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هذا الكتاب ُمهدى إىل عائالتنا



5 الشبكات امُلعرَّفة بالربمجيات: املفهوم الشامل

قيل في مدح برمجيات الشبكات: المفهوم الشامل

ة حول  »كتاب جورانســون حول الشبكات امُلعرَّفة بالربمجيات سوف ُيشِبع الحاجة امُلِلحَّ

م واالستعداد  هذا العلم الجديد؛ فهذا املرجع املفيد ســوف يســاعد طابنا عىل رسعة التقدُّ

للتفاعل مع هذا العامل املَِلء باإلمكانات الهائلة والجديدة.«

* براين كابوتش، أستاذ مساعد يف علوم الحاسب، كلية ساينت جوزيف

»هــذا الكتاب َيِصف الوضع الحايل لعلم الشــبكات امُلعرَّفة بالربمجيات.  وجورانســون 

وبــاك جمعا كلَّ ما يخص هذا العلم يف كتاب ســهل القراءة، َيِصــف الوضع الحايل لتقنية 

الشبكات امُلعرَّفة بالربمجيات، وُيبيِّ األثر الذي ستحدثه حالياً ومستقبًا؛  فهذا الكتاب يجب 

أن يكون لدى كلِّ تقني شبيك.«

                                                  * سكوت فالكورت، مدير التقنية اإلسرتاتيجية، 

جامعة نيو هامبشري

»جورانســون وباك بالفعل كتبا كتاباً شــامًا عن الشــبكات امُلعرَّفة بالربمجيات!  هذا 

دانا بخلفية ممتازة عن  الكتــاب هو الكتاب الذي ُكنَّا كلنا بانتظاره.  جورانســون وبــاك زوَّ

الشــبكات امُلعرَّفــة بالربمجيات، وكيف يــؤدي التدفق املفتــوح OpenFlow دوراً مهاًم يف 

الشــبكات امُلعرَّفة بالربمجيات، وكيــف يتم التوافق الوثيق مع حركــة املصدر املفتوح التي 

ســمحت لهذه التقنية بالتطور برسعة هائلة خال السنوات القليلة املاضية.  وأيُّ قارئ يقرأ 

ل عن الشبكات امُلعرَّفة بالربمجيات، والتدفق املفتوح، وبيئة  هذا الكتاب سيحظى بَفْهم ُمفصَّ

الشبكات امُلعرَّفة بالربمجيات، وحتى تشعبات األعامل التجارية الناتجة عن تطبيق الشبكات 

امُلعرَّفة بالربمجيات.  وأنا شــخصياً ال أســتطيع االنتظار الســتخدام هذا الكتاب مع طايب يف 

ر الشبكات امُلعرَّفة بالربمجيات.« ُمقرَّ

                                         * روبرت كانيسرتا، مركز والية نيويورك للحوسبة السحابية، 

                                         معمل ابتكارات الشبكات امُلعرَّفة بالربمجيات 

                                             كلية علوم الحاسب والرياضيات، كلية ماريست
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 ١٩  املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

  :قدمةامل

  ت ضجة كبرية يف صناعة الشبكات؟بَ وملاذا سبَّ ؟ ما الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

نحاء أ سافر يف أ قرابة ثالث سنوات  ي قضيُت ولكنِّ ؛ هذا السؤال سهلة نقد تبدو اإلجابة ع
هذا السؤال الذي يطرحه الجميع من طالب الهندسة مبرحلة البكالوريوس  نالعامل لإلجابة ع

ات وبرمجيات الشبكات.التِّقنيإىل مسؤويل  وصوالً   ة يف أهم رشكات إنتاج وتجهيز ُمَعدَّ

، وهو OpenFlowعامة حول التدفق املفتوح  محارضةً  مُت قدَّ ؛ م٢٠١٠يف يوليو 
قد سمع عن  مل يكن أحدٌ  نظرياً و الربوتوكول الرئييس يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات، 

التدفق املفتوح أو الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات، حتى يف األبحاث العلمية بالجامعات.  
كان التدفق املفتوح هو محور  م٢٠١١فقط، يف شهر مايو  أشهربعد ذلك بعرشة و 

رشكة من  ١٥يف الس فيجاس، مع مناذج معروضة من  Interop ر انرتوبالحديث يف مؤمت
ات وبرمجيات الشبكات؛ كام تم إنشاء مؤسسة الشبكات  رشكات إنتاج وتجهيز ُمَعدَّ

ع معايري الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات، وكل األبحاث الخاصة ضْ املفتوحة لتسويق ووَ 
 رائعاً  الحديثة.  لقد كان بالفعل وقتاً  يةالتقنبالشبكات كانت تتحدث وترسد القصص عن 

  .للدخول يف مجال الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

مع  عملُت  ؛م٢٠١١و ٢٠١٠خالل العامني  إندياناللشبكة لجامعة  مصمامً وبصفتي 
ات وبرمجيات الشبكاتأ  لرشح كيف ميكن للتدفق  ؛غلب رشكات إنتاج وتجهيز ُمَعدَّ

ن تفيد الرشكات الكبرية والرشكات املزودة أ املفتوح والشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
العديد من االجتامعات واالتصاالت الهاتفية مع زمالء  تم عقدُ و لخدمات الشبكات.  

سيسكو، وجونيبور،  :مثل ،ن من الرشكات الكربىيو ن والتنفيذو املهندس التخصص سواءٌ 
عمل فريقي وقد إىل الكثري من الرشكات املبتدئة.   إضافةً  ؛، وبروكيدDell، وIBM، وHPو

نيسريا وشبكات بيق سويتش نيتوركس (من الرشكات املبتدئة) التي عملت يف  يْ مع رشكتَ 
جداً عندما  محظوظاً  الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يف إنشاء النامذج األولية.  لقد كنُت 

للحديث عن مرشوع جوجل الشهري للتدفق ؛ وِّرين من رشكة جوجلمع ُمطَ  اجتمعُت 
  املفتوح قبل سنتني من إعالن الرشكة عنه.

وملاذا هي مختلفة وقيّمة  ،عن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات خالل تلك الفرتة تحدثُت 
التنفيذين وحتى إىل رؤساء  يرينمن الطالب إىل مهنديس الشبكات إىل املد؛ لآلالف من الناس
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ن أصل إىل أ بعد دقائق من الرشح، حتى قبل  بعض الناس يستوعبونها فوراً و بعض الجامعات.  
حتى يفهم أهمية ؛ احتاج إىل يوم كامل نْ لكن هناك مَ ؛ الرشيحة الثالثة من العرض التقدميي

عرَّفة بالربمجيات يف مكانية الشبكات املُ إفهم إىل أرسع الناس  ؛بشكل عام.  و تلك الشبكات
هؤالء هم الذين ؛ فالتأثري عىل الصناعة هم أولئك الذين عملوا يف مجال الشبكات قبل اإلنرتنت

  األعامل التجارية املتعلقة بالشبكات. وافهم هم الذينصنعوا منتجات الشبكة و 

 ؛الكتابخططهم لكتابة هذا بجداً عندما أبلغني باول وتشاك  متحمساً  لهذا السبب كنُت 
للشبكات طوال أجيال من  حلوالً  يالقد بن؛ يف صناعة الشبكات طويلةٌ  لديه خربةٌ  هامكال ف

عىل خربته الجيدة باألعامل التجارية  دليٌل  لهو باول يف نجاح رشكتني مبتدئتني إسهامف؛ التقنية
رشح الشبكات عند  عاليةٌ  هذه الخربة الواسعة والعميقة لها قيمةٌ و املتعلقة بصناعة الشبكات.  

فقد وضعا الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ضمن سياق شبكات الحاسب اآليل ؛ املُعرَّفة بالربمجيات
 بتأثري هذه الشبكات يف السنوات القادمة.آ سنة، كام تنب ٣٠املمتد ألكرث من 

إىل كتبه للتحكم بالوصول  رمبا أفضل إثبات هو حديثي مع تشاك بعد أول حلٍّ 
لقد أمىض تشاك عدة سنوات و عىل متحكم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.   معتمداً لشبكة ا

 ن بناء حلٍّ أ ف كيف ِر لشبكة وعَ إىل اكمصمم لحلول التحكم بالوصول  HPيف رشكة 
 :مثل ،عىل التقنيات التقليدية ذا كان معتمداً إ  اً تحدي دُّ عَ لشبكة يُ إىل اللتحكم بالوصول 

م عن بُْعد وخدمة توثيق اتصال املستخدِ  ،SNMPاملبسطة بروتوكول إدارة الشبكة 
RADIUS  . لشبكة باستخدام متحكم إىل اللتحكم بالوصول  قيام تشاك ببناء حلٍّ و

شهر، ليس باأل قاس باأليام، وليس ملفتوحة املصدر بوقت يُ االشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
  الربمجيات.ن تشاك اقتنع بقيمة الشبكات املُعرَّفة بأ هنالك شك 

 سواءٌ ؛ يف املعلومات عن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات اليوم يف اإلنرتنت ال يوجد نقٌص 
 يف شكل مدونات مكتوبة، مدونات صوتية، تغريدات وما شابه ذلك.  كام يوجد كتاٌب 

مل يتعامل مع الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات خالل  لكن لشخٍص ؛ حول التدفق املفتوح
فال يوجد مصدر معلومايت شامل حول ؛ ن يستوعبها برسعةيف أ السنتني املاضيتني ويرغب 

  إصدار هذا الكتاب. الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات حتى تمَّ 

شخص مهتم بالشبكات املُعرَّفة  استيعابه بسهولة من أيِّ  هذا الكتاب ميكنُ 
 يري الشبكة، ومدلربمجيات، يشمل طالب البكالوريوس والدراسات العليا، ومختيصِّ با

الشبكات ب عميقةً  معرفةً  وال يتطلُب  مستقالً اً كتاب دُّ عَ ة املعلومات.  كام يُ مراكز تِقني
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 تاريخيةً  هذا الكتاب ملحةً  يعرُض و.  ليتمكن القارئ من فهم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات
رت حتى تم إنتاج التدفق املفتوح والشبكات وكيف تطوَّ  ،ف التقنياتللشبكات ويِص 

ن أ ة معلومات تحاول ملركز تِقني اً شبكة أو مدير  مصممَ  ذا كنَت وإ املُعرَّفة بالربمجيات.  
نها أ  نها معتمدة عىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات لكن يظهرُ أ عى تقارن عدة حلول يُدَّ 

ن بتزويدنا بأسس واضحة لتقييم العديد من افقد قام املؤلف؛ أخرى قنيةتِ معتمدة عىل 
  الطرق املختلفة للتقنيات املنافسة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يف السوق.

الشبكات  من الناس السؤال التايل: "ما املاضية سألني العديدُ  ثالثال سنواتالخالل و 
مييالت تم التواصل معي بشكل منتظم من خالل اإلوقد املُعرَّفة بالربمجيات وما قيمتها؟" 

ل سأَ وأُ  ،ن يرغب يف معرفة املزيد عن الشبكات املُعرَّفة بالربمجياتوكذلك خالل املؤمترات ممَّ 
نات طويلة من املدوَّ  أجيب بقامئةٍ  ف عىل تلك الشبكات.  وكنُت أفضل املصادر للتعرُّ ن دامئاً ع

، غري أةً جزَّ مُ  اً ت، والفيديوهات لعروض املؤمترات والتي تعطي أفكار ناالصوتية، واألبحاث، واملدوَّ 
بعد إصدار هذا الكتاب و مرتابطة وحتى بوجهة نظر منحازة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات. 

شعر باالرتياح أ ن أ  معلومايت شامل عن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ميكنُ  أصبح هنالك مصدرٌ 
  للتوصية به.

  مات دايف                                                                                                          
  شبكات تاالك

 م٢٠١٣أكتوبر  ٧
 

  

 اً تنفيذي اً يف تِقنية الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.  عمل يف جامعة إنديانا مدير  الكبار أحد الخرباء هو: دايفمات 
والذي يشمل معمل الشبكات املُعرَّفة  ،InCNTREملركز جامعة إنديانا ألبحاث الشبكات 

رئيس فريق التصميم الخاص وتوىل أيضاً منصب بالربمجيات املشرتك، ويقوم بتدريب الطالب.  
منفذ  ١٠٠.٠٠٠مستخدم،  ١٢٠.٠٠٠من  حدى الشبكات التجارية والتي تحتوي عىل أكرثبإ

سنة خربة يف تصميم وتشغيل شبكات  ١٦لديه و نقطة وصول ال سلكية.   ٥.٠٠٠، وإيرثنت
 دي الخدمات والرشكات الكبرية.مزوِّ 
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 ٢٣  الشامل بالربمجيات: املفهومالشبكات املُعرَّفة 

  :متهيد

 عدم وجود أيِّ هو أحد دوافعنا لذلك  الكتاب؛ كانعندما اقتنعنا بفكرة كتابة هذا 
كلينا  نَّ أ عن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.  بالرغم من  شامالً اً كتاب مرجعي يعرض مفهوم

 اً مل نجد مصدر  إنناف؛ بشكل احرتايف مع تقنيات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ان شاركامؤلف
 اً هنالك عدد نَّ إ عن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.  وحيث  كافيةً  يشمل معلوماٍت  اً واحد
من املختصني املحرتفني الذين مل يتعاملوا مع الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات بشكل  اً كبري 

فعدم وجود مرجع شامل حول الشبكات املُعرَّفة ؛ مهالكنهم يرغبون يف تعلُّ ؛ مبارش
فإن هدفنا األسايس لكتابة هذا الكتاب هو ؛ بالنسبة لهم.  لهذا مشكلةً  دُّ عَ بالربمجيات يُ 

امت التي بروز الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات، والتعريف بالسِّ إىل ت رشح األسباب التي أدَّ 
العديد من التأثريات  بالتقنيات املنافسة، ورشحُ  مقارنةً  املُعرَّفة بالربمجيات ز الشبكاتيِّ متُ 

  الوليدة.    التقنيةاالقتصادية املهمة التي متلكها هذا 

ن أ ر بشكل متسارع هو وَّ تتطَ  ِتقنيةٍ أحد التحديات يف كتابة مثل هذا الكتاب املبكر لو 
ففي ؛ تتغريَّ  كثريةٌ  كتابة هذا الكتاب أمورٌ خالل األشهر التي أمضيناها يف ؛ فالهدف متحرٌك 
الشبكات املُعرَّفة  ِتقنيةع املتسارع عملنا ما بوسعنا لنقل الوضع الحايل لضْ مثل هذا الوَ 

التطور يف السنوات الالحقة لنرش هذا  تأكيد سيستمرُّ  بكلِّ و بالربمجيات بدقة وشمولية.  
هنالك و من عنواننا للكتاب.   كجزءٍ  »م شاملمفهو «ننا اخرتنا استخدام عبارة أ الكتاب.  كام 

يحاول أصحابها القفز بها عىل عربة ؛ مة اليومستخدَ من األفكار املنافسة املُ  العديدُ 
جانب أو نوع من  أيِّ بمهام كان اهتامم قارئ هذا الكتاب و  الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات. 

ن أ فنحن نأمل عىل األقل ؛ ن يتعامل معهاأ ب أنواع الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات التي يتطلَّ 
نكون قادرين عىل وضعه يف حدود سياق ومحتوى الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات من خالل 

مختلف تعاريف الشبكات املُعرَّفة  حاولنا عرَض ؛ لهذا السببو قراءة هذا الكتاب.  
تعريف الشبكات  تطبيقل كلنا أمل أال يشعر القارئ أن الكتاب متحيزٌ و بالربمجيات.  

  املُعرَّفة بالربمجيات.  

عام  بشكلٍ  م الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات أو لديهم اهتاممٌ تعلُّ بن و املهتم األشخاُص 
  من املواضيع التالية: يف أيٍّ 

 الشبكات.  
 التبديل.  
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 التدفق املفتوح.   
  التكدس املفتوحOpenStack.  
 الشبكة االفرتاضية. 

  جداً. اً سيجدون هذا الكتاب مفيد

بالرغم من و متسارع.   ع بشكلٍ سَّ ذو حدود تتوَ  ن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات علمٌ إ 
   القارئ املهتم ميكنُ  إنف؛ يشء يف هذا الكتاب كلَّ  نستويفن أ ننا حاولنا قدر اإلمكان أ 
الستزادة يف مواضيع معينة من خالل املراجع التي تم رسدها يف الكتاب.  إىل ا ن يحتاجَ أ 
ألساسيات الحاسب اآليل.   تصميم الكتاب بحيث ميكن استيعابه ممن لديه فهمٌ  تمو 
م املواد هْ لفَ  الخربة يف برمجة الحاسب اآليل وشبكات الحاسب اآليل ستكون مفيدةً  بعُض و 

 من األشكال والرسوم التوضيحية لرشحِ  كبريٍ  يحتوي الكتاب عىل عددٍ واملعروضة.  
هذه األشكال والرسوم تساعد القارئ و ف أو تُناقش.  رَّ عوتوضيح مفاهيم الشبكات التي تُ 

  مراجعة مراجع أخرى.  إىل سلس دون الحاجة  قراءة الكتاب بشكلٍ يف الستمرار عىل ا

   :االقرتاحات والتصحيحات

قد يحتوي هذا الكتاب عىل إنه ف؛ ن نكون حذرين قدر اإلمكانأ ننا حاولنا أ غم من بالرَّ 
لذا ؛ يرثي املوضوع مهمٌ  مرٌ أ دراجها إ ن أ بعض األخطاء، أو تنقصه املواضيع التي يرى القراء 

دراج أي إ أخطاء و  ففي املطبوعات املستقبلية املتوقعة، سنكون سعيدين بتصحيح أيِّ 
 Chuck_black@tallac.com  مييل:التعليقات إىل اإل إرسالمقرتحات ممكنة.  الرجاء 

  :نْيِ ؤلفَ عن املُ 

من الرواد الناجحني يف إدارة األعامل التجارية واحٌد هو  :الدكتور باول جورنسون -١
 حيث تم رشاء كلٍّ ؛ لنجاحإىل افقد قاد رشكتني مبتدئتني للوصول  ؛التقنيةاملتعلقة ب

يف عام  HPمنهام من رشكة عمالقة: كوسنتيكس التي قامت برشائها رشكة 
ل غِ شَ و .  م٢٠٠٦وميتنقهاوس التي تم رشاؤها من رشكة سيسكو يف عام  م،١٩٩٩

يف قطاع الشبكات  Agilent Technologyباول مناصب إدارية عليا يف رشكة 
بصفته مؤسس و عامل وحدة سيسكو للشبكات الال سلكية.  أ مة وإدارة املتقدِّ 

إسرتاتيجية  حالياً  يقودُ ن باول إف؛ Elbrysورئيس مجلس إدارة رشكة شبكات 
ح باول درجة البكالوريوس يف علم نِ للملكية الفكرية.  مُ  Elbrysوإدارة ملف 
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النفس من جامعة برانديز، ودرجة املاجستري يف هندسة الحاسب اآليل من جامعة 
بوسطن، ودرجة الدكتوراه يف علوم الحاسب اآليل من جامعة نيو هامبترش.  لقد 

 اً،نشيط اً ، ومتسلق جبال، ودّراج واستمر يف كونه غواصاً متحمس اً ول ماراثونياكان ب
 Ironmanسباقات الرجل الحديدي  ٦قد أكمل و ومن هواة الرحالت الخلوية.  

بالجمعية  غوٍص  وهو مدرُب  ،للدراجات الهوائية والعديد من سباقات العدو
يف  ويدرُس  من حياته يعمُل  الوطنية ملدريب الرياضات تحت املاء.  كام قىض فرتةً 

شارك باول يف تأليف وقد من فرنسا والجزائر وفنزويال واملكسيك والسويد.   كلٍّ 
إىل العديد من املقاالت يف  إضافةً ؛ »٨٠٢.١١مان يف شبكات بأ  تجول«كتاب 

ما يتم دعوته للتحدث يف  غالباً و املتعلقة بشبكات الحاسب اآليل.   التقنيةاملجالت 
يدير باول يف أوقات فراغه مزرعة أبقار كبرية ميلكها يف جنوب و.  التقنيةاملؤمترات 

  والية مني.  

سنة خربة يف تخصص شبكات الحاسب اآليل، كام  ٣١كرث من ألديه  :تشاك بالك -٢
 اً ن يصبح رشيكأ معظم الوقت قبل  HPعمل يف أبحاث ومعامل تطوير لرشكة 

يف املايض و شبكات املُعرَّفة بالربمجيات.  من رواد ال دُّ عَ يُ ويف شبكات تالك،  اً مؤسس
يف جزئية  HPالقريب قام بابتكار وإنشاء العديد من منتجات الشبكات لرشكة 

ر قبيل هذا العمل منتجات وَّ لشبكة وأمن الشبكة.  كام طَ إىل االتحكم بالوصول 
كان  LANيف بدايات الشبكات املحلية و .  HPإدارة الشبكات لرشكة برمجيات 

لبعض أوائل التطبيقات يف كشف بنية الشبكات.  يحمل تشاك  بالك مصمامً 
درجتي البكالوريوس واملاجستري يف علوم الحاسب من جامعة والية كاليفورنيا 

  للعلوم التطبيقية يف سان لويس أوبيسبو.
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  :شكر وتقدير

 أثناء يف املاضية، وخصوصاً  واتخالل السن لنا لدعمهم الهائل؛ الشكر والتقدير لعائالتنا
  كتابة هذا الكتاب.

