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چکیده

در سالهال خیر ال هارر فنلور هل پرشا فه ا خ پرلدهسلز شبک هل رخیلنش خا  ،چلهشهل جدید
در یصرص حفظ پلیدخر شبک و تعلدل الر 1مط ح شده خست .شبک هل خصلی هنرز عمدتل خز نظ فرزیکی مدی یت
می شرند ،در نهرج ال چلهش هلیی شلمل وخاسهگی ا ترپرهرژ فرزیکی ،پرچردگی زملن و کلرخیی مص ف منلاع ،خرخئ
مسر خیسهل و مهعلدل ک دن الر مرخج میالشند و خپ ختررهل شبک در حلل تالش ا خ ا ط ف ک دن ت خفرک کلرا و
شابک هساهند .رشاد چشامگر ک در ت خفرک کلرا هل ا دهرل رشد خنفجلر دسهگله هل تلفن هم خه و همچنرن
هارر پلرخدخیم هل جدید شابک خ ملنند خینه نت خشارلء ( )IoTا شاد نرلز ا تخصرص منلاع آزخد و یدمل ادون
وقف رخ در س تلس فضل خا هل رخ ض ور نمرده خست[1] .
2
در خین مرالن خفزخیش کرفرات یادمال ( )QoSو نرزکلهش هزین هل عملرلتی در کنلر تکنرهرژ نرپلیی همچرن
 3NFVال خسااهفلده خز تع یت ترخاع ساا وی زنجر هخیی ( )4SFCالر خا هل رخ در ساا تلساا جی خفرل شاابک  ،مهعلدلت
میسلزد.
سا ا وی دهنادگالن یادمال خا ( ،)5CSPsخرخئ دهندگلن سا ا وی هل خپلرکرشااان ( )6ASPsو خرخئ دهندگلن
سا وی هل خینه نهی ( )7ISPsا عنرخن خپ ختررهل شابک ا منظرر ختخلذ تصامرمل و سارلستگذخر ترزیع منلاع
مجلز منعطت ال خساااهفلده خز ترخاع یدملتی زنجر هخیی  SFCقلدر یرخهند ارد ا خ پلساااخگریی ا نرلزهل پریل
کلرا خن یرد س ویسال منعطت و خقهصلد رخ ا خ زی سلیهال مجلز شده ن مخفزخرهل شبک ف خهم کنند .خز خین
رو ترج ا زی سلیهال مرجرد خز جمل چلهشال پرش رو فنلور هل م تبط ا خین حرزه خست.
خین مقله در خاهدخ مجلز ساالز  NFVرخ ترضاارد دخده و خرتبلط آن رخ ال معملر  SFCتبررن مینملید و در خدخم ال
تع یت زنجر ه سا وی (یدمل ) ،مع فی مشاکال و چلهشال آن رویک دهل اارن سلز رخ تش ید می نملید و در
نالیت ا نهرج گر و خرخئ پرشنالدخ میپ دخزد.
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 -1مقدمه

ال ترساع خینه نت خشرلء ( ،)IoTخف خد و خشرلء میترخنند در ه زملن و مکلنی وخرد فضل خطالعلتی شرند و الهم خرتبلط
ا ق خر کنند [2] .ا خسلس ا آورد و پرشارنی سرسکر ارش خز  55ارلررن دسهگله در سلل  2525ا خینه نت وصل یرخهند شد
و دخدههل خیجلدشاده ترساط م دم ،ملشارنهل ،خشرلء و تعلمال آنهل ا  555ت خالیت یرخهد رسرد ،درحلهیک  %45دخدههل
خیجلدشده در سلل  2512ترسط  ،IoTدر هب شبک  ،پ دخزش ،تحلرل و ذیر ه یرخهد شد[3] .
رخیلنش خا  ،روش مؤث در پ دخزش دخدههل ا دهرل قدر محلسااب الو و قلالرت ذیر هساالز ا شااملر میآید .ال ترج ا
خینک خهگر رخیلنش خا یک مدل محلسب مهم کز خست ،خکث محلسبل در خا صرر میگر د ،س عت پ دخزش دخده خفزخیش
قلالترجای دخشاه خمل مهسسفلن پانل الند شبک ا هملن مرزخن خفزخیش پردخ نک ده خست؛ انلا خین ،پانل الند شبک یکی خز
مشکال رخیلنش خا خست ک میترخند تسیر طرونی رخ ا هم خه ارلورد .در اعضی خز ا نلم هل کلرا د  ،IoTسرسهم ممکن
خسات ا زملن پلساب اسارلر کرتله و جلاجلیی نرلز دخشاه الشاد ملنند سارساهم چ خ ق مز در حملونقل هرشمند ،شبک هل
هرشمند  ،م خقبت سالمت هرشمند  ،وخکنشهل خورژخنسی و ا نلم هل دیگ حسلس ا تسیر [4] .
تسیر خیجلدشاده ترسط خنهقلل دخده قلالقبرل نرست .اعالوه ،اعضی خز تصمرمل رخ میترخنرم ا صرر محلی و ادون خجبلر در
خنهقلل ا خا اگر یم .حهی خگ نرلز الشاد ا یی خز تصامرمل رخ در خا اگر یم ،خرسالل تملمی دخدههل ا خا و دسه اند آنهل
ضا ور نرست زی خ تملمی دخدههل ا خ تحلرل و تصمرمگر مفرد نخرخهند ارد .ا عبلر دیگ  ،خین چلهشهل ک تحت تسثر
رشاد س یع  IoTخیجلدشدهخند و ال پانل الند شبک  ،تسیر  ،قلالرت خعهملد و خمنرت خرتبلط دخرند نمیترخنند ا خسلس مدل خا و
ا صرر مسهقل ا ط ف شرند .ا خ حل خین مسلئل ،خسهفلده خز منلاع رخیلنش در نزدیکی کلرا خن ا خ رسردن ا پ دخزش و
ذیر ه محلی و همچنرن کلهش مقدخر خنهقلل و تسیر دخدههل پرشنالدشده خست[5] .
معمروً یک محرط رخیلنش م خز مؤهف هل شبک اند سنهی ملنند مسر یلبهل ،سریچهل ،دسهگله گر نده دیجرهلل ،س ورهل
پ وکسای ،پلیگله خساهق خر و ر ه تشاکرلشاده خست و هملنگرن ک در شکل  1نشلن دخدهشده خست میترخند در مجلور ال
دساهگلههل/حساگ هل  IoTق خر گر د .خین مؤهف هل میترخنند خج خ ا نلم هل کلرا د سا وی رخ پشهربلنی کنند .درنهرج
مؤهف هل شبک اند  ،رخیلنش م رخ ا خ خیجلد ترزیع جی خفرلیی س وی هل مبهنی ا خا ممکن میسلزند.

