شبکه با مشکل روبه که يطور سرورها، به نیا نیبار ب عیو توزبار 
 انیو ارسال دوباره بسته باعث پا شود یرو م با خطا روبه رندهیدر گ یافتیدر میکه فر یمواقع يبرا يبعد میفر
 تواند یاست که م ییها از راه گرید یکی شود ینم يا و عمالً از آن استفاده شود یزمان انقضا بسته م افتنی

 يفضا زانیشده توجه به م ارائه يها تمیدر الگور نیدر شبکه را بهبود ببخشد. همچن دئویو یچندپخش تیوضع
 توان یرا م یابیریمس يمبادله شده برا يها امیتعداد پ نیو همچن چیسوئ انیجدول جر يها مدخل يالزم برا

در مصرف منابع امکان  ییجو مبادله شده عالوه بر صرفه يها امیود و کاهش تعداد پقرارداد، بهب یموردبررس
  .آورد یم فراهمکند را  یبانیپشت يشتریب يها انیشبکه از تعداد جر نکهیا
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