عم املتواصل من بيل جونسوننجَ ن يُ أ لهذا الكتاب  مل يكن ممكناً و  ومات  ،ز بدون الدَّ
والدكتور باول كونقدون املؤسس الرشيك لشبكات تاالك.  لقد كان فهمهم العميق  ،دايف

املبارشة  إسهاماتهمدات، و سوَّ املُ للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات، وتعليقاتهم الدقيقة عىل 
  ر بثمن.  قدَّ ال يُ  اً مر ؛ أ ال الكتابيَ حِ 

؛ يف هولندا مهندس االتصاالت والخدمات برشكة سايز؛ الدكتور نيلز سلوجز كام نشكرُ 
  ة.  دَ سوَّ ثة واملحايدة عىل املُ حدَّ لتعليقاته املُ 

مة لنا يِّ ملساعدته القَ مي؛ لنوبدون جونيم من جامعة تشانغ  الشكر واالمتنان موصوٌل 
  األشكال والرسوم التوضيحية بصورتها النهائية يف هذا الكتاب.يف إخراج 

؛ يلسفريإ وكيتلني هريبريت من منظمة  ،يليوتإ بالشكر الجزيل إىل ستيف  كام نتقدمُ 
  هذا املرشوع. يف أثناءلتشجيعهم ودعمهم لنا 

ة فصول دَ سوَّ ملراجعته ملُ ؛ كمن رشكة شبكات تاال ،نحن ممتنون أيضاً إىل عيل عزت
من األخطاء التي ساعدتنا بشكل كبري يف  اً بخربته العملية اكتشف عدد؛ إذ إنه هذا الكتاب

هو يلربيز، و إ من شبكات  ،نتوين دييل كويلإ شكرنا أيضاً إىل  دة الكتاب.  ميتدُّ سوَّ تطوير مُ 
ومفاهيم السوق يف هذا  ،األعامل التجارية دنا مبداخالت مهمة ونصائح تخصُّ الذي زوَّ 
  هذا الكتاب. نجازإل  سهامات كانت رضوريةً كل هذه اإل و العمل.  

من مسودات هذا الكتاب.   ملراجعتها الدقيقة لعددٍ ؛ خاص لهيلني جورانسون شكرٌ 
  للقراءة لوال مجهوداتها. هذا العمل ما كان ليكون سلساً و 

من الرسوم التوضيحية التي  اً عدد لتوفريها؛ ن بامتنان رشكة شبكات تاالكااملؤلف يشكرُ 
  تم استخدامها يف هذا الكتاب.

  باول جورانسون

 تشاك بالك



 ٢٧  املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

  الفصل األول
  مقدمة

  
يف إحدى املجالت  كموضوع رئييس تقني عن تخصصه ليس من املعتاد أن يقرأ كاتٌب 

 ضخمةٌ  هي حقاً  SDNبالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  فالزوبعة التي تحيطُ ؛ اإلخبارية الرائدة
 ُب صعُ يَ  معقدٍ  ت هذه الشبكة الحديثة إىل وحٍش لَ تحوَّ  فقد] ١[ا رئيسيٍّ  اً مبا يكفي لتصبح خرب 

متثل الشبكات املُعرَّفة و مع متطلبات بعض بيئات اليوم.   من أجل أن يتوافَق  صارعُ ترويضه، يُ 
ث حي؛ معالجة مواطن ضعف النموذج الحايل تحاوُل  جديدةً  اليوم منهجيةً  SDNبالربمجيات 

لربمجة املبدالت  مبثابة طريقة جديدة جذرياً  SDNرب الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عتَ تُ 
إىل بنية  SDNفانتقال الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ؛ مة يف شبكات البيانات الحديثةخدَ ستَ املُ 

بشكل أفضل مع الشبكات  ع بشكل كبري يتناسُب تحكم بالشبكات ممركزة وقابلة للتوسُّ 
من محاولة إقحام إعادة التوجيه  فبدالً ؛ الكبرية جداً السائدة يف مراكز البيانات الضخمة اليوم

تم تصميم الشبكات املُعرَّفة ؛ الخاصة بالتطبيقات يف بُنيات قدمية ال تتناسب مع هذه املهمة
البيانات بصورة دقيقة.   منذ البداية لتنفيذ قرارات إعادة توجيه حركة SDNبالربمجيات 

مجتمعات البحوث والهندسة املفتونة  SDNيتجاوز االهتامم بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات و
   يدة لنقل البيانات عرب اإلنرتنت.ة الجدتِّقنيبهذه ال

فإن األمر سيكون مبثابة ؛ SDNق الوعد التقني للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات وإذا تحقَّ 
حيث ستتم اإلطاحة بالشبكات التي احتلت ؛ يف طرق بناء الشبكات وصناعتهانقلة جذرية 

؛ مع ذلكو طويل وستنخفض التكلفة بشكل كبري بالنسبة للمستهلكني.   عرش القطاع ألمدٍ 
من املغاالة يف التفاؤل بجانب استباق األمور بهذا الشكل، ومن املهم أن  هناك بالطبع درجةٌ ف

يف هذا و بل كذلك أوجه قصوره.  ؛ ا النموذج الشبيك الجديدنفهم ليس فقط إمكانيات هذ
، SDNتقديم رشح تقني لكيفية عمل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات إىل نسعى ؛ الكتاب

ونظرة عامة عىل تطبيقات الشبكات التي تتناسب معها والتطبيقات التي ال تتناسب معها، 
ة، ومناقشة التداعيات تِّقنياس هذه الوإعطاء متارين عىل بناء تطبيقات مخصوصة عىل أس

  عىل تجارة الشبكات نفسها. SDNالعديدة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 



  مقدمة

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٢٨

عن املفاهيم األساسية التي تستند إليها مبدالت  م هذا الفصل التمهيدي خلفيةً قدِّ يُ و
البيانات الحالية عرب اإلنرتنت، وسيتم فيه تعريف ومناقشة انتقال البيانات والتحكم بها 

م كيفية تنفيذ الشبكات املُعرَّفة هْ رب هذه املفاهيم مبثابة املفتاح لفَ عتَ حيث تُ ؛ وإدارتها
عن بنية املبدل  ريقة مختلفة جذرياً لهذه الوظائف األساسية بط SDNبالربمجيات 

كيفية تنفيذ قرارات إعادة التوجيه يف التطبيقات الحالية واملرونة  التقليدي.  كام سنعرُض 
املحدودة التي يوفرها ذلك ملسؤويل الشبكات يف ضبط الشبكة حسب الظروف املتغرية.  

ات إعادة التوجيه أن توضح كيف ميكن لزيادة مرونة قرار  نقدم أمثلةً ؛ وعىل مستوى أعىل
حيث نوضح كيف ؛ د االستخدامات التجارية للمبدالت الحاليةن بشكل كبري من تعدُّ حسِّ تُ 

ة تحكم مفتوحة مستقلة، قد مينح ذلك املزيد  أن إخراج التحكم من املبدل نفسه إىل ِمنَصَّ
 »نكسلي«بعمل موازاة بني الطريقة التي حققت بها أنظمة تشغيل  من املرونة.  ونختمُ 

وكيف أن نفس هذه  ،فتوحة املصدراملمن خالل االستفادة من تطوير الربامج  رسيعاً  منواً 
  الكفاءات قد تنطبق عىل التحكم يف مبدالت البيانات عرب اإلنرتنت.

والتي سيتم  ،البيانات حزمعىل بعض املصطلحات األساسية لتبادل  ثم نلقي نظرةً 
 حزمعن مجال تبادل  تاريخيةً  م ملحةً نقدِّ ؛ استخدامها خالل هذا الكتاب.  وبعد ذلك

  ره.البيانات وتطوُّ 

  :البيانات حزماملصطلحات األساسية لتبادل  ١-١

البيانات  حزممن املصطلحات األساسية لتبادل  يف هذا الجزء سيتم تعريف عددٍ 
منهجيتنا يف كتابة املصطلح بخط مائل عند  تتمثُل حيث ؛ مة يف هذا الكتابستخدَ املُ 

ق باملصطلحات املتخصصة األخرى التي مل يتم تعريفها يف استخدامه ألول مرة.  وفيام يتعلَّ 
فسيتم تعريفها عند استخدامها ألول مرة.  فالعديد من مصطلحات وعبارات ؛ هذا الجزء

لذا خالل هذا ؛ سبة ملختلف الفئاتالبيانات متتلك معاين عديدة ومتنوعة بالن حزمتبادل 
الكتاب، نحاول استخدام التعريفات األكرث قبوالً للمصطلحات والعبارات.  كام نقوم 

 ملحُق  أول مرة؛ حيث يقدمُ سليط الضوء عليها عند استخدامها بتعريف االختصارات وت
بكافة االختصارات املستخدمة يف هذا  اً أبجدي مرتبةً  االختصارات يف هذا الكتاب قامئةً 

ي هذا الجزء.  يف حني قد يفضل آخرون تصفحه ر القارئ ذو الخربة تخطِّ قرِّ قد يُ و العمل.  
  دة فيام بعد.حدَّ والرجوع ملصطلحات مُ  رسيعاً 
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فيه كيف تختلف  حيث نرشحُ مهم؛ قاموس املصطلحات هذا مبثابة إطار مرجعي  دُّ عَ يُ 
فإن ؛ البيانات التقليدي.  ومع ذلك حزمعن تبادل  SDNالربمجيات الشبكات املُعرَّفة ب

تستبعد إىل َحدٍّ ما بعض هذه املفاهيم أو تغري  SDN الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات
 ،نحث القارئ عىل الرجوع إىل هذه التعريفات؛ يف هذا الكتابو معناها بشكل جذري.  

املصطلح يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات، ومتى ذ باالعتبار حني ال يتغري ؤخَ وعىل أن يُ 
، ومتى تتطلب املناقشة يف الشبكات دقيقاً  الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات تعريفاً  تتطلُب 

  .املُعرَّفة بالربمجيات مصطلحات جديدة كلياً 

واسعة،  جغرافيةً  شبكة تغطي منطقةً  هي: )WANواسعة النطاق (الالشبكة  -
  أكرب من مجرد منطقة إقليمية.   عادةً 

ال تزيد  جغرافية محددة، عادةً  ي منطقةً طِّ شبكة تغَ  هي: )LANالشبكة املحلية ( -
  مساحتها عىل بضعة آالف مرت مربع.

 ،LANsالفجوة بني الشبكات املحلية  شبكة تسدُّ  هي: )MANالشبكة اإلقليمية ( -
  ؛ هذا املصطلح بدأ استخدامُ وقد  .WANsواسعة النطاق الوالشبكات 

متييزها يف األصل ليس  واسعة النطاق كان يتمُّ الألن الشبكات املحلية والشبكات 
لبيانات ة نقل اِتقنيبل كذلك ب؛ فقط باملساحات الجغرافية التي تغطيها

ة تتشابه مع الشبكات املحلية تِقنيومع وصول  والرسعات التي تستخدمها.
LANs لكن مع القدرة عىل خدمة جزء ؛ وصولمن حيث الرسعة والتحكم يف ال؛

للتمييز بني هذه ؛ MANكبري من املدينة، بدأ استخدام مصطلح الشبكة اإلقليمية 
والشبكات  LANsالشبكات ككيان جديد يختلف عن الشبكات املحلية الكبرية 

  .WANsواسعة النطاق الصغرية ال

يكون الوسط  LANهي شبكة محلية : WLANسلكية  الشبكة املحلية الال -
جهازين يف شبكة  ر املسافة النمطية القصوى بني أيِّ قدَّ الناقل فيها هو الهواء.  وتُ 

.  وعىل الرغم من إمكانية استخدام وسط ناقل غري اً مرت  ٥٠ال سلكية بحوايل 
فإننا لن نأخذ هذه االستخدامات يف االعتبار عند ؛ الهواء يف االتصال الال سليك

  يف هذا الكتاب. استخدام هذا املصطلح
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  ) OSIهي الطبقة الدنيا من منوذج اتصال النظم املفتوحة ( :الطبقة املادية -
].  وهي تتألف من تقنيات ١٠الطبقات السبع يف ربط شبكات الحاسب [ يذ

نات الحاسب املادية املستخدمة يف تحريك البيانات عىل النقل األساسية عرب مكوِّ 
  .  Bitsشبكة ما يف شكل إشارات 

.  OSIهي ثاين أدىن طبقة من منوذج اتصال النظم املفتوحة : طبقة ربط البيانات -
وهي الطبقة التي توفر إمكانية نقل البيانات من جهاز آلخر عىل نفس التقسيم 

مع مجال  LANنساوي هنا بني مقطع الشبكة املحلية ؛ لتوضيح األمرو الشبيك.  
 نه اتصاٌل إ : دقيق نقول بشكلٍ  LANالتصادم.  ولتعريف مقطع الشبكة املحلية 

 عرب الخطوط الكهربائية أو األلياف الضوئية بني األجهزة الشبكية.  وفيام يخصُّ 
فإننا نعتربها مبثابة عدة طبقات ترتبط فيام بينها ؛ تعريفنا لطبقة ربط البيانات

من بني األمثلة عىل و .  LANبواسطة مكررات كمقطع واحد لشبكة محلية 
اإليرثنت، أو رابط  :مثل؛ LANاملقاطع الشبكية نجد الشبكة املحلية املنفردة 

واسعة اليربط بني عقد متجاورة يف الشبكة  إىل عقدة الذياالتصاالت من عقدة 
) آليات لكشف أخطاء التسلسل أو ١(: .  وتتضمن طبقة الربطWANالنطاق 

) آلية لضبط تدفق البيانات بني ٢ل النقل، (أخطاء اإلشارة التي قد تحدث خال
) قدرة التضمني التي تسمح لعدة ٣(ل واملتلقي عرب التقسيم الشبيك، املرس

بروتوكوالت يف الشبكة باستخدام نفس وسط االتصاالت.  وتعترب هذه الوظائف 
) يف طبقة ربط البيانات.  LLCمن عنرص التحكم يف الربط املنطقي ( اً الثالث جزء

من عنرص التحكم بالوصول  اً ني تعترب باقي وظائف طبقة ربط البيانات جزءيف ح
  إىل الوسائط، املوصوف عىل نحو منفصل أدناه.

ذلك الجزء من طبقة ربط البيانات  هو :(MAC)التحكم بالوصول إىل الوسائط  -
د متى يكون من املمكن الوصول إىل وسط مشرتك ويقوم بإسناد حدِّ الذي يُ 

ة مستلمني لتلقي البيانات، عىل أن يقوم مستلم واحد حال وجود عدَّ العناوين يف 
من  اً جزء MACرب طبقة التحكم بالوصول إىل الوسائط عتَ تُ و فقط مبعالجتها.  

ق بني طبقة ربط لن نفرِّ ؛ طبقة ربط البيانات.  ولتحقيق مقاصدنا يف هذا الكتاب
  البيانات وطبقة التحكم بالوصول إىل الوسائط.
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طبقة الشبكة الوظائف والعمليات التي تتيح للبيانات االنتقال من املرسل إىل توفر 
العمليات  األمر شبكة وسيطة، سيتطلُب  دة شبكات وسيطة.  ولعبور كلِّ املتلقي عرب عِ 

عن ربط  الخاصة بطبقة ربط البيانات املوصوفة أعاله.  حيث تكون طبقة الشبكة مسؤولةً 
صحيح من املرسل  حتى تتمكن البيانات من العبور بشكلٍ  ؛اً هذه العمليات املنفصلة مع

  إىل املتلقي املقصود.  

  فة أعاله.عرَّ هي نفس الطبقة املادية املُ  :الطبقة األوىل •

كام  بقة ربط البيانات املعرفة أعاله.هي نفس ط :الطبقة الثانية •
  كمرادف للطبقة الثانية. L2سنستخدم املصطلح 

قة الشبكة املعرفة أعاله.  وسيتم استخدام هي نفس طب :الطبقة الثالثة •
  بالتبادل مع مصطلح الطبقة الثالثة يف هذا الكتاب. L3االختصار 

من طبقة ربط البيانات  ن كالًيتضمَّ ؛ هو االتصال بوسط اتصاالت منفرد :املنفذ -
وآليات الطبقة املادية الالزمة لنقل واستالم البيانات بشكل صحيح عرب ذلك 

نوع ممكن من أنواع الوسائط.  سنستخدم  الرابط.  وقد يكون هذا الرابط من أيِّ 
ن إ خالل هذا الكتاب.  وحيث  »منفذ«بالتبادل مع مصطلح  »واجهة«مصطلح 

 فإن تعريف منفذ سيمتدُّ ؛ املحوالت االفرتاضيةهذا الكتاب يتعامل كذلك مع 
  ليشمل الواجهات االفرتاضية، والتي متثل نقطة نهاية القنوات.

  هو وحدة البيانات التي تنتقل عرب شبكة الطبقة الثانية. Frame:اإلطار  -

وحدة البيانات التي تنتقل عرب شبكة الطبقة الثالثة.  ويف  يه :Packetالحزمة  -
لإلشارة إىل وحدات ؛ بعض األحيان يتم استخدام هذا املصطلح بشكل عام

ر)، دون متييز بني عرب شبكات الطبقة الثانية (األطالبيانات التي تنتقل كذلك 
 الحزمة عادةً  فإنَّ ؛ الطبقات الثانية والثالثة.  وحني يكون من املهم التفريق بينهام

  ما تكون مضمنة يف اإلطار.

ات ـهو عنوان فريد إلحدى املُ  : MACعنوان التحكم بالوصول إىل الوسائط - َعدَّ
عىل  وعىل الرغم من كون هذه العناوين فريدةً  ،الشبكية عىل مستوى العامل
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لتعريف جهاز ما  :إنها تعمل مبثابة عناوين للطبقة الثانية، أيْ ف؛ املستوى العاملي
  عىل بنية شبكات الطبقة الثانية.

ا قيمة فريدة يتم تخصيصها لكل مضيف يف هو اسميٍّ  :عنوان بروتوكول اإلنرتنت -
  لعنونة الطبقة الثالثة.؛ شبكة الحاسب اآليل يستخدم بروتوكول اإلنرتنت

ويتم  ،بت ٣٢يحوي  IPهو عنوان  :IPv4 ٤عنوان بروتوكول اإلنرتنت اإلصدار  -
لقواعد بروتوكول اإلنرتنت اإلصدار الرابع.  ويتم  اً عداد صحيحة طبقأ ثيله بمت

بحيث ؛ بت عادًة بكتابة نقطية تفصل بينها نقاط ٣٢التعبري عن هذا العدد بـ 
إىل  ٠بايت العنوان الذي يتم التعبري عنه برقم عرشي محصور بني  ٤تشمل كل 

  ).١٩٢.١٦٨.١.٢ :(مثال ٢٥٥

ويتم  ،بت ١٢٨يحوي  IPهو عنوان  :IPv6 ٦عنوان بروتوكول اإلنرتنت اإلصدار  -
عداد طبقاً لقواعد بروتوكول اإلنرتنت اإلصدار السادس، وهو يوفر مجال أ متثيله ب

  .IPv4عنونة أكرب بكثري من 

ويقوم بنقل تلك  ،يتلقى البيانات عىل أحد منافذه هو جهازٌ  :مبدل البيانات -
  دة.حدَّ البيانات من خالل منفذ أو أكرث من منافذه، مع توجيهها إىل وجهة مُ 

بحيث يتم إنشاء دائرة ؛ لتوزيع البيانات هو جهازٌ  :مبدل الدائرة الكهربائية -
األمر وهو ؛ كهربائية مؤقتة (اتصال) بني املرسل واملستقبل يف جهاز توزيع الشبكة

من البيانات التي تنتمي  الوقت يف حال عدم معالجة أيٍّ الذي قد ميتد ملدة من 
يتم إنشاء تلك الدائرة من خالل اإلعدادات أو من خالل وذلك االتصال.  إىل 

  مكاملة أو اتصال خاص بنوع جهاز املبدل.

من خالله توزيع البيانات التي  لتوزيع البيانات يتمُّ  هو جهازٌ  :البيانات حزممبدل  -
منها من  بحيث يتمكن كلٌّ ؛ بني جهتني أو أكرث كحزم منفردةن االتصال تتضمَّ 

 حزمالعبور بشكل مستقل من خالل الشبكة نحو الوجهة.  وقد تكون مبدالت 
أو بدون االتصال connection.oriented موجه  البيانات إما قامئة عىل اتصالٍ 

connectionless. 

يحتوي فيها كل  البيانات عرب شبكةٍ تنتقل ؛ يف النموذج القائم عىل اتصال موجهو 
للمبدل بنقل البيانات إىل  مبدل وسيط عىل بعض املعلومات السياقية مبا يسمحُ 
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 اً بائية املوصوفة أعاله مثاالً جيدرب أجهزة التبديل عرب الدوائر الكهر عتَ وتُ وجهتها.  
  عىل النموذج القائم عىل اتصال موجه.  

ويكون هناك بيانات  ،البيانات عرب الشبكةتنتقل ؛ يف النموذج بدون االتصال
حزمة متكن كل مبدل وسيط من إرسال البيانات إىل وجهتها دون  كافية يف كلِّ 

  ق عن تلك البيانات.  سبَ سياق مُ  بناء أيِّ 

م يف فصل الشبكات الفرعية.  خدَ ستَ البيانات يُ  حزملتبادل  هو جهازٌ : املوجه -
مجموعة من األجهزة التي تشرتك يف نفس  من مؤلفةٌ  والشبكة الفرعية هي شبكةٌ 

بداية عنوان الشبكة.  وتتألف بداية عنوان الشبكة من األرقام األوىل يف عنوان 
تتواجد جميع ؛ عادةً و وقد تكون البادئة ذات أطوال مختلفة.   ،بروتوكول اإلنرتنت

ما  اً .  وغالبLANاألجهزة الشبكية يف الشبكة الفرعية عىل نفس الشبكة املحلية 
م مصطلح املوجه بالتبادل مع مصطلح مبدل الطبقة الثالثة.  وتجمع ستخدَ يُ 

، WiFiسلكية  سلكية بطريقة منوذجية بني وظائف الشبكة الال نقطة الوصول الال
 واملوجه يف صندوق واحد.   ،ومبدل الطبقة الثانية

ما نقلها عىل كافة املنافذ الخاصة مببدل  حزمة بيانات إغراقيعني مصطلح  -
 عليه.   باستثناء املنفذ الذي تم استالمها

 .Floodingنفس معنى مصطلح  broadcastويعني مصطلح البث العام لحزم البيانات  -

  تشري رسعة الخط إىل رسعة نقل بيانات وسط االتصال املتصل بإحدى منافذ  -
ما يتم قياس رسعة نقل البيانات بامليجابت  مبدل ما.  ويف املبدالت الحديثة، عادةً 

ن مبدل ما يعالج إ  :.  فحني نقولGbpsأو الجيجا بت يف الثانية  Mbpsيف الثانية 
عىل معالجة تيار متواصل  فإن ذلك يعني أنه قادرٌ ؛ البيانات برسعة الخط حزم
  ل عىل ذلك املنفذ بذلك املعدل لنقل البيانات.ِص البيانات التي تَ  حزممن 

هو االسم الشائع ألنظمة االتصاالت الال سلكية التي تعتمد : WiFiالواي فاي  -
  .IEEE 802.11عىل املعيار 
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  :خلفية تاريخية ٢-١

االتصاالت حول العامل يف النصف األول من  شبكات أهمُّ كانت شبكات الهاتف هي 
الكهربائية.  وكان كانت هذه الشبكات تستخدم املبدالت عرب الدوائر و القرن العرشين.  