شکل  -1محیط رایانش مه
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هملنطرر ک مشاخص هسات ه گرن تیرر در خین زی سلیت هل ال ترج ا عدم خنعطلف پذی و خنطبلق پذی شبک هل
سانهی نرلزمند تیرر ا صارر فرزیکی می الشد ک عالوه ا خفزخیش س الر زملن و کلر نر و خنسلنی العت تلیر و کلهش
پانل الند و کلهش کرفرت یدمل می گ دد.
1
مجلز ساالز شاابک هل در خاهدخ ا خ نرل ا هدف مام خنعطلفپذی خیجلد شااد و ال هارر تکنرهرژ  NFVو  SDNا خ
مدی یت جعب هل مرلنی 2در محلسبل م در حلل تکلمل میالشد[6] .
حلل ال هارر پلرخدخیمهل جدید مثل پرلدهسلز کنه ل کنندههل خینه نهی ا رو خازخرهل یلنگی و ملشرنهل و همچنرن
حجم روز خفزون و ر قلال تصارر ت خفرک شبک هل ا شد نرلز ا تضمرن پریلیی و پلیدخر شبک هلیی خا جات پلسب ا
خین حجم خز دریرخسهال مهنرع خحسلس میشرد[7].
مفارم زنجر ه ( )Chainیل دنبله خیی خز سا ا وی هل در کنلر فنلور هل فرق ،خین سااارخل رخ پدید آورده ک آیل مد خنهظلر و
کرفرت شاابک جرخاگر نرلزهل یرخهد ارد و خین مام ک خازخرهل و تجارزخ سااختخفزخر کنرنی چ جلیگلهی در خین مرلن
دخرند.
در خدخم خاهدخ مبلحت فنی مجلز سلز ترخاع شبک ( )NFVو زنجر ه تلاع س وی ( )SFCمط ح و پ خز ا رسی مشکال
زی سلیهی و چلهش هل مرجرد ،رویک دهل اارن سلز مط ح و نهرج گر یرخهد شد.
 -2مجازی سازی توابع شبکه()NFV

مجلز سالز عملک دهل شابک یل ا خیهصالر  NFVخپ ختررهل شابک رخ قلدر ا پرلدهسالز خهملنهل شبک ا
صارر مرهف هل ن م خفزخر مجلز میکند .ه یک خز خین مرهف هل در حلهت سانهی ا صارر یک دسااهگله سختخفزخر
مجزخ پرلدهسلز میشدند .مثال در یک شبک وجرد تجارزختی خز قبرل :فلی وخل ،روت  ،مهرخزن کننده الر و ...ا طرر مجزخ خم
طبرعی ارده خسات .ادیای خسات ک وجرد دساهگلههل مجزخ ا خ ه کلرا د اسارلر هزین ا خست و پرچردگیهل مدی یهی
اسرلر نرز در پی دخرد.
ال خساهفلده خز  SDNمیترخن ا رخحهی عمک دهل شابک رخ مجلز نمرد ا طرر ک ه یک خز خهملنهل شبک رخ ا عنرخن
خپلرکرشانی خز کنه ه  SDNتع یت مینملیرم .مجلز سلز عملک دهل شبک مکمل شبک ن مخفزخر تع یت شده خست وهی
ادخن وخاساه نرسات هذخ تکنرهرژ  NFVمیترخند ال خساهفلده خز  SDNپرلدهسالز شارد .مدل  NFVترسط مرسس خسهلندخرد
خرتبلطل خروپل  3ETSIمع فی شده و در حلل خنجلم ا رسیهل تکمرلی ا منظرر خسهلندخردسلز میالشد.
در وخقع مجلز سالز ترخاع شابک ( ،)NFVیک مفارم معملر شابک خسات ک در دخیل کالسهل ترخاع گ ههل شبک
میترخنرم االکهلیی ک ا هم مهصل می شرند یل س وی هل خرتبلطی رخ خیجلد می کنند رخ اسلزیم.
پ خز خساهق خر  NFVا رو ساکر خا زی سالیت ،خمکلن مجلز سلز ترخاع مخهلت خز جمل ترخاع مسر یلای،4سرسهم
حرزه نلم، 5مهعلدل کنند الر، 6دیرخره آتش 7و ....وجرد یرخهد دخشت.
در کنلر  ، NFVمل  8VNFیل تلاع شاابک مجلز ساالز شااده رخ دخریم ک شاالمل یک یل چندین ملشاارن مجلز خساات ک
ن مخفزخرهل و ف آیندهل مخهلفی رخ خج خ میکنند ک میترخند رو سا ورهل ،سارئرچ هل یل فضالهل ذیر ه سلز الشد و حهی
رو زی سلیت خا ق خر اگر د .
1