إنشاء مسار لذلك الحوار (اتصال) يتم قطع املسار عند  االتصال بني نقاط النهاية يتطلُب 
أثناء املكاملة.  كام يف  هذا املسار الذي تنتقل عليه املحادثة يكون ثابتاً و نهاية الحوار.  

ضافة إىل اعتامدها عىل اتصال موجه.  وباإل  ن هذا النوع من االتصال بأنه قائمٌ أ ار إىل شَ يُ 
كانت شبكات الهاتف العاملية شبكات مركزية إىل ؛ عىل املبدالت عرب الدوائر الكهربائية

كبري، مع أعداد مهولة من املستخدمني النهائيني املتصلني مبراكز تحويل ضخمة.   حدٍّ 
ة يف رشكة راند بالواليات املتحد ىلد ل باحثاً مِ بولندي عَ  ناقش بول باران، وهو مهاجرٌ و 

فسيكون من السهل للغاية قطع شبكات ؛ أنه يف حال وقوع هجوم معادي -  الستينيات
حيث كانت الشبكات تتمتع بخصائص ذات قدرة ضعيفة عىل ؛ ]٧.٩[مثل شبكات الهاتف 

يؤدي إىل وقف عمل الهاتف يف مساحات ن فقد مركز تحويل واحد كان إ حتى  ؛البقاء
الذي اقرتحه باران يتمثل يف نقل اإلشارات الصوتية  كان الحلُّ و شاسعة من البالد.  

لتجد ؛ مستقل بيانات قادرة عىل االنتقال عرب الشبكة بشكلٍ  حزمللمحادثات الهاتفية يف 
من املسار  جزءٍ  ل هذا املفهوم فكرة أنه يف حال تم تدمريُ مِ شَ قد طريقها نحو وجهتها.  و 

من خالل إعادة  فإن االتصال سيستمرُّ ؛ ما بواسطة هجوم معادٍ  م يف محادثةٍ خدَ ستَ املُ 
التوجيه اآليل عىل مسارات بديلة باتجاه نفس الوجهة.  وأوضح أن نظام االتصاالت 

من مبدالت إعادة  ٪٥٠عىل العمل حتى يف حال تدمري  الصوتية املحلية سيظل قادراً 
املركزية مام يقلل بشكل كبري من خصائص الهشاشة التي تتصف بها البنية ؛ التوجيه

  آنذاك.   املوجهة عرب الدوائر الكهربائية التي كانت منترشةً 

الهيمنة التي ستحققها فكرته  اً اران يؤدي عمله يف راند، مل يكن يتصور أبدحني كان ب
تأكيد النموذج  يف نهاية األمر يف مجال شبكات البيانات.  فبالرغم من أنه مل يكن بكلِّ 

من  اً ذلك أصبح اآلن جزء أعقبالتاريخ الذي  إنف؛ ك الوقتيف ذل الشبيك املقبول عاملياً 
التجريبية لوزارة  ARPANETدت فكرة باران يف شبكة األربانت تراث اإلنرتنت.  تجسَّ 

حيث ربطت األربانت ؛ م١٩٦٩تشغيلها يف عام  أ) والتي بدDODالدفاع األمريكية (
ARPANET   .بني مؤسسات البحث األكادميي، واإلدارات العسكرية، ومقاويل وزارة الدفاع

احة مركزية بدون االتصال عرب السنني حتى ظهرت عىل السَّ  هذه الشبكة الال ْت ومَنَ 
  يف شكل اإلنرتنت، املعروف واملحبوب يف جميع أنحاء العامل اليوم.   م١٩٩٠التجارية يف عام 
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خاض خرباء الشبكات معارك حول مزايا بنية  ؛األربانتولعقود بعد ظهور شبكة 
الشبكات القامئة عىل اتصال موجه مقابل بنية بدون االتصال، والبنية املركزية مقابل البنية 

عكيس بعد بضع سنوات.   والجذب يف هذا الرصاع يتجه بشكلٍ  الشدَّ  املوزعة.  وبدا أنَّ 
فيام ا لهذا الجدال، عىل األقل نيات قد وضع حدٍّ الهائل لإلنرتنت يف التسعي وبدا أن النموَّ 

كان اإلنرتنت يف صعود وهو بنية موزعة وبدون و   يتعلق بتوصيل شبكات الحاسب.
 :مثل ،ال لبس فيه.  واتجهت الربوتوكوالت األقدم القامئة عىل اتصال موجه االتصال بشكلٍ 

] x.25َرب عتَ مفرط يُ  تصميم مركزي بشكلٍ  اعتبار أن أيَّ  قد تمَّ من املايض.  و  لتصبح شيئاً ] ٦ 
أو بفعل الكوارث الطبيعية.  وحتى  خبيثاً  بشكل كبري للهجوم، سواء كان هجوماً  رضةً عُ 

 Asynchronous Transferالشبكة الجديدة عىل الساحة، شبكة النقل غري املتزامن 
Mode (ATM) [6] ُىل معالجة ج لها يف منتصف التسعينيات بأنها قادرة عروَّ ، التي كان ي

 تم استبدالها يف نهاية األمر بشكلٍ و رسعات أعىل من تلك التي يستطيع اإلنرتنت معالجتها، 
من أي وقت مىض، والذي نجح بطريقة ما يف  كبري باإلنرتنت الذي أصبح أكرث مرونةً 

يت يف الثانية، وهو ما كان ايف نطاق عرشات الجيجا ب line ratesمعالجة رسعات خطوط 
 :مثل ،cell switchingة التبادل الخلوي تِقنيفقط باستخدام  فيام سبق بأنه ممكنٌ د قَ عتَ يُ 

  .ATMمنط النقل غري املتزامن 

  :مركز البيانات الحديث ٣-١

ة، تِّقنيما شهدها تاريخ ال نادراً  عىل شبكات الحاسب اآليل لدرجةٍ  مهيمناً  جاء اإلنرتنت
؛ خالل فرتة التصعيد هذهو ويستخدم طريقة بدون االتصال.   وقد كان، يف صميمه، موزعاً 

نرتنت أوجدها السيد تيم لإل  لةسسل)، وهي WWWأعطت الشبكة العنكبوتية العاملية (
 ؛ات الويبالبيانات املتنامية التي تستضيف خدم مراكزَ  ؛يل من اململكة املتحدة برينرز.
مراكز البيانات هذه هي و من املشرتكني.   كربىمىض مع أعداد  وقٍت  من أيِّ  أكرث اً تعقيد

من الحواسب التي كانت تعمل كخوادم  ضخمةً  مبثابة مستودعات ضخمة تحوي أعداداً 
ممكن من مختلف  بأكرب قدرٍ  هذه املستودعات نفسها محميةٌ و معالجة وتخزين.  

الكوارث  فيها احتامالت وقوع من خالل وضعها يف أماكن جغرافية تقلُّ ؛ بات البيئيةالتقلّ 
  لسعة تخزين مزدوجة يف مواقع جغرافية مختلفة.   إضافةً ؛ مع أنظمة تشغيل احتياطية

عىل شكل  فقد تم ترتيبها بنظام ترتيب عالٍ ؛ وبسبب العدد الضخم لهذه الخوادم
ت الحاجة إىل الفعالية إىل تحول الحواسب أدَّ ؛ صفوف وأرفف من الخوادم.  ومع الوقت

يف أرفف مكتظة جداً.  وتم ترتيب أرفف  Blades خوادم مدمجة ذات الخادم الواحد إىل
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التشبيك داخل الرف والقدرة  ToRبحيث توفر املبدالت العلوية ؛ هرمي الخوادم بشكلٍ 
ف الرتتيب الهرمي النمطي يف مركز بيانات اليوم يف ِص نَ سو عىل توفري واجهه بني األرفف.  

  .  ١- ١الشكل رقم 

ى العدد الهائل للحواسب يف مركز البيانات بشكل كبري.  وتُبنَ  ازداد؛ خالل هذا التطور
.  وتستطيع الخوادم ]٨[خادم مادي  ١٢٠.٠٠٠اآلن مراكز البيانات لتستوعب أكرث من 

خادم مادي واحد.   ) لكلِّ VMs( اً افرتاضي اً خادم ٢٠ املادية الحديثة أن تستضيف ما يقارب
ة يف مركز البيانات من هذا النوع ربط وهو ما يعني أنه بإمكان الشبكة الداخلي

فة يف مراكز اضوتتصل هذه األعداد املتزايدة من الحواسب املُ  جهاز شبيك!  ٢.٤٠٠.٠٠٠
من بروتوكوالت االتصال واألجهزة الشبكية التي تم  البيانات فيام بينها عن طريق مجموعةٍ 

تطويرها لتعمل عىل مساحة جغرافية كبرية ومتفرقة مع روابط اتصال غري موثوقة.  بكل 
مع  »رشنقة«إىل جنب داخل  عرشات اآلالف من الحواسب املوضوعة جنباً متثل  ؛تأكيد

أن   تدريجياً نيَّ تبَ قد الشبكات. و ا من كليٍّ  اً مختلف نوعاً  -روابط اتصال عالية املوثوقية 
 د روابط االتصال أو انفجار مركز التحكم بالشبكة مل تكن مالمئةً قْ أهداف البقاء يف وجه فَ 

 يف هذا الواقع الجديد للبنية النمطية لشبكة مركز البيانات.

  منوذج بناء شبكة مراكز البيانات: ١-١شكل رقم 
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الهائل من التعقيد لتجاوز هذه املواقف  استحداث هذا الكمِّ إنَّ ؛ يف واقع األمر
  كز البيانات التي ال تفتأ تتسع وتتعقد.ال تشغيل مر من املتعذر تقبُّ  جعل؛ بالتحديد

يؤدي الحجم الهائل ملراكز البيانات  ؛التفاوت الواضح يف ثبات بنية الشبكة هذا وراء
وهو  ،إدارة الشبكة ي أمامتحدِّ الإىل خلق  -والروابط  nodesالضخمة من حيث العقد 

 يختلف عن تلك التحديات التي واجهناها فيام سبق.  فأنظمة إدارة الشبكة املخصصة
الكبرية يف الرشكات ال ميكنها  intranetللشبكات العامة الناقلة أو شبكات الشبكة الداخلية 

  منوذج إدارة جديد للشبكات.  إىل هذه األرقام.  ومن هنا تنشأ الحاجة إىل ببساطة أن تصل 

ت من أجل دعم دَ وعىل الرغم من أن مراكز البيانات هذه ُوجِ ؛ عىل ذلك عالوةً 
] يتوقع أنه بحلول ١٣فإن البحث الحايل [؛ التفاعل مع العامل املضطرب املوجود خارجها

 غرب.  ويتألف-من تدفق البيانات يف مراكز البيانات تدفق رشق ٪٨٠، سيصبح م٢٠١٤عام 
إرسالها بواسطة مضيف يف مركز البيانات إىل  بيانات يتمُّ  حزمغرب من - التدفق رشق

جنوب عبارة - يكون التدفق شامل؛ مضيف آخر يف نفس مركز البيانات.  وبصورة مشابهة
قد : عن تدفق يدخل (يغادر) مركز البيانات من (إىل) العامل الخارجي.  عىل سبيل املثال

م ما عن حالة الطقس جريه متصفح اإلنرتنت الخاص مبستخدِ ذي يُ تتم معالجة االستعالم ال
خادم تخزين يف نفس جنوب) يقوم باستعادة البيانات من - بواسطة خادم ويب (شامل

جنوب).  فالربوتوكوالت - م (شاملاملستخدِ  عنغرب) قبل أن يجيب -(رشق مركز البيانات
ب من املوجهات أن لتحقيق الصالبة يف اإلنرتنت العريض املبعرث تتطلَّ  ة خصيصاً صممَّ املُ 

 ؛] يف إعادة استكشاف واحتساب املسارات٨[ ا املعالجيةمن دوراته ٪٣٠تستهلك أكرث من 
كبري وال تتغري إال مبوجب  من أجل تحقيق بنية شبكات يف مركز البيانات تكون ثابتة بشكلٍ 

غرب ال تستفيد من -ألرجحية املتزايدة لتدفق البيانات رشقفهذه ا؛ ز وصارممركَم مُ تحكُّ 
من أجل تحقيق ؛ رت يف موزعات الشبكات التقليديةالزيادات والتعقيدات التي تطوَّ 

واسعة البدقة للشبكات  »بول باران«مركزية عىل االستمرار التي تصورها  القدرة الال
  فيام مىض. WANsالنطاق 

الضخمة التي ناقشناها يف هذا الجزء عن الشبكات السابقة وتختلف مراكز البيانات 
أمناط تدفق البيانات، وحجمها الهائل.  فالتقنيات و من الجوانب: ثبات البنية،  يف عددٍ 

الشبكات و التقليدية لربط الشبكات هي ببساطة غري كافية لتحقيق املستويات املطلوبة.  
مة بوضوح لتتناسب مع هذا الجيل الجديد من صمَّ ة مُ تِقني، هي SDNاملُعرَّفة بالربمجيات 

  رب مبثابة تحول جذري عن التبادل التقليدي عرب اإلنرتنت.  عتَ تُ و الشبكات، 
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يف األقسام رقم  سنستعرُض ؛ SDNولفهم كيف تختلف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
رنتها بالشبكات ملقا أساسياً  لنضع معياراً ؛ كيفية عمل مبدالت اإلنرتنت املوروثة ٥- ١و٤-١

  .  SDNاملُعرَّفة بالربمجيات 

أن نؤكد عىل أنه بالرغم من أن مركز البيانات الحديث كان  لنا ينبغي؛ وقبل أن نكمل
فإن الشبكات ؛ SDNالدافع الرئييس وراء الشغف الحايل بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

حني نقوم باستعراض و للتطبيق فقط عىل مركز البيانات.   املُعرَّفة بالربمجيات ليست قابلةً 
ة تِقنيسرنى أنه باستطاعة  ؛يف الفصل العارش SDNتطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

تحقيق ابتكارات مهمة يف مجاالت ال عالقة لها مبركز  SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
   .mobilityمثل التنقل ؛ البيانات

 :بنية املبدل التقليدي ٤-١

 عىل ما تبدو عليه مبدالت اإلنرتنت التقليدية من ناحية بنيتها، واآلن سنلقي نظرةً 
ما يتم فصل وظائف  عادةً و   اليوم. معقداً  لتصبح وحشاً ؛ وطريقة وأسباب تطورها

عىل إقامة  ن كل فئة قد تكون قادرةً إ التحويل املتعددة إىل ثالث فئات منفصلة.  وحيث 
ال أفقي مع عنارص نظرية يف كيانات مجاورة يف البنية، وقادرة كذلك عىل إقامة اتصال اتص

فقد أصبح من الشائع متثيل كل فئة من هذه الفئات يف شكل طبقة ؛ رأيس مع فئات أخرى
تتم املراسلة عرب الفئات يف  يف حنيية عىل نفس املستوى، دِّ أو مستوى.  وتتم اتصاالت النِّ 

  بني املستويات. د الثالثعْ البُ 

  :مستويات البيانات، والتحكم بها، وإدارتها ١-٤-١

  نعرض مستويات البيانات والتحكم واإلدارة الخاصة باملبدل التقليدي يف الشكل 
البيانات التي تتم معالجتها بواسطة املبدل تتم  حزماألغلبية العظمى من و .  ٢-١رقم 

معالجتها بواسطة مستوى البيانات فقط.  ويتألف مستوى البيانات من مختلف املنافذ 
البيانات وجدول إعادة التوجيه مع التصميم الخاص به.   حزممة يف استقبال ونقل ستخدَ املُ 
البيانات وجدولتها، وتعديل عناوينها  حزمرب مستوى البيانات مسؤوالً عن تجميع عتَ ويُ 

إذا تم العثور عىل معلومات حزمة البيانات القادمة يف جدول إعادة و وإعادة توجيهها.  
 إرسالها دون أيِّ  لبعض التعديالت لحقل الرأس ثم سيتمُّ  قد تكون خاضعةً ف ؛التوجيه

ففي ؛ الطريقة ميكن معالجتها بهذه حزمين.  ليست جميع الاآلخر املستوينيتدخل من 
بياناتها يف الجدول، أو ألنها تنتمي  إدخاُل  دُ عْ بعض األحيان يتم ذلك ألنه مل يتم بَ 
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مستوى التحكم، كام هو و لربوتوكول تحكم يتعني معالجته بواسطة مستوى التحكم.  
دة أنشطة.  ويتمثل دوره الرئييس يف إبقاء يف عِ  ، مسؤوٌل ٢-١ح يف الشكل رقم وضَّ مُ 

حتى يتمكن مستوى البيانات من معالجة أكرب نسبة ؛ يف جدول التوجيه محدثةاملعلومات 
 مستوى التحكم مسؤوالً عن معالجة عتَرب ممكنة من حركة البيانات بشكل مستقل.  ويُ 

من بروتوكوالت التحكم املختلفة التي قد تؤثر عىل جدول التوجيه، حسب إعدادات  عددٍ 
بشكل مشرتك عن إدارة بنية  التحكم تلك مسؤولةً  رب بروتوكوالتعتَ املبدل ونوعه.  وتُ 
 دُّ عَ .  وتُ ٥-١نستعرض أدناه بعض بروتوكوالت التحكم يف القسم رقم و الشبكة النشطة.  

ب استخدام معالجات ذات أغراض تتطلَّ  ؛ إذ إنهامبا يكفي بروتوكوالت التحكم تلك معقدةً 
أنه من  ٣- ٤-١القسم رقم  عامة وبرامج مصاحبة يف مستوى التحكم، يف حني سرنى يف

  بالكامل يف رشيحة السيليكون. املمكن تجسيد تصميم مستوى البيانات حالياً 

 ويقوم مدير وهو مستوى اإلدارة.   ٢- ١املستوى الثالث املوصوف يف الشكل رقم 
الذي يقوم بدوره هو الشبكة بتعريف ومراقبة املبدل من خالل هذا املستوى، و 

تعديل البيانات يف مستويات التحكم والبيانات كام ينبغي.  باستخالص املعلومات أو 
للتواصل مع مستوى ؛ من أشكال نظام إدارة الشبكة الشبكات شكالً وويستخدم مرشف

  اإلدارة يف مبدل ما.

  
  البيانات، اإلدارة مهام مستويات التحكم،: ٢-١شكل رقم 
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  :القائم عىل الربمجيات bridgingالتوجيه والتجسري  ٢-٤-١
بعملية تطهري ارتبطت بظهور  م الشبكات التجارية ميرُّ الَ يف نهاية الثامنينيات كان عَ 

سيسكو « :مثل ،فرشعت رشكات ناشئة جديدة؛ اإلنرتنت كشبكة تجارية قادرة عىل البقاء
ها الكبرية من املهندسني يف إنشاء نسخ تجارية قِ َر بفِ  »ويلفيت لالتصاالت«و »سيستمس

استخدامها فيام سبق عىل الشبكات  املوجهات التي كان يقترصُ ذات أغراض خاصة من 
؛ البيانات القامئة عىل اتصال موجه حزمالبحثية والعسكرية.  ورغم أن املعركة بني تبادل 

فإن املوجه ؛ وبنية اإلنرتنت بدون االتصال ستستمر لعدة السنوات ،ATMو X.25 :مثل
  بيانات يف نهاية املطاف.ال حزمبدون االتصال سيهيمن عىل عامل تبادل 

عادية تشغل  »يونكس«كانت معظم املوجهات عبارة عن حواسيب ؛ قبل هذا الوقت
الذي  IPالبيانات وتبحث عن عنوان بروتوكول اإلنرتنت  حزمبرمجيات تقوم باستقبال 

الهيكل الشجري  :مثل ،يجب توصيل الحزمة إليه ضمن هيكل بيانات عايل الفعالية
هيكل البيانات هذا يُدعى جدول التوجيه. وباالستناد إىل عنوان بروتوكول و الهرمي.  
فإن الحزمة سرتسل إىل الواجهة ؛ الذي تم العثور عليه خالل ذلك البحث IPاإلنرتنت 

التحكم من خالل عمليات التحكم املالمئة عىل  حزمتتم معالجة و الخارجية املطلوبة.  
  خالل جدول التوجيه. من معالجتها من نظام اليونكس بدالً

قامت العديد من الرشكات بالتسويق لجسور ؛ وباإلضافة إىل موجهات الطبقة الثالثة
موصلة بالجسور، تكون  LANحيث تقوم الجسور بإنشاء شبكة محلية ؛ الطبقة الثانية

مبثابة جزء من تقسيامت شبكية محلية متصلة فيام بينها.  وبسبب انتشار العديد من 
 Fiber Distributedشبكة األلياف الضوئية و الرتميز الحلقي،  :مثل ،الطبقة الثانيةة تِقني

Data Interface (FDDI) صلية، ومختلف إصدارات ورسعات وسائط النقل لإليرثنت األ - 
ة املتباينة يف الطبقة الثانية.  وقد كان تِّقنيخدمت هذه الجسور أيضاً آلية التواصل بني ال

 Bridging ofهو استخدام مصطلح تجسري اإلطارات  ؛ ذلك الوقتاملصطلح الساري يف
Fames  البيانات للطبقة الثالثة.  وسوف نرى يف هذا الكتاب  حزمللطبقة الثانية وتوجيه

فقد تم مزج هذه املصطلحات يف جهاز حديث للربط بني  ؛ر التقنياتأنه مع تطوُّ 
ف عَر ويُ  ،من الطبقة الثانية والطبقة الثالثة الشبكات لديه القدرة عىل التعامل مع كلٍّ 

  البيانات. حزمهذا الجهاز مببدل 
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ى الطلب عىل الرسعة املتزايدة إىل التقدم املصاحب يف أداء أجهزة الربط بني وقد أدَّ 
من الوسائط املادية البرصية  حدث تطور رسيع يف كلٍّ ؛ الشبكات.  وعىل وجه الخصوص

  ؛ م١٩٩٠شائعة بحلول عام  10Mbpsواجهات اإليرثنت  توالنحاسية املجدولة.  وقد كان
  لأللياف املزدوجة املجدولة أخرياً يف األفق.   100Mbpsكانت واجهات اإليرثنت  يف حني

عة وقد جعلت هذه الزيادة يف رسعة الوسائط من الرضوري الزيادة املستمرة يف رس 
ات املوجه والجرس.  يف البداية تحققت هذه الزيادات يف األداء من خالل توزيع ؛ ِمَنصَّ

 مىض عرب تطبيقات موازية تنطوي عىل شفرات متعددة، يعمُل  وقٍت  املعالجة أكرث من أيِّ 
ة أفضل مع الوصول املستقل إىل جدول التوجيه تِقنيمنها مبعالجات دقيقة ذات  كلٌّ 

أصبح  عىل الرغم من ذلك، وصلت رسعة الواجهات إىل نقطةٍ ؛ ية املطافيف نهاو املوزع.  
  ه.ئأداء البحث يف العناوين وجدول التوجيه بالربنامج ببساطة ال ميكن تحسني أدا

  :للبحث يف جداول التوجيه؛ استخدام األجهزة املادية ٣-٤-١

البيانات كان من خالل استخدام الدوائر  حزمأول استخدام لألجهزة املادية يف تبديل 
عالية الرسعة اللحساب دالة التجزئة  (ASICs)سيكس) أ تخصصة التطبيق (املاملتكاملة 

ة الذاكرة ذات تِقنيجعل التقدم يف  م؛١٩٩٠لعمليات البحث يف الجداول.  يف منتصف 
من املمكن تنفيذ عمليات و  ،)content addressable memory )CAMاملحتوى املعنون 

للعثور عىل واجهة مخرجات  ؛جهةاعالية الرسعة باستخدام حقول عنوان الو الالبحث 
ة بشكل تِّقنيلتوجيه حزمة البيانات برسعة عالية.  وبسبب هذا التطبيق ظهرت هذه ال

  تجاري يف مبدالت اإليرثنت.

الطبقة الثانية م للتفريق بني جرس خدَ ستَ يُ  مبدلأصبح مصطلح ؛ يف ذلك الوقت
ت وأجهزة البحث املوروثة للربامج التي متَّ  -  القادر عىل البحث باستخدام األجهزة املادية

وال يزال يشري جهاز التوجيه إىل جهاز الطبقة الثالثة، والتي ال  .٢-٤- ١مناقشتها يف القسم 
 الربمجيات وقد كانت املوجهات تستند إىل عىل الربامج للبحث عن العناوين. تزال تعتمد

كان تعديل عنوان حزمة البيانات املطلوبة لتبديل الطبقة الثالثة أكرب  :أوالً :لعدة أسباب
 املستخدمة يف ذلك الوقت. ASICsتخصصة التطبيق املمن قدرة الدوائر املتكاملة 

العناوين يف مبدالت الطبقة الثانية عىل مهمة إىل فقد استند البحث ؛ باإلضافة إىل ذلك
 ).MACبت الخاص بالوصول إىل الوسائط ( ٤٨وهي البحث عن عنوان ؛ ة نسبياً واضح

مطابقة عىل  أقربعن  ألن األجهزة تبحثُ ؛ البحث يف عنوان الطبقة الثالثة أكرث تعقيداً و 
قام العليا فقط من عنوان إنه من املمكن أال توجد املطابقة إال عىل األر  إذ؛ عنوان الشبكة

عنوان مطابق لعنوان الشبكة من نفس واجهة اإلخراج إىل  وسيتم توجيه أيِّ  الشبكة.



  مقدمة

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٤٢

ت قدرات الذاكرة ذات املحتوى نَ وقد تحسَّ  .next.hop الوصلة املبارشة التاليةنفس عنوان 
 وخالل سنوات قليلة أصبحت موجهات الطبقة الثالثة قادرةً  ولكن؛ كثرياً  (CAM)املعنون 

ويف  وين املوجودة يف الطبقة الثالثة.عىل إجراء البحث باستخدام األجهزة املادية للعنا
أصبح التمييز بني جهاز التوجيه واملبدل غري واضح، وأصبح مصطلح مبدل  ؛هذه املرحلة

لجهاز مبا أنه لدى نفس ا ؛االستعامل.  واليومشائع  الطبقة الثانية ومبدل الطبقة الثالثة
فقد أصبح  ؛قة الثانية ومبدل الطبقة الثالثةمن مبدل الطب القدرة عىل القيام بعمل كلٍّ 

  شائع االستخدام. »مبدل«استخدام املصطلح البسيط 

  :عام قواعد التوجيه القابلة للربمجة بشكلٍ  ٤-٤-١

بل املبدل، وأن البيانات التي تحتاج إىل معالجة من قِ  حزميف الواقع هناك العديد من 
من مجرد إحالتها إىل واجهة أخرى مختلفة عن تلك التي  أكرث تعقيداً  ذلك يتطلب معالجةً 

قد تنتمي حزمة البيانات إىل واحدة من بروتوكوالت التحكم : عىل سبيل املثالفوصلوا إليها.  
جتها بواسطة طبقة التحكم هذه الحالة ال بد من معال، ويف ٢- ٥-١و ١- ٥- ١الواردة يف األقسام 

وقد أصبح التوجيه للتعامل مع هذه االستثناءات عن طريق مترير جميع حاالت  للمبدل.
ن معدالت التوجيه تزايدت.  إ  إذ؛ غري واقعي اً مر أ ملعالجتها برسعة ؛ االستثناء إىل طبقة التحكم

بحيث ميكن أن يحدث أكرب قدر ممكن من ؛ ذكاء يف جعل املوجهات أكرث وكان الحل يتجىلَّ 
  البيانات عىل معدالت الخط يف جهاز محرك التوجيه نفسه. حزممعالجة 

عنوان حزمة البيانات.  ومل تكن املوجهات األولية تنفذ إال تعديالت محدودة يف حقل 
للوجهة    MAC) للحقل وتبديل عنوان الـ TTLعمر الحزمة ( ويشمل هذا إنقاُص 

فال بد من مضاعفة حزمة  ؛لية.  ويف حالة دعم البث املتعدداملصدر للوصلة املبارشة التا
لدعم ؛ سامت املبدل ْت ليتم نقلها خارج منافذ اإلخراج املتعددة.  كام مَنَ ؛ البيانات

تبديل التسمية  (VLANs)الشبكات املحلية االفرتاضية  :مثل؛ اإلمكانات املتقدمة
)، مع حاجة الكثري من حقول عنوان حزمة البيانات إىل MPLSمتعددة ( بُروتوكوالت

ظهرت فكرة ؛ لهذه الغاية مىض.  وتحقيقاً  وقٍت  من أيِّ  املزيد من املعالجة األكرث تعقيداً 
حيث ميكن برمجة بعض هذه املعالجات األكرث ؛ ز الوجوديِّ القواعد القابلة للربمجة إىل حَ 

يف محركات التوجيه برسعة الخط.  وعىل الرغم من  ا مبارشةً بقواعد يتم تنفيذه تعقيداً 
بروتوكول التحكم إىل معالج طبقة  حزمال تزال هناك حاجة إىل تحويل معظم ؛ ذلك

التحكم لتتم معالجتها، وتسمح هذه اإلمكانية للمبدالت املتطورة بتنفيذ بروتوكوالت أكرث 
وقت مىض.  وقد  وقت مىض وسامت برسعات خط متزايدة أكرث من أيِّ  من أيِّ  تعقيداً 
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البذور األوىل التي منحت الحياة ملفهوم الشبكات  إحدىكانت قابلية الربمجة لألجهزة 
  ).SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (

ننا إف؛ هناك العديد من االختالفات يف بنية األجهزة بني املبدالت الحديثة ورغم أنَّ 
 هذا الشكل القوالب بنيِّ .  ويُ ٣- ١ة يف الشكل تِقنيأفضل  ار املبدل املثايل ذنصوِّ  نحاول أن

الوظيفية األساسية التي ستنقلها الحزمة باعتبارها موجهة من املبدل.  ومن الشكل نرى أن 
حزمة البيانات قد تنقل وظائف عملية استالم حزمة البيانات، وفلرت الدخول وترجمة 

لرت الخروج، وإرسال حزمة البيانات أو يتم استهالكها يف نظام تشغيل حزمة البيانات، وف
البيانات، كام  حزماملبدل.  وميكننا أن نرى أن قاعدة بيانات التوجيه متأثرة بوصول بعض 

؛ د مفتاح تدفقم عنوان جديد.  ونحن نرى أيضاً أن األجهزة تولِّ هو الحال عندما يتم تعلُّ 
  قاعدة بيانات التوجيه. ليعمل مبثابة مفتاح بحث يف

عن توجيهات السياسة  فضالً؛ وستوفر قاعدة بيانات التوجيه تعليامت التوجيه األساسية
، رمبا تؤدي إىل إسقاط ق فلرت الدخول سياسةً طبِّ يُ و ، إذا كانت ذات صلة بهذا املبدل.العامة

لدخول وكذلك يف من فلرت ا وتحدث تعديالت عنوان حزمة البيانات يف كلٍّ  ،حزمة البيانات
من املمكن  إذ إنه؛ وظيفة ترجمة حزمة البيانات.  ويتم تنفيذ السياسة الصادرة يف فلرت الخروج

عىل  - ) الناشئةQoSتجاوز معدالت جودة الخدمة ( تمَّ  أخرى، إذا إسقاط حزمة البيانات مرةً 
حيث ؛ حزمة البيانات من خالل وظيفة إرسال حزمة البيانات مترُّ ؛ .  ويف النهايةسبيل املثال

  .االتصاالتتحدث معالجة اصطفاف األولوية اإلضافية قبل اإلرسال الفعيل عىل وسيلة 

  
  رحلة حزمة البيانات خالل جهاز التبديل: ٣-١شكل رقم 
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ل ملركز التبديل الكامل، مَ حتَ غري املستقرة واالختفاء املُ لالستجابة إىل وصالت االتصاالت 
وأجهزة التوجيه وتحديث جداول التوجيه  قناطربحيث ميكن بناء ال؛ تم وضع الربوتوكوالت

  عن بعض الربوتوكوالت الرئيسية التي  .  ونقدم يف هذا القسم خلفيةً وديناميكياً  ذاتياً 
  تم وضعها لتوفري هذه اإلمكانية.

  :تحكم الطبقة الثانية ١-٥-١

؛ ةللوجه MACجدول توجيه الطبقة الثانية هو جدول بحث مفهرس بعنوان الـ 
حيث يشري مدخل الجدول إىل املنفذ الذي ينبغي استخدامه عىل املبدل لتوجيه حزمة 

املنفردة، عندما يتم استالم اإلطار ألول مرة  قناطراألولية وال قناطرالبيانات.  ويف حالة ال
الخاص باملرسل  MACمن جهاز عىل واجهة معينة، ميكن للمبدل معرفة عنوان الـ 

ل اإلطار املوجه إىل وموقعه وملء جدول التوجيه بهذه املعلومات الجديدة.  وعندما يص
ار من املنفذ ميكن بعد ذلك استخدام جدول التوجيه إلرسال هذا اإلط ؛هذا العنوان

ميكن للجرس أن يرسل هذا العنوان ؛ الصحيح.  ويف حالة استالم عنوان إىل وجهة مجهولة
ها عىل جميع الشبكات املرفقة باستثناء إسقاطإىل كافة الواجهات، مع العلم أنه سيتم 

يتم الرتابط البيني  عندما.  وال يعمل هذا النهج الشبكة التي تتواجد بها الوجهة فعلياً 
ألن هناك مسارات متعددة للوصول إىل تلك الوجهة وما ؛ قناطرلتشكيل شبكات  قناطرلل

ميكن إنشاء حلقة ال نهائية.  وقد كان و مل يتم اختيار وجهة واحدة عىل سبيل التوقع، 
ع الربوتوكوالت التي ضْ نه تم وَ أ  غري؛ لذلك للمنافذ بديالً MACالتعيني الثابت لعناوين الـ 

وملعرفة  ،ديناميكياً  MACتسمح للجرس مبعرفة عناوين التحكم بالوصول إىل عنوان الـ 
ب التلقايئ إلنشاء كيفية تعيني هذه العناوين إىل املنافذ بطريقة ميكن من خاللها التجنُّ 

 حتى؛ MACعىل الوصول إىل عنوان الـ  حلقات تبديل يكون من املتوقع كونها قادرةً 
م عندما يتطلب ذلك عبور عدة جسور وسيطة.  ونناقش هنا بعض بروتوكوالت تعلُّ 

لتوضيح الطرق التي ميكن من خاللها بناء جدول التوجيه ملبدل الطبقة  MACعناوين الـ 
  .الثانية املوروث تلقائياً 

 يتمثل دور مبدل اإليرثنت يف الربط بني الشبكات املتعددة للطبقة؛ وكام رشحنا سابقاً 
لهذا الجهاز سوى القدرة عىل الحفاظ عىل جدول  وال يشمل املفهوم األكرث تبسيطاً   الثانية.

شبكة  فإنه يفهم عىل أيِّ ؛ إنه عند وصول اإلطار املبدل إذ؛ MACتوجيه عناوين الـ 
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، وأنه ينبغي إعادة توجيه العنوان خارج تلك MACللطبقة الثانية املرفقة يوجد عنوان الـ 
ل اإلطار عىل منفذ معني، وإذا كانت صِّ للطبقة الثانية.  ومن الواضح أنه إذا وُ الشبكة 

يف فليس من الرضوري إرشاك مبدل اإليرثنت ؛ الوجهة ميكن الوصول إليها عرب نفس املنفذ
ن مهمة مبدل إ إسقاط اإلطار.   يتمُّ ؛ ويف هذه الحالةتوجيه هذا اإلطار إىل وجهته. 

عندما يتم توصيل مبدالت إيرثنت املتعددة يف  كبري أكرث تعقيداً  دٍّ اإليرثنت تكون إىل حَ 
فمن املمكن إنشاء ؛ بنية معقدة تحتوي عىل حلقات.  ودون االهتامم مبنع هذه الحاالت

 حيث يتم إعادة اإلطار إىل املبدل الذي أرسله يف وقٍت ؛ عىل سبيل الخطأ حلقات توجيه
فيه يف مبدل الطبقة  الغٌ بَ عىل األداء لحلقات التبديل مُ التأثري  نَّ إ سابق، إىل ما ال نهاية.  

ر مْ ال ميلك معطيات رقمية لحقل عُ  MACعنوان الـ  نَّ إذ إ ؛ الثانية أكرث من الطبقة الثالثة
البيانات  حزم) للطبقة الثالثة، التي تقيد عدد املرات التي ميكن فيها نقل TTLالحزمة (

إىل املوجهات قبل إسقاطها.  وبالتايل ميكن لحلقة يف شبكة الطبقة الثانية أن توقف 
يف  ٪١٠٠بنسبة  مشغوالًيكون ولكنه يف الواقع  حيث يبدو املبدل جامداً ؛ الشبكة حرفياً 

  عرب الحلقة.   وتكراراً  إرسال نفس الحزمة مراراً 

فاقم من ث العام يف شبكة الطبقة الثانية يُ انتشار إطارات الب ومن الجدير بالذكر أنَّ 
تحكم الطبقة الثانية إىل جميع التي  طرحيث يجب بث العديد من األ ؛ هذا الوضع
عىل تلك البنية للطبقة الثانية، وكان من السهل جداً عىل إطار البث  MACعناوين الـ 

ف املشكلة األخرية بإشعاع البث.  عَر الرجوع إىل املبدل الذي بث ذلك اإلطار بالفعل.  وتُ 
، IEEE 802.1D [15]د يف املعيار حدَّ املُ  (STP)وقد تم تصميم بروتوكول الشجرة املتفرعة 

ملنع حلقات التكرار وبالتايل العناوين املسببة ملشكلة إشعاع البث.  ويحقق ؛ خصيصاً 
م يف حساب إجاميل خدَ ستَ الربوتوكول هذا من خالل إيجاد كافة املبدالت يف البنية التي تُ 

  جذر منفرد (العنوان  إنه يتوفر من خالل أيِّ  إذ؛ الشجرة املتفرعة، ومفهوم علوم الحاسب
عىل  ةللوجه MACعنوان الـ  )هناك بالضبط مسار واحد لكل ورقة ،املصدر MACالـ 

قل، ، من منظور املعايري عىل األ STPالشجرة.  وقد تم استبدال بروتوكول الشجرة املتفرعة 
بربوتوكوالت تقدم تحسينات عىل وظيفة الربوتوكول األصيل، والتي من أحدثها ربط أقرص 

].  ومن ١٧[ (TRILL) الروابط] وبروتوكول الرتابط الشفاف للكثري من ١١[ (SPB)مسار 
 اً سائد STPفإنه عىل الرغم من ذلك، ال يزال بروتوكول الشجرة املتفرعة ؛ الناحية العملية

  .يف الشبكات حتى اليوم
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للموجه لدى استالم حزمة البيانات يف تحديد ما إذا كان   أكرث الوظائف أهميةً ىلتتج
واجهات املوجه، أو إذا كانت حزمة البيانات تحتاج  إحدىسيتم إرسال حزمة البيانات إىل 

السابقة العادية، يتم استخدام عنوان وجهة ويف الحالة .  إىل بعض املعالجة االستثنائية
منفذ إخراج ينبغي أن يتم إرسال  لتحديد إىل أيِّ ؛ الطبقة الثالثة يف عنوان حزمة البيانات

أن إىل فال يحتاج جهاز التوجيه ؛ باملوجه مبارشةً  مل تكن الوجهة متصلةً  ما - حزمة البيانات
يحتاج إىل معرفة القفزة التالية  ولكنه؛ يعرف أين يقع املضيف بالضبط عىل الشبكة
كون هناك أعداد كبرية من األجهزة توقد .  للموجه التي ينبغي توجيه حزمة البيانات إليها

 نفسه عىل نفس شبكة الوجهة، وستتشارك كل هذه املضيفات املدخل املضيفة التي تقعُ 
عىل عناوين  اً وهو جدول عىل شبكات الطبقة الثالثة وأحيان .عىل جدول توجيه باملوجه

لعناوين مضيف وجهة الطبقة الثانية فقط،  مخصصاً  مضيف الطبقة الثالثة، وليس جدوالً 
فالبحث يف املوجه يطابق ؛ وبالتايل - كام هو الحال بالنسبة لجدول توجيه الطبقة الثانية

ويوفر العثور عىل .  عنوان الوجهة يف حزمة البيانات مع إحدى الشبكات يف جدول التوجيه
ميكن ؛ د، وبالتايلحدَّ مطابقة القفزة التالية للموجه التي يتم تعيينها إىل منفذ توجيه مُ 

لعملية التوجيه أن تستمر.  ويف املوجهات التقليدية يتم بناء جدول التوجيه بشكل أسايس 
وعىل الرغم من وجود تنوع واسع من هذه  .من خالل استخدام بروتوكوالت التوجيه

جميعها يخدم الغرض املشرتك الذي يتجىل يف  إنف؛ املخصصة لحاالت مختلفةالربوتوكوالت 
 متكني املوجه من البناء الذايت لجدول توجيه الطبقة الثالثة الذي ميكنه أن يتغري ذاتياً 

هذه الربوتوكوالت هي  إنَّ  وحيث.   أينام كان عىل الشبكةيف مواجهة التغريُّ  وديناميكياً 
فقد ؛ يبني بها مبدل الطبقة الثالثة التقليدي جدول التوجيه الخاص بهاآللية األساسية التي 

  .  عنهم هنا مخترصةً  عامةً  طرحنا نظرةً 

تم  هو بروتوكول توجيه بسيط نسبياً  (RIP)] ٥بروتوكول معلومات التوجيه [ نَّ إ 
.  ويبث كل موجه من املوجهات م١٩٩٠تطويره بشكل واسع يف الشبكات الصغرية يف عام 

جدول التوجيه  ؛RIPالتابعة لنطاق التوجيه الذي يحكمه بروتوكول معلومات التوجيه 
ويشمل هذا البث عدد القفزات املبارشة من موجه .  عىل كافة واجهاته الكامل له دورياً 

مع  مءقفزة لتتوا وميكن تخصيص وزن كلِّ .  شبكة ميكن الوصول إليها البث إىل كلِّ 
وميكن للموجهات املجاورة أن .  االختالفات املعنية بني الوصالت املبارشة مثل رسعة الرابط

تكامل إمكانية الوصول املذكورة ومعلومات إحصاء القفزات املبارشة مع جداول التوجيه 
وينترش هذا التعميم يف كامل .  الخاصة بها، التي سيتم تعميمها بالتايل عىل مجاوريها
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معلومات  ASوتتشارك أجهزة التوجيه يف .  (AS)وجيه أو النظام املستقل نطاق الت
 حساب أقرص مسار إىل أيِّ  AS يف عضو توجيه جهاز  مام يتيح لكلِّ ؛ التوجيه املفصلة