SDN: Software defined networking
Middle-Boxes
3
ETSI: European Telecommunications Standards Institute
4
Routing
5
DNS
6
load balancing
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VFN: Virtual Network Function
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معملر  NFVا طرر کلی خز س جز خسلسی تشکرل شده خست:
 ترخاع شبک مجلز سلز شده
پرلده سلز ن م خفزخر ترخاع شبک و س وی هل رخ ا عاده دخرد.
 زی سلیت NFVI 1
شلمل منلاع فرزیک (ملنند منلاع محلسبلتی ،ذیر ه سلز  ،شبک و  )...و نمرن هل مجلز سلز شده خست .
 اخش مدی یت یل هملهنگ سلز :MANO2
شلمل وی مدی یهی و کنه هی خست ک ا طرر کلی ا رو چ ی حرلط یک  NFVو نرلز هل آن مهم کز خست.
(شکل .)2
همچنرن تالاع شااابک ( 3NFمعلدل وخژه  )Service Functionهملن رفهلر خسااات ک در جعب هل مرلنی ا رو ت خفرک
ورود خنجلم می گر د .تلاع شابک میترخند در وی هل مخهلت یک پشه پ وتکلی عمل کند یعنی میترخند خنرخع عملرل و
رفهلر هل ا رو ت خفرک (اجز مسر یلای) رخ خنجلم دهد .در نگلهی تخصصی ت می ترخن گفت :تلاع شبک یک یل چند جزء ق خر
گ فه شاده در یک سخت خفزخر خست .هذخ چندین تلاع شبک می ترخنند در یک دخمن و تحت یک مدی یت وخحد ق خر گر ند.خین
حجم خز خنعطلف در فنلور هل محلسبلتی مهح ک هب  4مررد ترج ق خر گ فه خست[8] .

شکل  –2معماریNFV

مزخیل خسهفلده خز فنلور  NFVنرز در چالر حرزه :هزین س ملی  ،5هزین عملرل  ،6خفزخیش قدر ی ید س وی
مررد احت میالشد[9] .
در الزخر و خفزخیش س عت رخهخندخز س ویسال و خنعطلف پذی
ال ترج ا مقدمل ارلن شااده حلل میترخن در ترضاارد  SFCچنرن ارلن نمرد ک ال خفزخیش فزخینده حجم ت خفرک شاابک هل و
خقدخمل م خکز دخده  ،مص ف منلاع اخلط وخاسهگی ا ترپرهرژ فرزیکی شبک و مدلهل خیسهل آن ارجرد یرخهد آورد.
خگ چا همالنطرر ک گفهرم  NFVدر کنلر  SDNخنعطلف پذی یرای ا خ ISPهل و CSPهل ارجرد یرخهد آورد ،خمل حذف یل
خضاالف ک دن ساافلرش یلص یک س ا وی و همپرشاالنی مجلز خین ترخاع کلر پرچردهخیی خساات و انلا خین ا خ خسااهق خر و
هل مخهلت

1

NFV Infrastructure
2 Management and Orchestration
3
NF: Network Function
4 Mobile Edge Computing
5
CAPEX: Capital expenditures
6
OPEX: operating expenses
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مقرلسپذی  NFV 1نرلز ا مکلنرسمالیی خست ک دریرخسهال کلرا خن رخ خز ترخاع پریل مخهلت ک ا صرر یردکلر در یک
زنجر ه ق خر میگر ند ،ال کمه ین یطل و هزین عملرلتی هدخیت نملید.
ال گذشات زملن NFV ،شبک هلیی ال کلرخیی الو رخ ال مقرلس پذی  ،خنعطلف پذی و سلزگلر ارشه و کم هزین نسبت ا
شبک هل سلیه شده خز تجارزخ شبک سنهی خرخئ یرخهد دخد
 -2زنجیره تابع سرویس ()SFC

خم وزه شابک هل مدرن نرلزا مهدهل چلاکه ا منظررخسهق خریدمل شبک و تحریل آنهل دخرند .زنجر ه س وی ،
یک خصاطالح عمرمی خسات ک خهگر جدید رخ ا خ خساهق خرسا وی در شابک ترصرت میکند و چندین نکه کلرد
شلمل خسهقالل س وی هل خز ترپرهرژ و یلصرت کشسلنی خجزخ س وی رخ اام خه دخرد.
زنجر ه تلاع سا وی  ،نشالندهنده سا وی هلیی خسات ک میترخنند درس خس شبک اام مهصل شده واصرر ن مخفزخر
کنه ل اشارند .در وخقع زنجر ه تلاع س وی  ،ا منظرر خیجلد زنجر هخ خز س وی هل شبک (همچرن  )IPS،Nat،Firewallو
مهصل ک دن آنهل اصرر یک زنجر ه مجلز خسهفلده میشرد ومزیت خصلی آن ،خیجلد یک خرتبلط مجلز ا منظررختصلل
ج یلنهل ا ترخاع س وی هل مررد نرلزشلن میالشد.
س ا وی دهندههل زنجر هخیی ( )SFCا صاارر دنبله خیی خز ترخاع شاابک ( )NFتع یت میشاارند و ا منظرر خرخئ یدمل
گرنلگرن ت خفرکی سارلسهال مهفلوتی خز هم ا خ تنظرم زنجر ه س وی ارجرد میآید .ا خ مثلل یدمل ت خفرک خرتبلطل
ویدئریی ممکن خسات در ارن سا ورهل ترزیع شدهخیی در ج یلن الشد و یل یک س وی  HTTPنرلز ا عبرر خز پ وکسیهل و
فلی وخلهل دخشااه الشااد ،خینجلساات ک دسااه هل گرنلگرن یدمل آنالین ا خ مدی یت خین زنجر ه اخلط NFهل ساانهی
مرجرد در شابک  ،تبدیل ا چلهش خیهصالص منلاع در سختخفزخرهل یرخهند شد .ال ورود مبلحت  NFVا خین حرزه اسرلر خز
مشاکال تخصارص منلاع مجلز ا ط ف شاده خسات و حهی مق رخ ت خفرکی نسال پنجم شبک هل مرالیل ( )5Gترسط
سلزملن  ETSIا خ  NFVدر حلل تدوین هسهند ] .[10در خین مرلن  SFCچلهشهلیی همچرن ق خردخدن مطلرب ترخاع س وی
ا خ کلهش تلیر و یل کلهش ه فرت شابک مررد نرلز ،تخصرص پریل نرلزهل کلرا ا ترخاع س وی و مسر یلای ت خفرک
خز ط یق ترخاع مخهلت ال تم کز در تخصارص منلاع پررساه ا دریرخساهال کلرا رخ ا خ سا وی هل مخهلت ،ال تشکرل
زنجر ه یدمل پریل رخهب میکند.
تصارر کنرد کلرا رخ ک در حلل ساف در یک ملشارن در حلل خساهفلده خز یدمل خست ،ک محدودیهال تلیر در س وی
ویدئریی خعملل میشرد .در خینجل تشکرل  SFCمیترخند ال کلهش تلیر شبک ص ف جریی قلال ترجای رخ خیجلد کند[11] .
تع یت ترخاع زنجر ه س وی شلمل س مفارم میالشد:
خهت) سا وی شبک ( :)Network Serviceیدمل شبک خیی ک ترسط خپ خترر خرخئ میشرد ممکن خست خز ط یق یک یل چند
تلاع س وی تحریل دخده شرند .س وی شبک ممکن خست شلمل یک یل چند تلاع مجلز س وی ا خ یک فلی وخل DPI،و
یل خسکن وی وس الشد[12] .
ب) تلاع س وی ( :)Service Functionیک تلاع س وی میترخند ا عنرخن مسئرل رفهلر اسه هل دریلفت شده در وی هل
مخهلت یاک پشاااها پ وتکل عمل کند( .در وی شااابک و سااالی وی هل  )OSIو همچنرن ا عنرخن یک جزء منطقی،
می ترخند ا مثلا یک عنص مجلز ارده و یل در عنلص شبک فرزیکی جلسلز شده الشد[12] .
ج) زنجر ه یدمل عملک د( :)Service Function chainingزنجر ه یدمل عملک د مجمرع خیی خز ترخاع ساا وی خنهزخعی و
ت ترب قررد خسات ک اساه ا ج یلن خنهخلب شاده ا وخسط یک نرع طبق اند ا خ ف یمهل ،اسه هل 2اکلر ا ده میشرند.
][12
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شکل  3نملیی خز دنبله زنجر هخیی  NFرخ نملیش میدهد ک در آن یدمل س وی
مررد نرلز کلرا  ،هب هل ه گ ه ا خ خنهقلل زنجر ه یدمل خنهخلب میشرند[13] .