يف النهاية متيل كافة جداول التوجيه يف نطاق ؛ ويف الشبكة املستقرة.  ASوجهة خالل 
واحدة، وميكن أن تستخدم معلومات إحصاء القفزة التالية التوجيه إىل االلتقاء عند نقطة 

 RIP بالذكر أنَّ  وجديرٌ .  شبكة يف هذا النطاق للوصول إىل أيِّ ؛ لتحديد املسار األقل تكلفة
حيث يستخدم كل جهاز توجيه عدد الوصالت املبارشة ؛ هو بروتوكول ذو مسافة متجه

ولديه القدرة عىل  ،جهة تلكابكة الو املرجح عرب واجهة واحدة باعتبار مسافتها إىل ش
اختيار أفضل وصلة مبارشة تالية للموجه باعتبارها الوصلة التي تقدم أقل مسافة إجاملية 

إىل أن يكون لديه صورة كاملة عن بنية الشبكة من أجل حساب  RIPال يحتاج  .إىل الوجهة
 قبلني، فتح أقرص مسار أوالًامل نْيِ ويختلف هذا عن الربوتوكولَ  .التوجيه للمسافة املتجهة

Open Shortest Path (OSPF) ]ومن نظام وسيط ٢ [ إىل نظام وسيط(IS.IS) ]٤ ،[
.  من أجل حساب أفضل مسارات التوجيه؛ هام عىل صورة كاملة لبنية الشبكةويحافظ كال 

 إذ إنه؛ IETFهو مرشوع قوة مهامت هندسة اإلنرتنت  OSPF ومن الجدير بالذكر أنَّ 
  .OSIجذور يف  IS.ISمن  لكلٍّ 

وهذا االسم  .حالة ارتباط للتوجيه الدينامييك بروتوكولكالهام  IS.ISو OSPFو
، ASمنهام يحافظ عىل نظرة كاملة وحالية لحالة كل وصلة يف  من حقيقة أن كالً مستمدٌ 

البنية بحساب  »يعرف«وتسمح حقيقة أن كل جهاز توجيه .  وبالتايل ميكن تحديد بنية لها
ما ميكنهام أن ميثال وهو البنية،  »يعرفان«ومبا أن كال الربوتوكولني .  أفضل مسارات التوجيه

ومتثل .  عىل الرسم البياين طرفيةً  اً دقَ جميع الشبكات التي ميكن الوصول إليها باعتبارها عُ 
التي عىل الرسم  افُّ ومتثل الحو .  د الداخلية أجهزة التوجيه التي تؤلف النظام الذايتقَ العُ 

 معيار، ولكنَّ  بأيِّ  وقد يتم تعيني تكلفة الحوافِّ .  دقَ البياين روابط االتصال التي تربط العُ 
ف خوارزمية أقرص مسار القياسية عَر وتُ .  املعيار الواضح للقياس هو معدل نقل البيانات

أقرص مسار إىل كل م لحساب خدَ ستَ ، وتُ Dijkstra's algorithmباسم خوارزمية ديكسرتا 
وبالنسبة لهذه الفئة من  .جهاز توجيه شبكة ميكن الوصول إليها من منظور كلِّ 

إذا .  ف أقرص مسار بأنه املسار الذي يتم اجتيازه بأقل تكاليف إجامليةعرَّ الخوارزميات، يُ 
يتم نرش هذه املعلومات عرب الربوتوكول املعني، وسيتم تغطية كل جهاز ؛ انقطع الرابط

عىل نطاق  حالياً  OSPFم خدَ ستَ ويُ .  لتكوين صور مطابقة لبنية الشبكة؛ ASوجيه يف ت
ومتيل رشكات تزويد الخدمة الكبرية أكرث إىل استخدام .  واسع يف شبكات الرشكات الكبرية
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IS.IS ويرجع هذا يف األساس إىل كون .  لهذا الغرضIS.IS ًوبالتايل أكرث أكرث نضجاً  بديال ،
 OSPFوعىل الرغم من أن .  يف تطبيقات مزود الخدمة األولية OSPFلبقاء من عىل ا قدرةً 

دي زوِّ هناك القليل من الحوافز لدى مُ  فإنَّ ؛ لديهام قدرة أساسية متساوية اآلن IS.ISو
  .الخدمة للتغيري

بروتوكوالت التوجيه الثالثة التي نوقشت أعاله هي بروتوكوالت البوابة  ويف حني أنَّ 
، وتضم شبكة اإلنرتنت ASبتحسني التوجيه خالل  وبالتايل فهي تهتمُّ  ،)IGPsالداخلية (

كبرية من األنظمة الذاتية املرتابطة، ومن املهم بوضوح القدرة عىل تحديد أفضل  مجموعةً 
ويتم تحقيق هذا الدور عن طريق .  للوصول إىل عنوان الوجهة؛ Assمسار لنقل 

الوحيد املستخدم  EGPوتجدر اإلشارة إىل أن الـ   ).EGPبروتوكوالت البوابة الخارجية (
وتقع أجهزة التوجيه .  ]٣[ (BGP)يف اإلنرتنت الحديث هو بروتوكول البوابة الحدودية 

BGP  بشكل أسايس يف محيط الـAS  وتعرف عن الشبكات التي ميكن الوصول إليها عرب
معلومات شبكة التوجيه وميكن مشاركة .  املجاورة ASsأجهزة توجيه حافة النظائر يف 

بني أجهزة التوجيه  BGPإما باستخدام بروتوكول ؛ ASهذه مع املوجهات األخرى يف نفس 
الداخلية، أو من خالل إعادة توزيع معلومات توجيه  BGPار إليها شَ ، التي يُ ASيف نفس 

هو توفري  BGPلـ  ن التطبيق األكرث شيوعاً .  إ IGPالشبكة الخارجية إىل بروتوكول توجيه 
ما يسمح للمضيف يف وهو ؛ خدمة مختلفني ودزوِّ التي يديرها مُ  ASsغراء التوجيه بني 

للوصول إىل الوجهة ؛ دين اآلخرينالشبكات باإلرسال من خالل شبكات املزوِّ  إحدى
الداخلية  ASsلربط  BGPشبكات خاصة معينة أيضاً استخدام  وقد تتطلُب .  النهائية

الذي  IGPبسبب وصولها إىل الحد األقىص لحجم ؛ كنها أن تنمو أكرثاملتعددة التي ال مي
تجه املتجه املسار، الذي يشبه الربوتوكول املبالربوتوكول  BGPى سمَّ ويُ .  تستخدمه

فهو ال يحتفظ بصورة كاملة عن ؛ ، الذي نوقش أعاله، وفيام يتعلق بهذاRIPمثل ؛ املسافة
فإن قياس املسافة ليس ؛ RIPوبخالف .  توجيهبنية الشبكة التي تقدم لها معلومات ال

؛ ولكنها تنطوي عىل حسابات أخرى؛ إحصاء عدد القفزات) :باملقياس البسيط (مبعنى آخر
السياسات ذات  كام أنَّ .  سياسات الشبكة والقواعد، وكذلك املسافة إىل شبكة الوجهة :مثل

كون هناك اتفاقيات تألنه قد ؛ دي الخدماتزوِّ ل مُ بَ أهمية خاصة عند استخدامها من قِ 
تجارية يف املوضع الذي يحتاج إلمالء خيارات التوجيه التي ميكن أن تحقق حسابات 

   .بسيطة لتكلفة التوجيه



  الفصل األول

 ٤٩  املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

  م خلطة املبدل؟أ حساء الربوتوكول  ٣-٥-١

من قامئة طويلة  صغريٍ  م التي أوردناها باالسم ليست سوى جزءٍ بروتوكوالت التحكُّ  إنَّ 
؛ ذ يف الطبقة الثانية الحديثة أو مبدل الطبقة الثالثةنفَّ من الربوتوكوالت التي يجب أن تُ 

وباإلضافة إىل .  ة أفضل لإلنرتنتتِقنيا بشكل كامل يف تطوير لها تشارك وظيفيٍّ عْ من أجل جَ 
لتوجيه الحديث ح أن يدعم جهاز ارجَّ فمن املُ ؛ تلك الربوتوكوالت التي ذكرناها حتى اآلن

] لتبادل املعلومات حول تبديل التسمية ١٨[ LDPأيضاً بروتوكول توزيع التسمية 
]، ١٢[ IGMP، وكذلك بروتوكول إدارة مجموعة اإلنرتنت MPLSلربوتوكوالت متعددة 

]، ونظام إدارة املعلومات الشخصية ١٩[ MSDPوبروتوكول اكتشاف مصدر البث املتعدد 
PIM ]كيف يتم رضب طبقة  ٤- ١ونحن نرى يف الشكل .  ث املتعددلتوجيه الب؛ ]١٦

 إىل ]٨تشري [؛ ويف الواقع.  التحكم للمبدل بوابل مستمر لحركة بيانات بروتوكول التحكم
٪ من سعة طبقة التحكم يف تتبع ٣٠نه يف شبكات مراكز البيانات الكبرية، يستهلك املوجه أ 

ف عىل أنها كائن مستمر يف التطور عرَّ بيان أن شبكة اإلنرتنت تُ  َق بَ وقد سَ .  بنية الشبكة
خفاق روابط االتصاالت واملبدالت التي قد تواجه إ باعتبارها قوية للغاية يف مواجهة 

 لتتعامل بشكلٍ ؛ ةمَ صمَّ كام كانت أرسة بروتوكوالت اإلنرتنت أيضاً مُ .  يف عملها اً اضطراب
حالة «وما زالت .  سواء عن قصد أو غري ذلك؛ لبنيةمع إضافة املوجهات ومغادرة ا سلٍس 

حول العامل، وعىل  بدرجات متفاوتة يف اإلنرتنت املتنوع جغرافياً  هذه موجودة »الفوىض
للتنبؤ اليوم مام كانت عليه عند  ما تكون أكرث قابليةً  الرغم من أن املبدالت والروابط عادةً 

مركز البيانات يف ذلك بأنه ليس لديه يتميز ؛ وعىل وجه الخصوص.  بدايات اإلنرتنت
  .  أي أوقات تعطل افرتاضياً 

  
  طبقة التحكم يف املبدل: ٤-١ رقم شكل



  مقدمة

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٥٠

 
  حساب توزيع التوجيه الدينامييك الزائد :٥-١شكل رقم 

  

د يف مركز البيانات تتعطل يف بعض قَ هناك بعض الروابط والعُ  وعىل الرغم من أنَّ 
وال تظهر الخوادم املادية والخوادم  .البنية األساسية مركزياً نه يتم توفري إف؛ األحيان

  فإنها؛ من ذلك بدالًو  ،عىل نحو سحري أو تتحرك حول مركز البيانات VMsاالفرتاضية 
وعىل الرغم من حقيقة أن .  ال تتغري إال عندما يفرض برنامج التنسيق املركزي عليها ذلك 

نة يف بيَّ املشكالت الخاصة باملوجه، املُ  إنف؛ ستقرةبنية مركز البيانات ثابتة والروابط امل
.  ٥-١ يف الشكل بنيَّ واسع يف مركز البيانات، كام هو مُ  ، تتضاعف عىل نطاقٍ ٤- ١الشكل 
عة، وعندما يتم تغيري وزَّ حيث إن بروتوكوالت التحكم هي يف الواقع بروتوكوالت مُ ؛ وفعلياً 

إضافة خادم أو إخراج قامئة اتصال من الخدمة، تستغرق هذه  :مثل ،عمداً  يشءٍ 
وتسبب  ،لتتجمع عىل قامئة متسقة من جداول التوجيه؛ طويالً الربوتوكوالت املوزعة وقتاً 

نصل إىل الحالة التي يتم فيها معظم التغيري ؛ وبالتايل ،فوىض مؤقتة داخل مركز البيانات
من االستفادة من الربوتوكوالت املستقلة املوزعة،  دُّ حِ الذي يَ ؛ وعمداً  يف البنية برمجياً 

مام يجعل أوقات التجميع ؛ ت ألجله هذه الربوتوكوالتمَ مِّ وحجم الشبكات أكرب مام صُ 
  .بشكل غري مقبول طويلةً 



  الفصل األول

 ٥١  املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

الزمة لتطوير املبدالت الن هذه املجموعة من بروتوكوالت التحكم إ مبا ؛ لذلك
لظروف الشبكة املتغرية برسعة،  وذاتياً  ديناميكياً املستقلة التي ميكن أن تستجيب 

وهذه الظروف ال وجود لها يف مراكز البيانات الحديثة، وباستخدامهم بهذا الشكل 
 وبدالً.  السعي لتجنبه بالكامل فقد أنشأنا كابوس إدارة الشبكة الذي يتمُّ ؛ الغ فيهبَ املُ 

يف  هل هناك أمٌل  أكرث بساطة؟ جٌ هل هناك نه؛ تل هذه الخلطة من الربوتوكوال من تقبُّ 
ولكن أبسط نهج ؛ ، وأقل استقالالًالشبكة من خالل تصور أقل توزيعاً  »رصانة«تحقيق 

إلزالة طبقة التحكم من املبدالت إىل طبقة تحكم مركزية تخدم الشبكة بالكامل؟  
.  ناتستربمج طبقة التحكم املتمركزة جداول التوجيه يف جميع املبدالت يف مركز البيا

  وتكون بساطة هذا املفهوم من الحقائق التالية:

وتحت السيطرة اإلدارية  ،متاماً  ) البنية التي داخل مركز البيانات مستقرةٌ ١(
  .املحلية الصارمة

  أنفسهم. نو ويتحكم فيها اإلداري ،) املعرفة بالبنية متمركزة بالفعل٢(

استخدام هذه املعرفة بالبنية العاملية دة أو رابط، ميكن قْ يف عُ  ) عندما يحصل عطٌل ٣(
إلعادة التوفري برسعة ملجموعة متناسقة من جداول ؛ بل التحكم املركزيمن قِ 

  ع ذلك بإطار لربمجة جداول التوجيه للمبدالت، تبَ يجب أن يُ ؛ وبالتايل -  التوجيه
األكرث .  وهذا النهج املركزي ٦-١مثل ذلك الذي يظهر يف الشكل  وقد يكون ممكناً 

).  ومن SDNهو أحد األسباب الرئيسية وراء الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( بساطةً 
مام ؛ يف معالجة مسألة عدم االستقرار يف طبقة التحكم املتوقع أن يساعد هذا النهجُ 

  .ينشأ عنه أوقات تجميع طويلة عند حدوث تغيريات يف الشبكة

عىل سبيل .  )SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (رات مهمة لالنتقال إىل ربِّ وهناك مُ 
ات الشبكات؛ قويةٌ  هناك رغبةٌ  :املثال وسنستعرض هذه املربرات  .لخفض تكلفة ُمَعدَّ

 :أوالً ؛ ) يف الفصل التايلSDNوغريها التي تقوم عليها الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
ل م استخدامه لعدة سنوات، والذي ُعدِّ والذي ت ،عايل الدقة لحزمة البيانات سنعرض مبدالً 

  ).SDNليناسب الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (



  مقدمة

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٥٢

  
  إعادة التوجيه الربمجة املركزية لجداول: ٦-١ رقم شكل

   



  الفصل األول

 ٥٣  املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

  هل ميكننا زيادة ذكاء توجيه حزمة البيانات؟ ٦-١

فقد ؛ م فيها بالربوتوكوالت املوزعةتحكَّ سواء يف حالة الربمجة املركزية أو التي يُ 
ت جداول التوجيه التي ناقشناها حتى اآلن إما عناوين الطبقة الثانية أو الطبقة نَ مَّ تضَ 

ات خاصة  ذَ فَّ نَ ؛ ومبرور العديد من السنوات حتى اآلن.  الثالثة املصممون عمليات وُمَعدَّ
قد يكون من املرغوب فيه  :عىل سبيل املثال.  من قرارات التوجيه الدقيق املزيدَ  تتيحُ 

) IP) املختلفة عىل نفس عنوان الـ (TCP( صل بني حركة البيانات املتجهة إىل منافذ الـالف
وقد نرغب يف توجيه فئات مختلفة من جودة .  بحيث ينتقلون عىل مسارين منفصلني

حتى إذا كان يتم ؛ والفيديو عرب مسارات مختلفة ،والصوت ،البيانات :مثل؛ )QoSالخدمة (
.  ومبجرد أن نرتك مجال التوجيه عىل مجرد عنوان هنفس ةتوجيههم إىل مضيف الوجه

حيث الكثري من املجاالت املختلفة يف حزمة البيانات ميكن ؛ امً الَ فنحن ندخل عَ ؛ الوجهة
بـ  ى هذا النوع من التوجيهسمَّ يُ  ؛عام وبشكلٍ .  استخدامها التخاذ قرارات إعادة توجيه

  .  )PBR( »التوجيه القائم عىل السياسة«

مجموعة  ِف صْ لوَ ؛ ، وهو مصطلح التدفقاً جديد اً ونحن نقدم يف هذه املرحلة مصطلح
ويف .  معينة من تطبيق حركة البيانات بني نقطتي النهاية اللتني تلقيان نفس معاملة التوجيه

باستخدام قوائم التحكم بالوصول  عادةً  PBRتنفيذ  أجهزة التوجيه التجارية املوروثة، يتمُّ 
)ACLs( لتحديد مجموعة من املعايري التي تحدد ما إذا كانت حزمة البيانات الواردة ؛

توجيه كافة حركة  - عىل سبيل املثال -  رناإذا قرَّ ؛ تتوافق مع تدفق معني أم ال.  وبالتايل
عرب منفذ واحد وكل حركة الربيد  ) معنيٍ IPبيانات الفيديو إىل عنوان إنرتنت بروتوكول (

التوجيه حركة البيانات باعتبارها اثنني من  ل جدوُل عامِ سيُ ف؛ ذ آخراإللكرتوين عرب منف
يتم  PBR أنَّ  وعىل الرغم من.  منها التدفقات املختلفة ذات قواعد إعادة توجيه خاصة لكلٍّ 

إال عن طريق تكوين قواعد التوجيه الخاصة  فلم يكن هذا ممكناً ؛ استخدامها لعدة سنوات
بواسطة طبقة  ديناميكياً  يتم تحديث هذا التوجيه األكرث تطوراً وال .  من خالل طبقة اإلدارة

؛ ويف الحقيقة.  بها تحديث وجهة الطبقة الثانية والثالثة ببساطة التحكم بالطريقة التي يتمُّ 
من األساس ملفهوم التمركز  زيدٍ مل ؛طويلة عرب التكوين املركزي منذ فرتة PBRنه يتم تنفيذ إ 
  .) لربمجة جداول التوجيهSDNمجيات (شبكات املُعرَّفة بالرب لل

) SDNا أن منوذج الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (حنَ ضَّ وَ  ٣-٥- ١ويف نهاية القسم 
ميكن أن يوفر  ؛ وحدة املتحكم املركزي املنفصلةلتقسيم طبقة التحكم للمبدل نفسه إىل

أكرب من البساطة واملرونة يف برمجة جداول توجيه املبدالت يف شبكة ضخمة تتم  اً قدر 



  مقدمة

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٥٤

إىل بنية قد تتيح  ٦-١ويشري الشكل .  مراكز البيانات الحديثة :مثل ،السيطرة عليها بإحكام
بأكرث من مجرد  لنا إمكانية الربمجة املذكورة، ولكن الواقع أنه أصبح من املمكن القيامُ 

؛ وعىل وجه الخصوص.  ات التوجيه املوزعة ببديل أكرث بساطة وفعاليةاستبدال خوارزمي
، مختلفةً  ميكننا تحديد تدفقات حركة بيانات تطبيق مستخدم معني ومنحهم معاملةً 

وتوجيه حركة البيانات عىل طول مسارات مختلفة يف بعض الحاالت، حتى لو كانوا 
يف املستوى  PBRميكننا دمج  ؛طريقةوبهذه ال.  متوجهني إىل نفس نقطة الشبكة النهائية

  . )SDNاألسايس للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

جدران الحامية،  :مثل ،العديد من األجهزة املخصصة للشبكة ومن الجدير بالذكر أنَّ  
لفرتة طويلة عىل تنفيذ  تْ دَ اعتمَ  ؛)IDS( وموازنات الحمل، وأنظمة كشف االخرتاقات

ومن خالل .  تحقق لحزمة البيانات بشكل أعمق من مجرد التحقق من عنوان الوجهة
 )TCPوالنظر يف رقم منفذ بروتوكول التحكم بالنقل ( ،النظر يف عنوان املصدر والوجهة

ر حركة البيانات بطريقة جْ عىل فصل وحَ  للمصدر والوجهة، كانت هذه األجهزة قادرةً 
جداول توجيه الشبكة هي التي ميكن برمجتها من وحدة  وإذا اعتربنا أنَّ .  للغايةمفيدة 

 تحكم مركزية ذات معرفة عاملية بالشبكة، ويرتتب عىل ذلك بطبيعة الحال أنه ميكنُ 
يف املبدالت  برمجة هذا النوع من املعلومات التي تستخدمها هذه األجهزة الخاصة مبارشةً 

وإذا كانت .  جة إىل أجهزة الربط املنفصلة وتبسيط بنية الشبكةنفسها، ورمبا تنتفي الحا
فإنه ميكن لقوة ؛ ر التدفقاتجْ ل، وحَ ْز جداول توجيه املبدالت لديها القدرة عىل تصفية وعَ 

) منذ SDNوقد استندت الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (.  ادطر االشبكة نفسها أن تنمو ب
ة التخاذ التدفقات ذَ تخَ د اإلجراءات املُ حدِّ دة التوجيه تُ نشأتها عىل فكرة إنشاء جداول إلعا

  .من االقتصار عىل الجداول املرسلة لتوجيه العنوان إىل منفذ املخرجات بدالً

) إىل دمج مجموعة أغنى من املعلومات SDNتسعى الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
مثل رقم منفذ بروتوكول التحكم  ،يف معالجتها للتدفقات الفردية، مبا يف ذلك مجاالت