( )Service Functionsاسه ا یدمل

شکل  – 3خدمات در زنجیره توابع سرویس شبکه

-5مشکالت زیرساختی  SFCو چالشهای موجود

تلمرن مقرلس پذی

معملر  SFCیک تکنرهرژ نرپل و در حلل ترسع خست .تجارزخ زی سلیهی ملنع مامی ا خ
و پریلیی یردکلر خرخئ س وی هل می الشد ،و اخلط وجرد عرخمل ذیل مشکالتی نرز وجرد دخرد[14] :
 وخاسهگیهل ترپرهرژیکی
ال ترج ا خینک ترخاع یدمل الید در ساااطد ساااختخفزخرهلیی ملنند دیرخره آتش  ،مهعلدل کننده الر تشاااکرل زنجر ه
سا وی ادهند و اهرخنند ا مرقع در خین زنجر ه حذف یل خضلف شرند و ال در نظ گ فهن خین مرضرع ک ه گرن تیرر در
ترپرهرژ فرزیکی شابک نرلزمند ماندسی خینه نت خست ،حذف و خضلف خین ترخاع نرلزمند ا ق خر نظلم اسرلر پرچرده خ
خست ک میترخند العت عدم خمکلن خسهفلده خپ ختررهل شبک خز منلاع شرد.
 پرچردگی پرک اند :
وخاساهگی ا ترپرهرژ فرزیکی منج ا خسهق خر یدمل خیسهل میگ دد .ک ادین سبب خنجلم یدمل سلدهخیی ملنند تیرر
سافلرش س وی ممکن خست تیرر خ در ترپرهرژ فرزیکی رخ ا هم خه دخشه الشد ک اسرلر پرچرده و وقتگر هسهند.
خین خم مسابب کلهش س عت خرخئ یدمل و تنظرمل نلدرست س وی هل و در نهرج خسهفلده کمه خز حد مطلرب منلاع
یرخهد ارد.
 مشکل در تحریل یدمل پریل:
وخاساهگیهل فرق منج ا خنعطلفپذی کمه در خرخئ یدمل میشرد ،چ خ ک ممکن خست تیرر خ قلال ترجای در
ت نظرمل شبک خیجلد کند .خپ ختررهل شبک هرچ رخه سلزگلر ا خ تلیرد و ق خر دخدن ترخاع س وی ندخرند.
در رخاط ال معملر فرق چلهشالیی خز قبرل خمنرت ،تعلدل الر پریل  ،ق خردخد سطد یدمل پریل ، 1دسه سپذی الو QoS ، 2و
همچنرن هدخیت ت خفرکی پریل 3و تخصرص منلاع پریل خز مسلئل و چلهشال مط ح میالشند ک ذیالً ادخنال خشلره گ دیده خست:
][15

 تخصرص منلاع اارن :
خز آنجلیرک س وکلر  SFCال منلاع ترزیع شده در س تلس گسه ه جی خفرلیی فضل خا هل مخهلت میالشد ،هذخ خین ش خیط
محدودیت ارشه رخ ارجرد میآورد و ارشه سنلریرهل  ،ا خ منلاع دخیل یک خا کلرا د دخرد.
1

SLA: Service Level Agreement
High availability
3
dynamic traffic steering
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 هدخیت ت خفرکی پریل:
مدی یت ت خفرک شابک در مدل  SFCالید پریل الشد .ا عنرخن مثلل خنهخلب مسر ت خفرکی اسه ا عملک د هدف ممکن
خست حهی ا خ دریرخسهال مشلا دو کلرا مهفلو الشد.
 مدی یت نگلشت:
1
در حلل حلض رخه حل پرشنالد ا خ مدی یت نگلشت منلاع مررد نرلز زنجر ه س وی ال تیرر و ا روزرسلنی خطالعل
عنرخن اسه هل خرسلهی کلرا خن وجرد ندخرد.
 یط مشیهل ت خفرکی:
2
محققلن در مررد خهمرت سارلساهال س وی دهی و خجزخء م ارط ا آنال در محرطهل چند خا خا خز نگ خنی ک دهخند.
ملدخمرک ترخفقل (ق خردخدهل ) مرلن محرطال چند خا مطمئن نبلشاد ا سبب خیجلد زنجر ه س وی مرلن  ISPهل و یل
CSPهل مخهلت نرلز ا هملهنگی و رضلیت عمرمی دخرد .یط مشیهل ت خفرکی ختصلل ارن گ ههل رخ خز ط یق فلی وخل
و ترخاع تشخرص نفرذ مشخص میکنند ،هذخ ه سرلست نرلزمند شنلیت دسهررخهعملهل 3در خین حرزه خست.
 مسلئل خمنرهی:
خمنرت یکی دیگ خز د د هل خین مدل خسااات .ال ترج ا خینک چلرچرب هل  NFVهنرز خمنرت قلال خطمرنلنی ندخرد
هذخ ممکن خست حهی خین مدل ( )SFCدر خث حمال خنکلر س وی  4دچلر شکست گ دد.
 قلالرت خعهملد و دسه سی ا س وی :
یدملتی ک خز جلنب ASPهل خرخئ میشارد الید همرخره در دساه س کلرا خن نالیی الشد .خفزودن و یل حذف تلاع س وی
الید ادون وقف در یدمل ا سالی سا ویسال قلال خنجلم الشد .و ال ترج ا خینک پرشنالدهل خرخئ شده ترسط ختحلدی
 5ITUTا خ مدهال خیسهل خست ،مدل  SFCنرلز ا ترسع دخرد.
 قلالرت گسه ش:
ال پردخیش مفلهرم  NFVو  SFCمسله گسه ش پریل زنجر ه ترخاع العت اسط خدارل خین حرزه گ دیده خست.
ا ویژه در یصرص مفارم خینه نت خشرلء سلزندگلن و ط خحلن خین حرزه سعی دخرند خهگرریهمهلیی رخ در یصرص مدی یت
منلاع و محدودیت فلصل ارن گ ههل رخ ا خ رسردن ا نقط اارن اکلر گر ند.
 نظلر  ،مدی یت و ا ق خر هملهنگی:
تعدخد قلال ترجای خز خمرر ترسااط  ETSIا خ هملهنگی خنجلم شااده و در نهرج ف یم ورک  NFV-MANOترسااع یلفه
خساات و در نهرج  VFNMال همکلر ساالی الرکهل عملک د چالرچرب فرق میالشااد .وهی ط ح جلمعی ا خ خین
نظلر و همکلر خرخئ نشده خست.
 -6رویکردهای بهینهسازی در SFC