؛ ومع ذلك.  تطبيق يتوافق مع التدفقات بأيِّ  ) التي توفر مفاتيح تتعلُق TCPبالنقل (
) إىل طبقات املبدالت لن SDNإضافة ذكاء الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( فإننا نؤكد أنَّ 

عرَّفة بالربمجيات د بالشبكات املُ قصَ ويُ .  تعديالت عىل تطبيقات املستخدم يتطلب أيَّ 
)SDN التأثري عىل كيفية اتخاذ الطبقة الثانية والطبقة الثالثة لقرارات التوجيه دون (

  .  بروتوكول تطبيق للطبقة التأثري عىل أيِّ 
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  :ل التقنياملصدر املفتوح والتحوُّ  ٧-١

 تحوالً ؛) الذي يتناوله هذا الكتابSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( ميثل منوذجُ 
.  يف هذا الفصل إليهاعن بروتوكوالت وأبنية الشبكة املوروثة التي تطرقنا  رئيسياً  تقنياً 

من جهود الهندسة البرشية لتطويرها  عديدةً  تلك التقنيات املوروثة سنواٍت  وتتطلُب 
) SDNمثل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( ،ل النموذجة تحوُّ تِقنيكام ستتطلب .  وصقلها

وعىل الرغم من أن بعض هذا الجهود سيأيت من الرشكات .  ا ضخامً هندسيٍّ  جهداً  ؛أيضاً 
) لتحقيق النجاح SDNتوقع متابعتها لنجم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (التجارية التي يُ 

 ) قادرةً SDNاملايل، ومن املتوقع عىل نطاق واسع أن تكون الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
ري املطابقة الوظيفية برسعة إىل النظم املوروثة التي تعتمد عىل وحدة املصدر عىل توف

  .)SDNاملفتوح لتطوير الكثري من الربمجيات طبقة التحكم للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

بها تطوير هذا الربنامج  يف الطريقة التي يتمُّ  املصدر املفتوح ثورةً  منوذجُ  ثَ حدَ أَ وقد 
مؤسسة هي  الجدير بالذكر أن الوظائف التي يتم إعادة اخرتاعها يف كلِّ ومن .  وتسليمه

  ويف الغالب.  اآلن بسهولة ويتم دمجها يف التطبيقات عىل مستوى املؤسسات متاحةٌ  غالباً 
رصف الوقت والجهد لربمجة امليزات التي تم إىل د منظامت تطوير الربمجيات تحتاج عُ مل تَ  

  .تطويرها بالفعل

هو نظام التشغيل  ؛اليوم لربامج املصدر املفتوح وتأثرياً  األكرث شهرةً  يكون الكيانُ ورمبا 
بل فريق غري متبلور عايل الجودة من قِ العقد وما زال يتم تطوير هذا الكيان املُ .  لينكس

إىل وقد أدى ذلك .  ومتغري من ُمطَوِّري الربمجيات املتطوعني من مختلف أنحاء العامل
من املصدر املفتوح ومنتجات  ن نوعية كلٍّ سَّ ي أنظمة التشغيل التجارية، وحَ تغيري ُمورِّد

وقد .  من الرشكات من خالل االبتكار يف هذا املجال وقد نشأت العديدُ .  التجزئة التنافسية
وصول الربمجيات دوٌر عظيٌم يف ة الصغرية بالحد األدىن من التمويل تِّقنيكان لبدايات ال

لهم االبتكار  ت، والتي وفر املصدر إىل أنظمة التشغيل ذات التصنيف العاملي فتوحةامل
  .  د رسوم ترخيص مرهقة قد متنعهم من اإلبداعدون تكبُّ 

وهو .  ]١٤[ openSSLهو تطبيق  ؛ومن األمثلة املهمة األخرى للمصدر املفتوح
ري والكثري من ولكنه عىل الرغم من ذلك مطلوب يف الكث؛ برنامج تشفري واضح التعقيد

وقد أصبح هذا الكيان املتكامل من ناحية .  ااملنتجات يف عامل اليوم الواعي أمنيٍّ 
من  لكثريٍ  نعمةً  ؛بروتوكوالت التشفري غري املتامثلة واملتامثلة والخوارزميات األساسية
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؛ وبالتايلة أو ترخيصها، تِّقنية التي ال تقدر عىل تطوير هذه التِّقنيبدايات الباحثني وال
  .يحتاج منها البدء يف مواصلة األفكار التي تتعلق باألمن

 :مثل ،تتوفر اآلن تطبيقات املصدر املفتوح لربوتوكوالت التوجيه؛ ويف عامل الشبكات
BGP ،OSPF ،RIPالشجرة املتفرعة للعديد من السنوات :مثل ،، ووظيفية التبديل  .

ا؛ وبخالف عامل الكمبيوتر ت أجهزة وينتل (ويندوز + انتل) الشائعة من حيث جعلت ِمنَصَّ
ات األجهزة من  ذُ فُ نْ السهل تطوير برمجيات تَ  ات الكمبيوتر، وِمَنصَّ إىل العديد من ِمَنصَّ
ات الشبكات  أصبح نفاذ ؛ وبالتايل - متاماً  املختلفني ال تزال متباينةً  (NEMs)ُمَصنِّعي ُمَعدَّ

ات األجهزة اململوكة ملبدالت تطبيقات املصدر املفتوح لتلك  الربوتوكوالت املعقدة إىل ِمنَصَّ
وتجدر اإلشارة إىل أن تحريك طبقة التحكم .  الشبكة يتطلب الكثري من العمل

وبروتوكوالتها املعقدة املصاحبة لها من أجهزة املبدل اململوكة وعىل الخادم املتمركز املبني 
ة الكمبيوتر   .  مةً ءة التحكم املفتوحة املصدر أكرث مال يجعل برامج طبق ؛عىل ِمَنصَّ

بشكل تام دون الحاجة  (SDN)أصول الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ومن املمكن فهمُ 
تم من خالل بيئة  (SDN)للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ِيلَّ وَّ إىل فهم أن التجريب األَ 
ية بني املجموعات مج بحرِّ وقد تم تغيري املواصفات والربا.  مفتوحة عالية التعاونية

وقد تم تنفيذ قدر مثري لإلعجاب من األعامل الهندسية الرائدة دون .  الجامعية املشاركة
لتحقيق  ما كان يجري إنشاؤه متويل تجاري رصيح، وترتكز جميعها عىل مبدأ أن شيئاً  أيِّ 

.  من انعكاس الشبكة العاملية لظاهرة لينكس وهو نوعٌ  ،وقد كان ذلك حقاً .  الصالح العام
) أفراد SDNحقيقة أن أكرث املؤيدين للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( لْت عَ وقد جَ 

من املمكن أنه ؛ ةتِّقنيبح املايل من مبيعات الومؤسسات مل يكونوا ينوون استخالص الرِّ 
قة من هذا الكتاب أن الح وسرنى يف فصولٍ .  االزدواج الطبيعي مع املصدر املفتوح

من  متزايداً  عدداً  إنَّ  إذ؛ ) بدأت تؤثر بشكل تجاريSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
ل إىل ِص ) يَ SDNة املتعلقة بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (ِتقنيالتطبيقات امللكية لل

.  ري من املالوميكن دامئاً جني الكث ،وتجدر اإلشارة إىل أن هذه النتيجة حتمية.  السوق
) أساسية SDNال يزال هناك وحدات شبكات ُمعرَّفة بالربمجيات (؛ وعىل الرغم من ذلك

  .)SDNللشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( ملزمةً  تعتقد أنه ينبغي أن يظل االنفتاح سمةً 
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  :تنظيم هذا الكتاب ٨-١

 ،البيانات حزماملصطلحات حول تبديل  ن من الكتاب تعريَف ن األوال يتناول الفصال 
ر البيانات، والتحكم، وطبقات اإلدارة املوجودة يف مبدالت مان السياق التاريخي لتطوُّ قدِّ ويُ 

ز حفِّ وقمنا برشح كيف يُ  ،ة الحاليةتِّقنيكام وصفنا بعض القيود املفروضة عىل ال.  اليوم
نفرس األصول س ٣ويف الفصل .  )SDNة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (تِقنيذلك تطوير 

الواجهات  ٤ويعرض الفصل  .)SDNالتاريخية للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
ويرشح كيفية تنفيذ  ،)SDNوالربوتوكوالت الرئيسية للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

فإن إشارتنا ؛ وحتى هذه النقطة يف كتابنا.  وظيفة طبقة التحكم التقليدية بطريقة جديدة
 ٤من الفصل  بدايةً و   .) هي عامة إىل َحدٍّ ماSDNملُعرَّفة بالربمجيات (إىل الشبكات ا

) األصلية أو املفتوحة، من SDNنبدأ يف التمييز بني الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (س
  . )SDNالبدائل امللكية التي تقع أيضاً تحت مظلة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

) املفتوحة يف هذا SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (وعندما نستخدم مصطلح الشبكات 
مناها وعرفناها يف ) كام قدَّ SDNفإننا نشري إىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (؛ العمل

وتقرتن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات .  م٢٠٠٨من حوايل سنة  املؤسسات البحثية بدءاً 
)SDN ٍ٥مناه يف الفصل فتوح الذي قدَّ وثيق مع بروتوكول التدفق امل ) املفتوحة بشكل، 

.  )SDNوتلتزم بقوة مع انفتاح الربوتوكوالت ومواصفات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
والتي تتشارك يف بعض  ،)SDNكام وجدت تعريفات بديلة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 اً م مزيدنقدِّ س ٦الفصل ويف .  لتوسيع شبكة التنمية املستدامة؛ وليس كل املبادئ األساسية
عن  فضالً؛ )SDNمن التفاصيل حول التطبيقات البديلة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

  .)SDNمناقشة القيود والعوائق املحتملة الستخدام الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

االستخدام املتعلقة بأقرب محرك للفائدة يف الشبكات  م حاالِت نقدِّ س ٧ويف الفصل 
 ٨ويف الفصل .  )، ومطالب شبكات مركز البيانات املتفجرةSDNاملُعرَّفة بالربمجيات (

ة تِّقنينناقش حاالت االستخدام اإلضافية التي تسهم يف الهيجان الحايل لالهتامم يف هذه الس
رشكات الكربى والجامعات التي تعمل عىل لل داً ْر جَ  ٩يف الفصل  نستعرُض سو .  الجديدة

 ١٠يستعرض الفصل سو .  ) اليومSDNتطوير منتجات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
) يف العامل الواقعي، مبا يف ذلك SDNالعديد من تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
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.  ) الخاصة بالشخصSDNدروس عن الكتابة عىل تطبيق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
املصدر التي من شأنها أن تسهم يف  فتوحةاملعن املبادرات  عامةً  دراسةً  ١١م الفصل قدِّ ويُ 

ندرس التأثري الذي  ١٢ويف الفصل .  )SDN الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (ْرش توحيد ونَ 
ة تِّقنيال ة الجديدة بالفعل يف عامل األعامل، كام نفكر يف العواقبتِّقنيتحدثه هذه ال

ويبحث الفصل األخري يف اتجاهات بحوث .  والتجارية املستقبلية التي رمبا تكون وشيكةً 
) الحالية ويدرس العديد من التطبيقات الجديدة SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
يوجد ملحق لالختصارات املتعلقة بالشبكات .  و)SDNللشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

) وكود املصدر من تطبيق منوذج الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات SDNة بالربمجيات (املُعرَّف
)SDNوكذلك فهرس شامل سهل االستخدام (.  
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 ٦١  الشامل بالربمجيات: املفهومالشبكات املُعرَّفة 

  لفصل الثاينا

  )؟SDNملاذا الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
  

حيث تم استخدام أجهزة ؛ ونرشها لعدة عقود ،تم تطوير أجهزة الشبكات بنجاح 
من خالل ؛ كبري من البيئاتتبعتها املوجهات واملبدالت يف عدد و التكرار وأجهزة الجسور، 

البيانات يف كافة أنحاء الشبكة نحو وجهاتهم  حزمأدائهم ملهامهم من الفلرتة وتوجيه 
حجم وتعقيد  إنف؛ وعىل الرغم من السجل الحافل لهذه التقنيات التقليدية.  النهائية

بعض القصور.  وتشمل  من هذه األجهزة تعاين العديد من عمليات النرش الحديثة يجعُل 
الشبكات  معداتالتي ترجع إليها هذه الحقيقة التكاليف املتزايدة المتالك  األسباُب 

وتشغيلها، والحاجة إىل ترسيع عملية االبتكار يف مجال الشبكات، وعىل وجه الخصوص، 
ويتناول هذا الفصل هذه .  الطلب املتزايد الذي تشهده مراكز البيانات الحديثة

عن األساليب  الشبكات بعيداً  تقنيةكيف أنهم يدفعون ب ُف ِص ويَ  ،تاالتجاها
البتكار الشبكات املُعرَّفة  وتوافقاً  والربوتوكوالت التقليدية نحو منوذج أكرث انفتاحاً 

  .)SDNبالربمجيات (

  :تطوير املبدالت وطبقات التحكم ١-٢

ذروتها يف بيئة  ْت غَ لَ ر املبدالت وطبقات التحكم التي بَ سنبدأ بعرض موجز لتطوُّ 
ل هذا املواد التي تم تقدميها كمِّ ويُ  .)SDNالعمل الخصبة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

كدليل برصي  ١-٢.  وقد يجد القارئ أنه من املفيد استخدام الشكل ٥-١و ٤-١يف األقسام 
 طرلهذا التطور، ويتيح للقارئ فهم األ  اً بياني اً حيث إنه يقدم ملخص؛ خالل األقسام التالية

  .الزمنية التقريبية عندما تنتقل مكونات املبدالت املتنوعة من طور الربمجيات إىل األجهزة

  :اإلرسال والتوجيه البسيط باستخدام الربامج ١-١-٢

لقد ناقشنا يف الفصل األول األيام األوىل من شبكات الحاسب اآليل، عندما تم تنفيذ 
 وكان هذا صحيحاً .  عدا الطبقة املادية (الطبقة واحد) يف مجال الربمجيات تقريباً كل يشء 

وسواء كانت األجهزة أجهزة ربط أو .  ألنظمة املستخدم النهايئ وكذلك ألجهزة الشبكات
ألداء ؛ م عىل نطاق واسع داخل األجهزةستخدَ تُ  الربمجياتفإنَّ ؛ مبدالت، أو أجهزة توجيه
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 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٦٢

وقد ظل هذا  ،Macالتوجيه عىل مستوى عنوان الـ  مثل: قرارات ،حتى أبسط املهام
  م.١٩٩٠حتى خالل األيام األوىل لشبكة اإلنرتنت التجارية يف أوائل  صحيحاً 

  :االستقاللية والذاتية يف األجهزة األوىل ٢-١-٢

جهاز أن يعمل بطريقة مستقلة وقامئة  املعايري األوائل من كلِّ  وأراد املُطَوِّرون وواضع
وثابتة، ويف مجاالت  عموماً  وذلك ألن الشبكات كانت صغريةً .  بذاتها إىل أقىص حد ممكن

ل الشبكات عْ وجَ  ،تبسيط مهام اإلدارة البدائيةهو كام كان الهدف أيضاً .  مشرتكة كبرية
وقد .  ثابتة لألجهزة تتم يدوياً وكانت اإلعدادات ال.  اإلمكان رَ دْ بحالة التوصيل والتشغيل قَ 

عة مع الذكاء املوجود يف كل وزَّ لتنفيذ هذه البيئة املُ ؛ ه املُطَوِّرون نحو تكبري األطوالتوجَّ 
اتخاذ القرارات  أصبح من املمكن؛ جهاز.  وكلام كان التنسيق بني األجهزة مطلوباً 

  .من خالل التبادل التعاوين للمعلومات بني األجهزة؛ الجامعية

ة وسهول : البساطةمثل ،وذج املوزعالعديد من أهداف النم أنَّ ؛ ومن املثري لالهتامم
، (SDN)ألهداف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  مشابهةٌ ؛ التلقايئ االستخدام، واإلصالح

إىل  عيوباً فقد أصبح النموذج املوزع الحايل م؛ قاً لنطاق منو الشبكات وبساطتهاولكن وف
  .متزايد دٍّ حَ 

  
 وانتقالها إىل األجهزة املادية ،وظائف إدارة الشبكة: ١-٢ رقم شكل
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والطبقة الثالثة  ،ومن أمثلة هذا الذكاء املوزع بروتوكوالت الطبقة الثانية (الربط)
للوصول إىل إجامع عىل الطريقة التي ميكن ؛ (التوجيه) التي تشمل التفاوض بني األجهزة

 ١وقد سبق أن تكلمنا عن تلك الربوتوكوالت يف الفصل .  بها تنفيذ اإلرسال والتوجيه
   .  يف هذا الفصل (SDN)دة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات حدّ وتناولنا املزيد من التفاصيل املُ 

  :بروتوكول الشجرة املتفرعة -

ميكن تنفيذ التوجيه األسايس للطبقة الثانية، واملعروف أيضاً باسم الربط الشفاف، 
تسلسل  ى فرَض تتطلب بعض البُنَ ؛ ولكن - خالل كل مبدل يف الشبكة بشكل مستقل من
.  من أجل منع تكرار الحلقات، والتي من شأنها أن تسبب إشعاع البث؛ هرمي عىل الشبكة

عىل تشغيل أجهزة  ) هو مثاٌل STPوتجدر اإلشارة إىل أن بروتوكول الشجرة املتفرعة (
.  زعة إلنشاء وتنفيذ تسلسل هرمي عىل الشبكةمستقلة تشارك يف عملية اتخاذ القرار املو 

النطاق عىل حساب تأخر التقارب  ْربَ والنتيجة هي التشغيل الصحيح للربط الواضح عَ 
وميكن من .  هو توازن بني التكلفة والتعقيد هذا الحلُّ .  و والرتكيب العشوايئ املحتمل

وقد كان بروتوكول .  خالل هذا الحل تدعيم العديد من املسارات ولكن بتكلفة أكرب
ولكن مع منو ؛ عندما كانت الشبكات ذات نطاق أصغر ) كافياً STPالشجرة املتفرعة (

وتظهر تلك املشكالت بشكل .  إشكاليةمتثل الشبكات فقد باتت حلول الشجرة املتفرعة 
د حدِّ يُ  :عىل سبيل املثال.  نطاق مركز البيانات الحديثةإىل صارخ عندما تصل الشبكات 

:   )STPاملؤقتات االفرتاضية التالية لربوتوكول الشجرة املتفرعة ( IEEE 802.  1Dعيار امل
أقىص ملهلة االنتظار.  ويف الشبكات  ثانية كحدٍّ  ٢٠م، وثانية للتعلُّ  ١٥ثانية لالستامع، و ١٥

ت باتت غري ومثل هذه التأخريا.  ثانية ٥٠-٣٠األقدم، كانت أوقات التقارب ترتاوح من 
ازدادت ؛ وكلام منا نطاق شبكة الطبقة الثانية.  يف مراكز البيانات يف أيامنا هذه مقبولة

) الذي تم STPاحتاملية حدوث تأخري أكرب.  ويعمل بروتوكول الشجرة املتفرعة الرسيع (
ولكن ؛ كبري عىل تحسني هذا التأخري إىل حدٍّ  IEEE 802,1D.2004 [6]تحديده يف املعيار 

  .بالشكل املطلوب من البيئات مل ينترش لسوء الحظ

  :ط أقرص مساربْ رَ  -

فقط إىل الوجهة،  اً واحد اً طشِ نَ  اً ) إال مسار STPال يتيح بروتوكول الشجرة املتفرعة (
، واملقصورة عىل بنية الشبكات الصغرية من أوقات التقارب البطيئة نسبياً  ويعاين هذا املسارُ 
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 ْت نَ سَّ ) حَ STPالتطبيقات األحدث لربوتوكول الشجرة املتفرعة ( وعىل الرغم من أنَّ .  فقط
ط يف الربوتوكول الجديد للطبقة شِ معالجة عيب املسار الواحد النَّ  ْت فقد مَتَّ ؛ أوقات التقارب
ط أقرص مسار بْ ورَ  .١-٥-١الذي تم تقدميه يف القسم  .(SPB)ط أقرص مسار بْ الثانية، وهو رَ 

(SPB)  ؛ من خالل نسيج الطبقة الثانية نفسه د املسارات يف الوقتدُّ بتعَ هو آلية للسامح
، ثم تبادل تلك املعلومات بني من خالل التعاون والتوزيع ألقرص املسارات وأكرثها كفاءةً 

.  دتعدِّ ى هذه الخاصية بخاصية املسار املُ سمَّ وتُ  املتناغمة.د املشاركة يف الشبكة قَ العُ 
من خالل استخدام نظام وسيط إىل نظام ؛ هذا الهدف (SPB)ط أقرص مسار بْ رَ  ويحقُق 
ما يتم إنشاء هذا عندو  ،لبناء رسم بياين ميثل بنية حالة ارتباط الطبقة الثانية IS.ISوسيط 

منه يف حالة  ، وإن كانت أكرث تعقيداً الرسم البياين، وتصبح حسابات أقرص مسار واضحةً 
 رسامً  ٢-٢ر يف الشكل وِّ ابات أقرص مسار، نصَ ولتوضيح ما نعنيه بحس.  الشجرة املتفرعة

.  خمسة مبدالتالشبكة ذات الميكن استخدامه لحساب أقرص املسارات يف  اً بسيط اً بياني
ويتمثل أبسط  ،اً ملعايري مختلفةوفقم الروابط يَ ة ملختلف قِ صَ خصَّ وميكن تعيني التكاليف املُ 

فإن ؛ وبالتايل.  مع عرض النطاق الرتددي ل تكلفة ربط الشبكة يتناسب عكسياً عْ معيار يف جَ 
 ١ ي ما يتم نقله عرب رابط ذْرش جيجابايت يف الثانية هو عُ  ١٠ يتكلفة نقل رابط ذ
ف العقدة التي تقوم بأداء عَر وعندما يتم انتهاء حساب أقرص مسار، تُ  ،جيجابايت يف الثانية

املسار األقل تكلفة هو  دعَ ويُ  . من العقد األخرى يف الشبكة حساب املسار األقل كلفة أليٍّ 
يف سياق ربط  IS.ISينبغي أن نشري إىل أنه يتم استخدام ؛ ومن أجل التوضيح ،األقرص مساراً 
ويختلف هذا عن التطبيــق  ،بدقة لحساب مسار الطبقة الثانية (SPB)أقرص مسار 

يف املثال ويوجـــد .  الكالسييك يف حساب موجهات الطبقة الثالثة، كام هو موضح أدناه
ويف األخرى.  إىل كافة العقد  Aمسار واحد أقرص ينطلق من العقدة  ٢-٢للشكل  البســيط

الشبكات الواقعية من الشائع أن يكون هناك أكرث من مسار بأقل تكلفة بني اثنني من 
أن بلحركة التوجيه  (SPB)د.  وقد تسمح سامت املسارات املتعددة لربط أقرص مسار قَ العُ 

  .عة عرب تلك املسارات املتعددةتكون موز 

، (BGP)، وبروتوكول البوابة الحدودية (RIP)معلومات التوجيه  بروتوكول -
، وبروتوكول من نظام وسيط إىل نظام (OSPF) وبروتوكول فتح أقرص مسار أوالً

 :(IS-IS)وسيط 

موجهات تربط  معرفة أيِّ إىل  يحتاج التوجيه يف الطبقة الثالثة التعاون بني األجهزة
عىل بروتوكوالت  خلفيةً ا يف الفصل األول منَ وقد قدَّ  شبكات فرعية بالشبكة الرئيسية. أيَّ 
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.  وتنطوي بروتوكوالت التوجيه هذه عىل RIP، BGP، OSPF، lS-IS: األربعةالتوجيه 
إما عىل حافة الشبكة أو عىل ؛ جهاز بل كلِّ تبادل ملعلومات التوجيه املحلية من قِ 

 دة املتوسطة.  ويتيح تبادلهم الجامعي للمعلومات لحالة التوجيه بأن تتقارب فضالً قْ العُ 
 جهاز توجيه مستقالً  بعض.  ويبقى كلُّ مع عن مشاركة أجهزتهم للمعلومات بعضها 

ل شكِّ البيانات.  وتُ  حزممن حيث قدرته عىل اتخاذ قرارات التوجيه حال وصول  وذاتياً 
والتفاوض بني النظائر فيام بينهم، دون تشكيل كينونة مركزية هذه العملية التبادل 
  تساعد يف اتخاذ القرار.