رخه حل هل مخهلفی تلکنرن در مررد خساهلندخردسالز مررد احت ق خر گ فه خست و ال ترج ا چلهشال مط ح شده
ق خر دخدن ترخاع مجالز و یادمال شااابکا اا منظرر ا حدخقل رسااالندن تلیر شااابک ا خ کلرا خن نالیی ال ترج ا
محدویتهل  SLAو  QoSحلئز خهمرت خست.
1
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ه چند رخهکلرهل کنرنی اطرر مساهقرم ا خ مدل  SFCخرخئ نشاده وهی میترخند ا خ اابرد عملک د ترخاع زنجر ه س وی
اکلر ا ده شرد  [16] .در خدخم ا تفکرک ا تش ید مرخرد یرخهرم پ دخیت:
 ا حدخقل رسلندن تلیر شبک :
تلیر زملنی یک علمل مام در محلسااب عملک د شاابک خساات .در ه نرع شاابک و خز جمل معملر  SFCتلیر در کل
شااابکا االید حدخقل الشاااد .کلرا خن مخهلت میترخنند مقلدی مخهلت تلیر رخ تحمل کنند و ASPهل الید خز طبق اند
کلرا خن آگله الشند .اکلرا دن چندین نمرن خز  VNFهل اسه ا مکلن و مرزخن پ خکندگی یک رخه ا خ ا حدخقل رسلندن
تلیر در شابک خسات .روشال خهگرریهمی ملنند  Min K-Centerو  L-Greedyا خ کلهش پرچردگیهل محلسبلتی و
زملن خج خ در الو ا دن کرفرت خسهفلده میشرد.
یکی دیگ خز پرشانالدخ خین حرزه تقسارم شابک هل ازرگه ا شبک کرچکه خست تل دخمن پخش عمرمی 1در شبک
کمه شده و کنه ل ت خفرک منج ا کلهش تلیر گ دد .وهی اا حلل مدل ا نلم ریز یطی ( )ILPنرلز ا خصالحی هم
دخرد.
ط ح خنهخلب سا ور ا خسالس مسار یلای مطلرب 2روش دیگ ا خ کلهش زملن پلساب یل کل تلیر خست .و کلرهل
دیگ نرز ملنند کلر ا و کل مسر اجل در نظ گ فهن کرتلهت ین فلصل همرخره معرلر خنهخلب خست.
ا خسالس ف مرل ( )1سعی شده تلاع هزین ا حدخقل رسلنده شرد .یعنی مجمرع تلیر ( )Dijارن نردهل  iو  jجلیی ک
ه فرت هرنک معلدل  Cijو تلیر خنهشلر و پ دخزش  dijو تعدخد دیهل رو هرنک  Fijخست:
Fij
+ dij × Fij
Cij - Fij

)(1

=Dij

خین روش ا خ حل مشکل مسر یلای اارن در شبک هل  CDNخست و در شبک هل زنجر ه عملک د س وی عالوه ا
شانلسالیی مکلنال کنه لکننده و روی تخصارص ، 3الید همپرشلنی 4ارن نمرن هل یدمل شبک و تلثر آن ا SLA
مررد ترج ق خر گر د .و همچنرن قلالرتهل م خکز دخده و تقلضالهل یدمل دخیلی 5میترخند ا ترزیع یدمل شبک در
خا هل تلثر اگذخرد.
 اارن سلز خسهفلده خز منلاع:
خز آنجلیی ک منلاع خا همرخره گ خن هساهند  SFC ،هم خز خین چالرچرب مساهثنل نرست .یرخسه هل کلرا خن در دوره
معلصا ال خنفجلر خساهفلده خز تلفنهل هم خه تیرر خ مک ر رخ تخصارص منلاع میطلبد .در نهرج تخصرص منلاع پریل
ملشارن هل مجلز  6 VMخهمرت خسالسای دخرد .هذخ تخصرص منلاع ا خ ا نلم ریز کلرخیی ملشرنهل مجلز ط ح
خصلی مرضرع منلاع آگله شبک میالشد .خز ط فی هم ا نلم ریز  VMا رو پ دخزندههل حلئز خهمرت خست.
پرشاانالد دیگ یک رویک د تجزی و تحلرل تصاامرمی چند معرلره ترزیع شااده خساات ک عرخمل گ ه ک ال ملشاارنهل
فرزیکی م تبط هساهند ،کل ر پرک اند رخ خنجلم دهند .در خینجل ه گ ه منلاع محلی ملشارن فرزیکی رخ مشلهده میکند و
در ساا م حل جلنملیی ،گزینش و مالج ف آیند پریل تخصاارص  VMا ملشاارنال فرزیکی ال حفظ ترزیع منلاع
ا خ نرلزهل دخیلی ا عنرخن یک سلز وکلر ترزیع شده ترسط عرخمل گ ه در سرسهم مدل سلز میشرد .خین رویک د ا
کم ک دن خسهفلده خز منلاع کمک میکند و رویک د ترزیع شده ا خ دسهرلای ا مقرلسپذی کلرا د دخرد.
ط خحی ،پرلدهسالز و خرزیلای سارساهمهل مدی یت منلاع ا خسلس مجمرع خ خز خازخرهل ن م خفزخر ا خ سلیت و
مدی یت سکر رخیلنش خا ا خ خا هل عمرمی و یصرصی خست.
1

Broadcast
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ا عنرخن نمرن کلرا خن ال خسااهفلده خز  ، OpenStackا مدی یت ساا یع محرط خا (ملشاارن هل مجلز  ،ساا ورهل )
میپ دخزند و اطرر مدخوم فعلهرت ملشارنهل مجلز ا خسالس مالج زنده 1منطبق 2میشرد .ال  OpenStackمیترخن
مقلی پذی خفقی Horizontal Scaling 3رخ تسااارل کنرد .،ا خین معنی ک وهلیفی ک در یک زملن خنجلم میشاارند
میترخنند ا تعدخد زیلد یل تعدخد کمی خز کلرا خن س ا وی دهی کنند (ال تنظرم  .)Instanceمثال یک ن م خفزخر مرالیل ک
نرلز ا ا ق خر خرتبلط ال یک س ور رخه دور دخرد ،میترخند وهرف خرتبلط ال کلرا خن مخهلت رخ ارنInstanceهل تقسرم کند.
هم آنال الهم در خرتبلط هساهند و وقهی کلرا خن ارشاه خز خین ن م خفزخر خسهفلده میکنند میترخن مقلی پذی رخ ا
س عت و ا رخحهی خنجلم دخد.
مامت خز هم خین ک  OpenStackیک ن م خفزخر مهن الز  Open Sourceخساات .یعنی ه کسای اخرخهد میترخند ا کد
خصالی ا نلم دساه سای دخشاه الشد ،آن رخ تیرر دخده یل خصالح کند ،و خین خصالحل رخ ا دیگ خن هم ع ض کند .خین
یلصاارت همچنرن ا خین معنی خساات ک  OpenStackهزخرخن ترسااع دهنده در سا خس ا دنرل دخرد ک تالش میکنند تل
محصرهی خمن و مقلوم در ا خا یطل خرخئ دهند[17].
 کلهش هزین :
معملر  SFCمبهنی ا تکثر خساات یعنی الید در آن چند کپی خز ترخاع ساا وی در ساا تلساا آن خعملل شاارد .خنهخلب
س ورهل و تعدخد و قدر پ دخزشی ملشرنهل مرزالن ا خ خسهق خر ترخاع س وی یک خم مام خست .هذخ ا منظرر کلهش
هزین هل ،مدلهل خوهریتاند خیجلد صت در م خکز دخده ا ت ترب ا نلم ریز  ،محلسب و خنهقلل رخ پرشش میدهند.
در خین یصرص خفزخیش س عت ا نلم ریز و س عت محلسبل ا خ ن خ خنهقلل الید مررد ترج ق خر گر د.
 اارن سلز ا مبنل سردمند :SLA
خرخئ یدمل سا وی شابک اسهگی ا سردآور  SLAدخرد و یک فلکهرر خرزیلای مام ا خ مدی خن شبک خست .ادین
سااابب جلب رضااالیت کلرا خن در مرزخن مرفقرت خین تکنرهرژ خز یک ط ف و کلهش هزین هل عملرلتی العت اارن
شدن سرد  SLAمیگ دد .ال ترج ا محدودیتهل  SLAتم کز ا مشکل مرزالنی ملشرن مجلز ک چشمخندخز خج خ
ا سمت مدل SFC
عملی رخ دخرد ممکن خسات در آینده خرخئ دهندگلن یدمل شابک رخ ا خ رسردن ا سرد حدخکث
رهمرن سلزد.
 اارن سلز ا مبنل :QoS
نمیترخن خز خهمرت  QoSدر شبک هل چشم پرشی ک د و خین مررد خرتبلط تنگلتنگی ال  SLAدخرد .انلا خین قدر پ دخزشی
 CPUسا ورهل م د ترج ق خر گ فه خسات .ه دسه خز م خکز دخده ا خسلس کرفرت یدمل یرش اند میشرند .م خکز
دخدهخیی ک میترخنند منلاع مهعدد دریرخسهال رخ ف خهم کنند گزینش شده و پ خز ختملم س وی مجددخً ا دسه اند خین
مدل خضلف میشرند.
ال خسهفلده خز شبر سلز در قرلس ال یک خهگرریهم خسهلندخرد %35 ،کلهش منلاع ارخسط مدل فرق مشارد خست.
مدهالیی نرز ا خ خیهصالص منلاع ا ملشرن هل مجلز در مدل اارن سلز تصلدفی وجرد دخرد و خثبل شده ک خین
مدل هل ا خ رسردن ا خفزخیش سرد ارشه ا هحلظ نظ قلال پرلدهسلز میالشد.
 سلی رویک دهل اارن سلز :