  
  

 لحساب أقرص مسار يف شبكة. رسم بياين يوضح مثاالً :٢-٢ رقم شكل

  :انتقال الربمجيات إىل السيليكون ٣-١-٢

مادية.  أنه مبرور الوقت تتحول هذه الوظائف من برامج إىل أجهزة  ١-٢ الشكل بنيِّ يُ 
يف األجهزة املادية.   ونحن نرى اآلن أن معظم قرارات اإلرسال والفلرتة يتم تنفيذها كلياً 

ة التي وضعتها برامج التحكم املذكورة أعاله.  وهذا أ هذه القرارات الجداول املهي ويدفعُ 
حيث  ق فوائد كبرية منقَّ ع القرار حَ نْ االنتقال إىل األجهزة من ناحية املستوى األدىن لصُ 

  خفض تكاليف الجهاز ورفع األداء.
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تخصصة املالدوائر املتكاملة  :مثل؛ من مكونات األجهزة م أجهزة التبديل عادةً صمَّ وتُ 
الذاكرة الثالثية ذات و ، (FPGAs) ، ومصفوفة البوابات القابلة للربمجة(ASICs)التطبيق 

الدوائر املتكاملة .  وتسمح القوى املشرتكة لهذه (TCAMs) املحتوى القابل للعنونة
باتخاذ قرارات اإلرسال يف األجهزة بشكل تام ومبعدل الخط.  وقد أصبح هذا األداء أكرث 

جيجابايت يف الثانية  ١٠جيجابايت يف الثانية إىل  ١مع تزايد رسعة الشبكات من  أهميةً 
عىل  جيجابايت يف الثانية ويزيد.  ومن الجدير بالذكر أن األجهزة اآلن قادرةٌ  ٤٠ إىل

)، والقرارات املعتمدة عىل ACLالتعامل مع كل إرسال، وتوجيه، وقامئة التحكم بالوصول (
املسؤولة عن وهي تنفيذ وظائف التحكم عىل مستوى أعىل،  جودة الخدمة.  ويتمُّ 

التعاون عىل مستوى الشبكة مع أجهزة أخرى، باستخدام الربمجيات.  ويعمل برنامج 
  كل جهاز يف الشبكة.التحكم هذا بشكل مستقل يف 

  :أجهزة التوجيه والتحكم يف الربامج ٤-١-٢

  ر أجهزة الشبكة الذي أوردناه حتى اآلن عن األوضاع الحالية التالية:أسفر تطوُّ 

 :(توجيه الطبقة الثانية) الربط -
يف  »MAC«الثانية األساسية الـ  للطبقة (بيانات حزميتم التعامل مع إرسال 

  .)جداول األجهزة
 :)توجيه الطبقة الثالثةالتوجيه ( -

البيانات برسعات الروابط، يتم  حزمولتوجيه  ،عالية الرسعة اليومالملواكبة الروابط 
  تنفيذ وظائف توجيه الطبقة الثالثة أيضاً يف جداول األجهزة.

 :وتحديد األولويات ،الفلرتة املتقدمة -
مثل قوائم التحكم بالوصول  ،يتم التعامل مع القواعد العامة إلدارة حركة البيانات

)ACL( البيانات، وتوجيهها، وتحديد أولوياتها، من خالل جداول  حزمالتي تقوم بفلرتة ؛
الذاكرة الثالثية ذات املحتوى القابل  املثال: يفاألجهزة املوجودة يف األجهزة (عىل سبيل 

  مستوى منخفض. ي) والوصول إليها من خالل برنامج ذ(TCAMs)للعنونة 
 :كمالتح -

يتم تنفيذ برامج التحكم التي يتم استخدامها التخاذ قرارات توجيه أوسع ويف التفاعل 
ى ومسارات التوجيه يف الربامج التي من أجل أن تتالقى يف بُنَ ؛ مع األجهزة األخرى

حيث تفتقر برمجيات طبقة التحكم الحالية يف ؛ مستقل داخل األجهزة تعمل بشكلٍ 
مثل  ،عىل توزيع معلومات السياسة التي تتعلق مبسائل أجهزة الشبكات إىل القدرة
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)، ويجب أن يستمر توفري هذه ACLوقامئة التحكم بالوصول ( ،األمن وجودة الخدمة
  .من خالل واجهات التكوين واإلدارة البدائية نسبياً ؛ السامت

وظائف ) تعامل أجهزة الطبقة الثانية والطبقة الثالثة مع معظم ١( : التايلوبالنظر إىل 
) السياسة التي ٣(ة التي توفر وظائف طبقة التحكم، ) الربامج التي يف األجهز ٢التوجيه، (

يتم تنفيذها من خالل واجهات التكوين واإلدارة، نجد أن الفرصة لتبسيط أجهزة 
  إىل الجيل القادم من الشبكات تطرح نفسها. ماً دُ  قُ ِيض واملُ  ،الشبكات

  :تبسيطلإىل االحاجة املتنامية  ٥-١-٢

 (SDN)] عىل أن أحد الدوافع الرئيسية للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ١٢املؤلف يف [ ينصُّ 
ويرجع السبب  عىل نحو متزايد. ومبرور الوقت، أصبحت أجهزة الشبكات معقدةً  هو التبسيط.

 عضْ إىل التصميم املستقل واملنفصل القائم لألجهزة التي تجعل من الرضوري وَ  وراء هذا جزئياً 
ع املزيد من الوظائف يف األجهزة بطرق ضْ باإلضافة إىل وَ  الكثري من الذكاء داخل كل جهاز.

بسبب عمل االتصاالت الصعبة ؛ ولكن يجعل الجهاز بطرق أخرى أكرث تعقيداً ؛ ط األجهزةبسِّ تُ 
  البيانات يف األجهزة مقابل الربمجيات. حزممعالجة واملبادالت بني 

من خالل إضافة ميزات إىل األجهزة املوروثة إىل ؛ ومتيل املحاولة لتوفري البساطة
من تبسيطه.  وميكن القياس عىل تطور وحدة املعالجة املركزية  تعقيد التنفيذ بدالً 

)CPU ُألنها حاولت ؛ للغاية املعالجة املركزية معقدةً  ).  ومبرور الوقت أصبحت وحدات
 يف النهاية عن هذا النموذج لوحدة التخيلِّ  دعم املزيد واملزيد من الوظائف حتى تمَّ 

ى منوذج سمَّ املعالجة املركزية لصالح منوذج وحدة معالجة مركزية أبسط وأسهل، ويُ 
امت الحاسب املخترصة وحدة املعالجة املركزية األسهل يف االستخدام مجموعة تعلي

)RISC.(  تعمل بنية مجموعة تعليامت الحاسب املخترصة مبثابة إعادة  نفسها الطريقةبو
تشكيل لوحدة املعالجة املركزية، وكذلك أيضاً تعمل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

)SDN الشبكات. معدات) مبثابة إعادة تبسيط لتصميم  

لتبسيط إدارة شبكات هذه  هناك فرصةٌ ف؛ اوباإلضافة إىل تبسيط األجهزة نفسه
ل فضِّ ، يُ CLIو SNMP :مثل ،من استخدام أدوات بدائية إلدارة الشبكات األجهزة.  وبدالً 

ن الشبكات كِّ ورمبا متُ  م اإلدارية القامئة عىل السياسة.مشغلو الشبكات استخدام النظ
  ].١٣) هذه الحلول [SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (



  )؟SDNملاذا الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٦٨

  :التحكم يف تشغيل األجهزةنقل  ٦-١-٢

د املسارات حدِّ التحكم يف الربمجيات يف سياقنا هو الذكاء الذي يُ  ر القارئ بأنَّ ذكِّنُ 
وتدور الشبكات  واملطالب الجديدة لربط الشبكات. النقطاع التيار املُثَىل ويستجيب

األجهزة إىل ) يف صميمها، حول النقل الذي يتحكم يف تشغيل SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (
مام ؛ ثَىل املصدر الحاسويب املركزي القادر عىل رؤية الشبكة بالكامل واتخاذ القرارات املُ 

من التفصيل يف الفصول  ع.  وعىل الرغم من أننا سنناقش هذا مبزيدٍ ضْ للوَ  كامالً يوفر فهامً 
نشطة ) تحاول بشكل أسايس فصل أ SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( إنَّ ف؛ التالية

  الشبكة عىل النحو التايل:

 :التوجيه، والفلرتة، وتحديد األولويات -
يبقى التوجيه وتحديد املسؤوليات، وتنفيذها يف جداول األجهزة، عىل الجهاز.  

 ،)ACLتستند سامت مثل الفلرتة إىل قامئة التحكم بالوصول (؛ وباإلضافة إىل ذلك
  عىل الجهاز كذلك. ويتم تنفيذ أولويات حركة البيانات محلياً 

 :التحكم -
م مركزية، كُّ تحَ  ويتم وضعها يف وحدةِ  ،إزالة برامج التحكم املعقدة من الجهاز تمُّ ي

لديها رؤية متكاملة للشبكة ولديها القدرة عىل اتخاذ أفضل قرارات لإلرسال 
والتوجيه.  وهناك انتقال إىل منوذج الربمجة لطبقة التحكم.  ومن الجدير بالذكر 

تم برمجته بواسطة برامج يل از التوجيه الرئييس عىل جهاز الشبكة متاحٌ أن جه
عىل جهاز التحكم.  ومل تعد طبقة التحكم مدمجة أو مغلقة أو مقرونة  ةخارجي

  ة للبيئات املدمجة الخاصة.  عدَّ عن قرب بالجهاز أو مُ 
 :التطبيقات -

الوظائف ذات حيث تعمل تطبيقات الشبكة، ويتم تنفيذ ؛ فوق جهاز التحكم
اتخاذ القرارات التي تتعلق بكيفية تحقيق  وباإلضافة إىل ذلك يتمُّ  ،املستوى املرتفع

  البيانات وتوزيعها خالل الشبكة.   حزمأفضل إدارة وتحكم يف توجيه 

تحقيق هذا الفصل بأقل استثامر  نتناول يف الفصول الالحقة بتفصيل أكرب كيف ميكنُ وف وس
بل جهاز التحكم املُورِّدين مع تقديم الحد األقىص من التحكم والقدرة من قِ بل وتغيري من قِ 

آخر تدعو من أجله الحاجة إىل  اً رئيسي اً وتطبيقاته.  ويناقش القسم التايل من هذا الفصل سبب
  أجهزة متديد الشبكات.   اليوم: تكلفة (SDN)الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 



  الفصل الثاين

 ٦٩  الشامل بالربمجيات: املفهومالشبكات املُعرَّفة 

  :التكلفة ٢-٢

 (SDN)الذي يدور حول الحاجة إىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ما يشمل النقاُش  غالباً 
ع الراهن يف ضْ ].  وسندرس يف هذا القسم الوَ ٢، ١لهذا التغيري [ اً محفز  التكلفة باعتبارها عامالً 
   الشبكات وبنائها ورشائها وتشغيلها. معداتإىل تكلفة تصميم  متديد الشبكات استناداً 

  :التكلفة املتزايدة للتطوير ١-٢-٢

تخزين وإدارة وتشغيل برمجيات ؛ ذاتية التحكم اليوماليتعني عىل أجهزة الشبكات 
طبقة التحكم املعقدة التي ناقشناها يف القسم السابق.  وتتجىل نتيجة هذه املطالب عىل 

مجيات لقوة املعالجة املطلوبة لتشغيل هذه الرب  نظراً ؛ الجهاز يف زيادة تكلفة الجهاز
  عن سعة التخزين للسيطرة عليه. فضالً ؛ املتقدمة

وقد وصفنا يف الفصل األول كيف يفيد تطوير الربمجيات خارج واقعية متديد 
 : فهياملثالاملصدر بسهولة.  عىل سبيل  فتوحةاملالربمجيات  -  كبري دٍّ حَ  إىل - الشبكات

ات التي تسمح ملُطَوِّري الربامج بإعادة استخدام التعليامت  خادمِ  أطرتوفر  تطبيق املَِنصَّ
املشكالت التي تتعلق  املشرتكة، وبالتايل تركز عىل حلِّ  طرالربمجية التي تقدمها تلك األ 

طاقات.  ومن الجدير بالذكر أنه بدون القدرة عىل االستفادة من وظائف الربمجيات بالنِّ 
من  كبريٍ  رٍ دْ مورد إىل تطوير واختبار، والحفاظ عىل قَ  سيضطر كلُّ ؛ بهذه الطريقة

التعليامت الربمجية الزائدة عن الحاجة، وليس هذا هو الحال يف بيئة الربمجيات 
فال يتوفر إال القليل من ؛ املفتوحة.  ومع بيئة الشبكات املغلقة التي هي سائدة اليوم

تنفيذ كافة الوظائف املشرتكة املطلوبة ألجهزتهم.  مورد  التأثري، وبالتايل يتعني عىل كلِّ 
 وظائف والربوتوكوالت املشرتكة للشبكة.  ويزيد هذا بشكلٍ ال تطويرُ  عىل كل موردٍ  ويجُب 

  واضح من تكاليف تطوير الربمجيات.

) اسيكس COTSج باعة السيليكون املنتجات التجارية الجاهزة (نتِ يُ ؛ ويف السنوات األخرية
ها عىل الرسعات والوظائف التي تنافس أو تتجاوز النسخ اململوكة التي يطور  قادرةٌ التي هي 

فبالنظر إىل التأثري املحدود للربمجيات ؛ وعىل الرغم من ذلك ُمورِّدو أجهزة متديد الشبكة.
حيث يجب ؛ االستفادة بفاعلية من رقائق السيليكون التجارية مناملُورِّدون  تمكناملذكور، مل ي

خط إنتاج.  وينشأ عن هذه القدرة املحدودة  هندسة وتصميم الربمجيات من جديد لكلِّ  إعادة
  عىل التأثري تكاليف أعىل، يتم طرحها عىل العميل.  



  )؟SDNملاذا الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٧٠

 عىل يتعنيَّ  إنهف؛ إىل َحدٍّ ما عىل الرغم من أن منتجاتهم قد تكون مربحةً ؛ وبالتايل
الشبكات كتابة ودعم قدر أكرب من الربمجيات عن التي تكون رضورية  معداتُمَصنِّعي 

وتعمل  ت مطورة يف بيئات مفتوحة بالفعل.بخالف ذلك إذا كانت أجهزة متديد الشبكا
عىل زيادة ؛ من الربمجيات عىل جميع أجهزة الشبكة كبريٌ  حقيقة أنه يجب أن يعمل كمٌّ 

م اإلصدارات املتعددة من عْ ن متطلبات دَ وهناك تكاليف إضافية تنشأ ع هذه التكاليف.
  دها هيئات املعايري.حدِّ وكذلك مواكبة أحدث الربوتوكوالت التي تُ  ،الربوتوكوالت املوروثة

  :ع البيئات املغلقة املَُصنِّعني عىل الثباتشجِّ تُ  ٢-٢-٢

ع املعايري يف الفضاء الشبيك ملعظم الربوتوكوالت ضْ أنه عىل مدى سنوات تم وَ  صحيحٌ 
لة التي يتم استخدامها يف املبدالت واملوجهات.  وبالنسبة للجزء األكرب ؛ والبيانات ذات الصِّ

يبذل املُورِّدون قصارى جهدهم لتنفيذ هذه املعايري بطريقة تسمح للشبكات غري 
  املتجانسة من األجهزة من ُمورِّدين متعددين بأن تتعايش بعضها مع بعض.

ما تتم إضافة تلك  نه غالباً إف؛ من الرشكات املَُصنِّعة وعىل الرغم من النوايا الحسنة
التي تحاول السامح ملنتج املورد بالتفوق عىل ؛ التحسينات إىل هذه التطبيقات القياسية

فإن النتيجة ؛ منافسيه.  ومع العديد من املُورِّدين الذين يقومون بإضافة هذه التحسينات
س مع منتجات لِ من صعوبة يف التشغيل البيني السّ  منتج ملورد النهائية هي أنه سيعاين كلُّ 

مورد آخر.  ويساعد االلتزام باملعايري عىل تخفيف املشكالت املرتبطة مبحاولة دعم أنواع 
املُورِّدين املتعددة يف الشبكة، ولكن املشكالت التي تصاحب قابلية التشغيل البيني 

ما تفوق املزايا التي ميكن الحصول عليها من خالل اختيار مورد آخر.   واإلدارة غالباً 
ينخرط العمالء يف كثري من األحيان بفعالية مع مورد يختاروه منذ سنوات ؛ لذلك ونتيجةً 

د ورِّ ألن املُ ؛ رتفاع التكلفةاب هذا النوع من ثبات الباعة سبِّ أو حتى عقود من ذي قبل.  ويُ 
  بالتايل ميكنه الحفاظ عىل هوامش ربح عالية.يخىش من املنافسة و  ال

  :التعقيد ومقاومة التغيري ٣-٢-٢

افع ل يف كثري من األحيان يف مجال الشبكات إىل نقطة تشغيل الشبكة، والدَّ ِص نَ 
 حتى ال يتم إرباك األمور خوفاً ؛ الطبيعي من تلك النقطة هو مجرد ترك األمور كام هي

كل يشء من جديد.  ورمبا اشتغل اآلخرون  ءا بدنَّ ويتطلب هذا مِ  ،من اإلخالل بالنظام
 أن موردهم بنيَّ يتَ ؛ ، وعندما تهدأ األموراً جديد املورد األخري الذي اقرتح حالً  أنَّ بباالعتقاد 

  ملورد السابق.اك يعدو كونه معقداً  ال؛ دحدَّ الحل املُ  ااألولوية، وذ اب، وذقرَّ املُ 



  الفصل الثاين

 ٧١  الشامل بالربمجيات: املفهومالشبكات املُعرَّفة 

نه ال يزال هناك إف؛ من الجهود املبذولة يف تحقيق التوحيدعىل الرغم ؛ ولسوء الحظ
قد يكون الحل املغلق ؛ املورد الواحد.  ويف كثري من األحيان لِّ ة قوية للبقاء عىل حَ جَّ حُ 

فقط مشارك، وال يتم  واحدٌ  ألنه ال يوجد إال موردٌ ؛ املعقد أسهل للنرش عىل وجه التحديد
؛ ي واحتضان الحل العاملنِّ ن األشكال.  ومن خالل تبَ م شكلٍ  تخفيف مساءلة املورد بأيِّ 

لتغيري النتائج ؛ وتنشأ تلك املقاومة نخفض املخاطر عىل املدى القصري. فنحن نعتقد أننا
الحل األمثل هو  عن الركود والخمول التقني عىل املدى الطويل.  ومن الجدير بالذكر أنَّ 

الة واألقل عَّ ذات أجهزة الشبكات املفتوحة والفَ يف عامل الشبكات، و  ماً األبسط واألكرث تقدُّ 
  ).SDN.  هذا هو الهدف من الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (تكلفةً 

  :التكلفة املتزايدة لتشغيل الشبكات ٤-٢-٢

وقت مىض، واملرصوفات التشغيلية  من أيِّ  الشبكات أصبحت أكرب وأكرث تعقيداً  مبا أنَّ 
)OPEX ُهذا العنرص عنرص التكاليف اإلجاملية األكرث أهميةً  دُّ عَ ) للشبكة تتنامى.  وي 

ولدى الشبكات  ).CAPEX( بشكل متزايد من عنرص املرصوفات الرأساملية املناظرة
  إدارة الشبكة يف بيئة متعددة  عىل ترسيع أمتتة مهامِّ  ) القدرةُ SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (

 ) تتيحُ SDNحقيقة أن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (اف إىل هذا، ضَ .  ويُ ]٤، ٣[املُورِّدين 
؛ ]٥بني الخدمات املختلفة [ عداتالتوفري األرسع لخدمات جديدة وتوفر املرونة لتبديل امل

).  SDNمام يؤدي إىل انخفاض النفقات التشغيلية مع الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
ميكن للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات إىل املقرتحات التي  ٦- ٢-١٣نتطرق يف القسم سو 
)SDNالشبكات يف مركز  معداتمن استهالك الطاقة يف  دِّ للحَ ؛ ) استخدامها يف املستقبل

  رئييس آخر يف النفقات التشغيلية للشبكة. مٌ هِ سْ البيانات، والتي هي مُ 

  :عىل البحث واالبتكار (SDN)آثار الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٣-٢

إنهم  إذ؛ عقدين من الزمان عىلدون عليه ملا يزيد حسَ ع يُ ضْ ُمورِّدو الشبكات بوَ متتع 
ة ذات مستوى ، وبرامج مبنيَّ للقاع: األجهزةيتحكمون يف أجهزة الشبكات من القمة 

ات التي يتم عليها منخفض،  واألجهزة املطلوبة إلنتاج أجهزة الشبكات الذكية.  وهذه املَِنصَّ
وبالتايل ال ميكن إال للُمورِّدين أنفسهم إخراج برمجيات أجهزة ؛ املغلقةتشغيل الربمجيات 

  شبكاتهم الخاصة.