live-migration
adaptation

Horizontal Scaling
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خز جمل مرخرد دیگ در رویک دهل اارن سالز ا خ تخصرص منلاع مبهنی ا ح خجی ، 1مبهنی ا شلیعل  2و ا خسلس
مدل مبهنی ا معلمال  3وجرد دخرد.
در روش مبهنی ا ح خجی ا خ تخصارص منلاع در خا هل CSPهل پرشنالدخ کلرا خن رخ جمعآور میکنند و ترزیع منلاع
ارن کلندید ا ت ( )K-highestخنجلم میشرد.
در روش مبهنی ا معلمال  ،ملشارنهل مجلز ا خ تخصارص خنهخلب میشارند .در خین کلر مکلنرزم ترزیع شده خ
ا خ تخصرص منلاع در محرطهل ازرگ خا ترسع یلفه خست.
همچنرن رویک د مبهنی ا شاالیعل ا خ محرطهل چند خا پرشاانالد شااده خساات ک در آن یرخسااه هل ا خ منلاع و
پلسبهل خز سمت خرخئ دهندگلن منلاع در شبک ال ا یی خحهملو خرسلل میشرند.
اال تم کز ا رویک د ح خجی خرخئ کنندگلن و مصا ا ف کنندگلن سا ا وی منلاع ،اطرر یردکلر مذخک ه میکنند ،هذخ خرخئ
دهندگلن مهعدد می ترخنند ا خ ا آوردن نرلزهل مصاا ف کننده پرشااانالد شااارند .محققلن در خین اخش خصاااطالح
«خسه ختژ مذخک ه ی یدخر »4و «خسه ختژ مذخک ه ف وشنده »5رخ ا خ عملک د ااه پرشنالد میکنند.
مدل دیگ  ،تخصارص مجدد منلاع مهعدد منصافلن مشاه ک 6رخ در نظ میگر د ک ممکن خست در اارن سلز NFV
کلرا د دخشه الشد.
چالر خصل پرشنالد شده ا خ رعلیت عدخهت در تخصرص منلاع مهعدد مشه ک ا ش ح ذیل خست:
 -1تخصرص منلاع ادون تلیر  ،یعنی عدخهت ادون صت
 -2تخصرص منصفلن منلاع مهعدد ال تم کز ا رو خنرخع مخهلفی خز منلاع
 -3ا خا ک دن مقدخر کلی ترخنلیی پ دخزشی و پانل الند ا خ هم کلرا خن منج ا ا ق خر عدخهت نخرخهد شد.
 -4عدخهت وقهی ا ق خر یرخهد شاد ک تملمی دریرخساهال یدمل کلرا خن ادون ا گشت منلاع خیهصلص یلاد ،ه چند
منلاع خیهصلص یلفه مهعلدل نبلشند.
مشااالهده میکنرم رویک د اارن سااالز  SFCا عنرخن یک ترخنمند سااالز معملر  NFVا پلیلن ن سااارده و خز خین و
مقلیس خیی ارن رخه حلهل اارن و رویک دهل خکهشلفی ا خ مدهال  SFCوجرد ندخرد .و ا خ خیجلد یک مدل مطلهع
تحلرلی رفهلر  SFCالید اارن سالز مشکال م ارط ا آن رخ ال ترج ا سرلسهال تحمرل شده (ملنند صتاند ) حل
نملئرم.
 -7نتیجهگیری
گفت SFC

ال تقلضاال رو ا رشااد خا هل و یدمل خا  SFCو  NFVمحبرارت زیلد ا دساات آوردهخند و میترخن
خمکلن فعلهرت  NFVرخ در فضل چند خا ارجرد آورده خست.
 SFCفنلور نر پلیی خسات ک ال ترج مشاکال تکنرهرژیکی تجارزخ و منلاع شابک هل و خیسهلیی آنال ،ارشه خز آن ک در
عمل مشارد الشد در دیدگلههل نظ مررد احت ق خر گ فه خست.
ملنند  IoTو شبک هل 5G
هملنطرر ک در مقدم نرز خشالره شده هارر پلرخدخیمال جدید فنلور مبهنی ا شبک هل خا
مرالیل ،العت شده ک ا شد ا حرزه مدی یت منلاع مجلز خا هل و در دسه س اردن و کرفرت یدمل ترج شرد و پی در
پی رخهکلرهل اارن سلز آن خرخئ میشرد .و خز جمل مرضرعل الز خین حرزه هسهند.
1

auction based
gossip-based
3
broker-based
4
buyer's negotiation strategy
5
seller's negotiation strategy
6
fair joint multiple resource
2
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 مدل ساالز یدمل و زالنال،  خسااه ختژ تجزی و تجمرع ترخاع یدمل، در جات گسااه ش یدمل ترخاع زنجر ه ساا وی
 آگلهی و سرلستگذخر هل مخهلت یدمل در، مدی یت ت خفرک پریل و چلاک، مقرلس پذی و خصالح زنجر ه پریل،ترصارت
. و خمنرت زنجر ه یدمل خز جمل مرخرد هسهند ک اسرلر جل کلر و پرش فت دخرندQoS  وSLA اخش
در خین مقله ساعی شاده ال ترج ا عدم ف خوخنی خطالعل خین مرضارع در محرطهل عملرلتی س وی دهندگلن خینه نهی و
 ال ا رسااای مشاااکال و رخهکلر اا ها دخر خز خین،م خکز دخده دخیلی و تنال ا خساااهنلد منلاع مرجرد در مقلو ارنخهمللی
.معملر نرپل گلمی ه چند خندک در جات روش شدن خفق محققلن خین حرزه در آینده ا دخشه شرد
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