  )؟SDNملاذا الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٧٢

ميكن أن يكون  إذ؛ ق بني هذا يف عامل الربمجيات وعامل الحوسبةوعىل القارئ أن يفرِّ 
ات األجهزة املختلفة التي أنشأها العديدُ  من املُورِّدين املَُصنِّعني  لديه العديد من ِمَنصَّ

 عىل ذلك يوجد يف األجهزة العديدُ  والتي تتكون من إمكانات مختلفة ومملوكة.  وعالوةً 
لطبقة التطبيق.   ومفتوحةً  من طبقات الربمجيات التي تقدم يف النهاية واجهة مشرتكةً 

لطرق التطوير  داً جي ويقدم جهاز جافا االفرتايض وبيئة التطوير املتكاملة نت بيينز مثاالً 
ات.  وميكننا باستخدام هذه األدوات تطوير الربمجيات التي ميكن إدخالها بني  بني املَِنصَّ

ألجهزة  بيئات ويندوز للحواسب الشخصية أو لينكس أو أبل ماك.  وعىل نحو مامثل ميكنُ 
 لهواتف التي تعمل بنظامامثل اآليفون أو  ،التابلت والهواتف الذكية (سامرت فون)

ات مختلفة ذات سهولة نسبية.   األندوريد أن تتشارك برمجيات تطبيقات تعمل عىل ِمنَصَّ
عىل تصميم برمجيات  تخيل ماذا سيحدث إذا كانت أبل وحدها قادرةً تأن هل ميكنك 

مجيات لتعمل عىل عىل تصميم بر  وكانت مايكروسوفت وحدها قادرةً  ،ملنتجات أبل
م التقني الذي تقوم عىل ويندوز؟  هل كان للتقدُّ  أو الخوادم التي الحواسب الشخصية

  .  النتمتع به يف العقدين األخريين أن يحدث؟  من املحتمل 

لب عىل االبتكار يف مجال ع الراهن أثر بالسَّ ضْ ] أن هذا الوَ ١١يرشح املؤلف يف [
الشبكات.  وسندرس يف القسم التايل هذه العالقة وكيف أنه، عىل النقيض، من املرجح 

  ) أن يعمل عىل ترسيع هذه االبتكارات.SDNلظهور الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

  :ع الراهن للباعة الحالينيضْ فوائد الوَ  ١-٣-٢

 االحتكارات الجامعية املوجودة يف عامل الشبكات اليوم مفيدةٌ  من الجدير بالذكر أنَّ 
 معداتوال تأيت املنافسة املرشوعة الوحيدة إال من زمالئهم ُمَصنِّعي  ملُورِّدي الشبكات.

وعىل الرغم من الظهور الدوري لرشكات الشبكات الجديدة لتحدي الوضع  الشبكات.
والنتيجة هي أن املشهد التنافيس يتطور  هذا هو االستثناء وليس القاعدة. إنَّ ف؛ الراهن

.  ويرجع السبب يف هذا إىل بوترية أبطأ بكثري مام من شأنه أن يكون يف بيئة مفتوحة حقاً 
ع الراهن هو توليد ضْ وجود حوافز محدودة الستثامر مبالغ كبرية من املال عندما يكون الوَ 

وما ينتج عنها من  ،قيقيةبسبب عدم وجود منافسة ح؛ أرباح معقولة يف املقام األول
  لها ملنتجاتهم.ارتفاع الهوامش التي يقدرون عىل تحمُّ 

فإنه سيحدث ركود يف السوق بشكل طبيعي إىل َحدٍّ ؛ بدون وجود بيئة أكرث تنافسية
الترصف كام فعلوا سابقاً.  وسيحاول يف  ونالشبكات الحالي معدات وما.  وسيستمر ُمَصنِّع
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عن عاملقة الصناعة ولكن  من أجل البقاء، يف محاولة للميل بعيداً املنتجون الصغار النضال 
هوامش الربح لهؤالء العاملقة كبرية جداً.  وهذه البيئة من  وأنَّ  خاصةً ؛ مع نجاح محدود

ق ْر املنافسة الضعيفة غري صحية للسوق ومستهليك املنتجات والخدمات.  وبالنظر إىل الفَ 
وادم اع الخبَ وتُ  ابل تلك التي ملُورِّدي الشبكات.م مقيف هوامش الربح ملُورِّدي الخواد

٪ أو أكرث ٣٠أن تصل هوامش أجهزة الشبكات إىل  وميكنُ  ٪ أو أقل.٥بهوامش قريبة من 
  بالنسبة للباعة القامئني.  

  :البحث واالبتكار (SDN)ع الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات شجِّ تُ  ٢-٣-٢

ع فقد رسَّ ؛ تقنيةلالبتكار.  وبالنسبة لل مركزيةٌ  الجامعات ومعامل البحث هي نقاطٌ  نَّ إ 
التغيري يف صناعات  االبتكار يف مؤسسات البحث األكادميية واملؤسسات األخرى من معدلِ 

مثل لينكس عىل رسعة وترية التقدم.  عىل سبيل  ،هائلة.  كام ساعدت بيئات الربمجيات املفتوحة
    عمل الباحثون يف مجال أنظمة التشغيل، ميكنهم النظر يف لينكس وتعديل سلوكه. ااملثال: إذ

فإنه ميكن ؛ وإذا كانوا يعملون يف مجال املحاكاة االفرتاضية للخوادم أو قواعد البيانات
 حزمهذه ال م كلُّ خدَ ستَ .  وتُ Postgresو أ  MySQL وأ  Xenو أ   KVMإىلأن ينظروا 

يعادلها يف وليس هناك ما  ،املصدر يف عمليات النرش التجارية عىل نطاق واسع فتوحةامل
الطبيعة الحالية املغلقة لربمجيات الشبكات،  فإنَّ ؛ ولسوء الحظمجال الشبكات اليوم. 

  وبروتوكوالت الشبكة، وأمن الشبكات، واملحاكاة االفرتاضية للشبكة هي من النوع الذي 
للتجربة واالختبار، والبحوث، واالبتكار يف هذه املجاالت.  وهذه الحقيقة  ل تحدياً قد يشكِّ 

من  ].  ويتعاون عددٌ ١[ (SDN)هي أحد األسباب الرئيسية للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات
، والتي من شأنها أن تسمح OpenFlowى سمَّ الجامعات القرتاح معايري جديدة للشبكات تُ 

أن يحدث.  وهذا يجعل املرء يتساءل فيام إذا كانت الشبكات لهذا البحث الحر واملفتوح ب
) ستصبح يف النهاية بالنسبة لعامل الشبكات مثلام أصبحت SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (

  لينكس يف عامل الحوسبة.

بل رجال األعامل، من األكادمييني أو من قِ  سواءٌ ؛ كر أن االبتكار العامومن الجدير بالذِّ 
لطبيعة املغلقة ألجهزة الشبكات اليوم.  فكيف ميكن لباحث مبدع أو بسبب ا؛ مكبوتٌ 

ع آلية جديدة إلعادة توجيه حركة البيانات من خالل شبكة اإلنرتنت؟  ضْ رجل أعامل وَ 
اليوم.  هل من املعقول يف بداية املرشوع إنتاج  وقد يكون هذا من املستحيل تقريباً 



  )؟SDNملاذا الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٧٤

مة لخدمة اإلنرتنت لضيوف املطارات قدَّ طريقة جديدة لتوفري الوصول للشبكات املُ 
ولكن سيكون من املطلوب ؛ واملقاهي يف املطارات واملقاهي، ومراكز التسوق؟  رمبا

) APsالوصول الال سليك ( : نقاطمثل ،شبكية تابعة للمورد (املَُصنِّع) معداتالتشغيل عرب 
مغلقة.  وكلام أصبحت  ذاتها أنظمةٌ  دِّ ومبدالت الوصول واملوجهات التي هي يف حَ 

انخفضت تكلفتها للعمالء.  ومن الجدير بالذكر ؛ سلعيةً بيك بط الشَّ مكونات برامج وأجهزة الرَّ 
من سلعية األجهزة وكذلك االنفتاح، وتسهم  ِعد بكلٍّ ) تَ SDNأن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

  من هذه العوامل يف االبتكار. كلٌّ 

عليه أن يضع يف اعتباره أن االبتكار  الرغم من أن املرء يجُب وليك نكون منصفني، عىل 
ذاجة أن نتصور أن عامل منتجات وسيكون من السَّ أيضاً باحتامل توليد الرثوة.  مدفوعٌ 

عىل وترية االبتكار.  وبالنسبة  متاماً  إيجايبٌّ  نخفضة التكلفة سيكون له تأثريٌ املالشبكات 
َ  سيقلل انخفاض هوامش؛ لبعض الرشكات ت بها الشبكات املُعرَّفة املنتج التي برشَّ

) من رغبتهم يف االستثامر يف االبتكار.  وسندرس هذه العالقة وغريها SDNبالربمجيات (
  .١٢) يف الفصل SDNمن تداعيات أعامل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

  :  االبتكار يف مركز البيانات ٤-٢

 ت محاكاة الخوادم زيادةَ بَ السنوات القليلة املاضية، سبَّ أنه يف  ٣-١أوضحنا يف القسم 
  هذا النمو  َق لَ مضاعفة.  وقد خَ  من القدرة والكفاءة يف مراكز البيانات أضعافاً  كلٍّ 

عىل عقد  حابية، التي هي قادرةٌ غري املحدود اتجاهات حوسبة جديدة محتملة كام يف السَّ 
 الحوسبة كله نتيجةً   مشهدُ ن.  وقد تغريَّ كميات هائلة من طاقة الحوسبة وسعة التخزي

 يف مجاالت الحوسبة ومحاكاة التخزين. تقنيةلهذه التطورات ال

  :محاكاة الحوسبة والتخزين ١-٤-٢

 VMلألجهزة االفرتاضية  تقنية ت أوُل َر دَ منذ عقود.  وقد صَ  املحاكاة قامئةٌ  تقنية نَّ إ 
مع  ]، وقد كانت كاملةً ٧[ م١٩٧٢يف عام  IBMللحاسبات الكبرية لـ  ت تجارياً تيحَ وأُ 

مام ؛ ومع القدرة عىل تجريد األجهزة أدناه hypervisorبرنامج مراقبة األجهزة االفرتاضية 
يسمح للحاالت غري املتجانسة املتعددة من أنظمة التشغيل األخرى أن تعمل فوقها يف 

تقديم برمجيات وبدأت يف  VMwareتأسست  م١٩٩٨املساحة الخاصة بها.  ويف عام 
  ملحاكات أجهزة الكمبيوتر املكتبية وكذلك الخوادم.
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الحوسبة االفرتاضية حتى أصبحت مراكز البيانات سائدة  تقنيةومل يتفجر استخدام 
 مهمةٌ  ، كام أصبحت هناك حاجةٌ وأصبح هناك حاجة إىل إنشاء وإزالة الخوادم ديناميكياً 

يحدث هذا، عىل الرغم من ذلك،  حينامإىل نقلها من أحد الخوادم املادية إىل أخرى.  و 
ستتغري حالة عمليات مركز البيانات عىل الفور.  وميكن متثيل الخوادم بنقرة وميكن نقلها 

  نقلها. دون تعطيل كبري يف تشغيل الخوادم التي يتمُّ 

  
  الوقت املنرصم = دقائق :ـالخادم املادي بعىل  VM1منوذج آخر للجهاز االفرتايض  إنشاء

  VMإنشاء منوذج جديد من األجهزة االفرتاضية  :الخادم : محاكاة٣-٢ رقم شكل

جهزة االفرتاضية جديدة أو نقل األ  VMإنشاء أجهزة افرتاضية  كر أنَّ ومن الجدير بالذِّ 
VM وميكن  ،من خادم مادي إىل آخر هو عملية بسيطة من وجهة نظر مدير الخادم

 :وتجدر اإلشارة إىل أن الربمجيات االفرتاضية، مثل رسيع جداً. تحقيق ذلك بشكلٍ 
VMware ،Hyper-V ،KVMو ،Citrix هي أمثلة للمنتجات التي تتيح ملديري الخادم ،

ت هذه األدوات من الوقت الالزم لبدء ضَ وقد خفَّ  إنشاء اآلالت االفرتاضية ونقلها بسهولة. 



  )؟SDNملاذا الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٧٦

 اً إنشاء بسيط ٣-٢ الشكل بنيِّ التمثيل الجديد للخوادم إىل مسألة دقائق أو حتى ثواين.  ويُ 
  من نسخة جديدة من اآلالت االفرتاضية عىل خادم مادي مختلف.

ديه مفهوم ، باعتباره لاكتشف التخزين االفرتايض منذ فرتة قريبة من الزمن؛ وباملثل
استخالص كتل التخزين والسامح بفصلها عن أجهزة التخزين املادي.  وكام هو الحال مع 

مة ستخدَ البيانات املُ  : نقلاملثالالخوادم، يحقق هذا كفاءة من حيث الرسعة (عىل سبيل 
 : السامحاملثالبشكل متكرر إىل جهاز أرسع)، وكذلك من حيث االستخدام (عىل سبيل 

  عددة مبشاركة نفس أجهزة التخزين املادية).  للخوادم املت

م يف هذه التقنيات مبعالجة وتداول الخوادم والتخزين برسعة وبفاعلية.  التقدُّ  ويسمحُ 
نه مل يحدث ؛ فإرات يف محاكاة الكمبيوتر والتخزينغم من حدوث هذه التطوُّ وعىل الرَّ 

  ].  ٨باملثل حقيقة يف نطاق الشبكات [

  :الشبكات اليومعدم كفاية  ٢-٤-٢

 ،ر الشبكات التي تستمر يف العمل يف األحداث الكارثيةناقشنا يف الفصل األول تطوُّ 
تم تصميم ؛ األجهزة أو الربامج.  ومن الناحية الكربى وتعطل ،التيار الكهربايئ : انقطاعمثل

للتغلب عىل هذه التحديات النادرة الخطرية.  وعىل ؛ الشبكات وأجهزة متديد الشبكات
حتى  ؛فمع حلول مراكز البيانات، أصبحت هناك حاجة متزايدة للشبكات؛ الرغم من ذلك

عىل االستجابة برسعة  ولكن أيضاً لتكون قادرةً ؛ ال يتم معالجتها يف هذه األحداث فقط
  ات املتكررة والفورية.للتغريُّ 

 إنشاء شبكة جديدة، ونقل شبكة جديدة، وإزالة شبكة وعىل الرغم من أن مهامَّ 
أوامر عمل وتنسيق بني مديري  مامثلة لتلك التي تقوم عىل الخوادم والتخزين، تتطلُب 

الخادم والشبكات والتنسيق الفعيل أو املنطقي للروابط، وبطاقات واجهة الشبكة 
)NICs ٤-٢يوضح الشكل وبدالت التي عىل قمة الرف، عىل سبيل املثال ال الحرص.  امل)، و 

يتجاوز دقيقة،  .  والذي الVMج جديد من اآلالت االفرتاضية الوقت الالزم إلنشاء منوذ 
بعدة أيام يستغرقها إنشاء منوذج آخر للشبكة.  ويرجع السبب يف هذا إىل أن  مقارنةً 

وبالتايل ما زالت الشبكة مجرد شبكة مادية.  وحتى عندما نقوم برتكيب ؛ الخوادم افرتاضية
أكرب من  فإن عمل التغيريات هو عبءٌ ؛ VLANمثل  ،عىل الشبكة ما افرتاضياً  ءٍ يش
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استخدام خوادم مامثلة.  وقد أوضحنا يف الفصل األول أنه عىل الرغم من طبقة التحكم 
للشبكات املوروثة لديها طرق متطورة من حاالت التوزيع الذايت والدينامييك للطبقة 

م خدَ ستَ سياسات التي تُ نه ال توجد بروتوكوالت مامثلة لتوزيع الفإ؛ الثانية والطبقة الثالثة
أو سياسة  ACLsفإن تركيب سياسة تأمني، مثل ؛ يف التوجيه القائم عىل السياسة.  وبالتايل

يف الشبكات التقليدية.   ويدوياً  ، يبقى ثابتاً VLANاملحاكاة التي ينتمي إليها مضيف 
بل أيام،  فإن مهمة إعادة تركيب شبكة يف مركز بيانات حديث ال تستغرق دقائق؛ وبالتايل

يف محاوالتهم ألمتتة وتبسيط ؛ املعلومات تقنيةوهذه الشبكات غري املرنة تعيق مديري 
بيئات مراكز البيانات االفرتاضية.  وتجدر اإلشارة إىل أن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

(SDN)  َد بتقليل الوقت الالزم إلعادة تركيب شبكة إىل دقائق، مثلام هو الحال بالفعلعِ ت 
  .VMsبالنسبة إلعادة تهيئة اآلالت االفرتاضية 

  :احتياجات مركز البيانات ٥-٢

ر حجم ورسعة مراكز البيانات عىل قدرات تقنيات الشبكات التقليدية.  ر تفجُّ أثَّ 
من التفصيل يف الفصل  مبزيدٍ  انتكلم عنهوف سو  ،هنا وسنناقش هذه االحتياجات بإيجازٍ 

التي  تقنيةعىل املتطلبات الجديدة الناشئة من التطورات ال هذا القسم مؤرشاً  دُّ عَ .  ويُ ٧
  تحدث اآلن يف بيئات مراكز البيانات.

  :األمتتة ١-٥-٢

تسمح األمتتة للشبكات بأن تأيت وتذهب كام تشاء، يف أعقاب تحركات الخوادم 
عىل التمثيل  القدرة- باملرونة ار إىل هذا أحياناً شَ ويُ    االحتياجات.والتخزين مع تغريُّ 

الدينامييك للشبكات وتعطيلها عندما ال يكون هناك حاجة إليها.  ويجب أن يحدث هذا 
من التدخل البرشي.  وال يقترص األمر عىل مجيء الشبكات  دٍّ برسعة وكفاءة، بأدىن حَ 

هناك حاجة إىل شبكة  ع والتقلص أيضاً.  ومن الواضح أنإىل التوسُّ  نها متيُل إ بل ؛ وذهابها
  ديناميكية، مرنة، وآلية ملواكبة هذه التغريات.

   



  )؟SDNملاذا الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٧٨

  :عقابلية التوسُّ  ٢-٥-٢

ازداد العدد الهائل  ؛ تجدر اإلشارة إليه أنه مع مراكز البيانات والبيئات السحابيةمامَّ و 
مضاعفة.  وقد أصبحت القيود  من املحطات النهائية التي تتصل بشبكة واحدة أضعافاً 

 VLANsوعدد الشبكات املحلية االفرتاضية  ،MACاملفروضة عىل حجم جدول عنوان الـ 
تشكل معوقات ملنشآت الشبكة ونرشها.  كام يشكل العدد الكبري من األجهزة الفعلية 

 وميكن أن يحتوي استخدام.  املوجودة يف مراكز البيانات أيضاً مشكلة التحكم يف البث
  من األجهزة يف مجال البث لعدد معقول. القنوات والشبكات االفرتاضية عىل عددٍ 

  
  الوقت املنرصم = دقائق: عىل الخادم املادي ب VM1مثال آخر من جهاز افرتايض  إنشاءُ 

  منوذج شبكة جديد يف النموذج القديم : إنشاء٤-٢شكل رقم 
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:د املساراتتعدُّ  ٣-٥-٢  

الكبري من الطلبات املوضوعة عىل الشبكات من متطلبات قابلية ر دْ وباإلضافة إىل القَ 
فقد ذكرنا الحاجة إىل فعالية وموثوقية الشبكة.  ويتحقق ذلك من خالل استفادة ؛ التوسع

الشبكة بالشكل األمثل من املوارد املتاحة لها، كام أنها يجب أن تقاوم التعطل من أي نوع 
يكون لدى الشبكة القدرة عىل اإلصالح واملعالجة ويف حالة حدوث التعطل يجب أن ؛ كان

سواء الختيار ؛ املسارات خالل الشبكة دِ لتعدُّ  اً بسيط مثاالً ٥-٢عىل الفور.  ويوضح الشكل 
أقرص مسار باإلضافة إىل املسارات البديلة أو املتكررة.  ومن الجدير بالذكر أن طبقة 

ملسارات البديلة واملتكررة كام هو موضح قد متنع بعض ا؛ التحكم املوروثة للطبقة الثانية
شبكة تم اخرتاعها منذ  تقنيةيف الشكل إلزالة حلقات إعادة التوجيه.  وألننا نعيش مع 

 هرمي عىل الشبكة يؤدي إىل روابط ميكن أن يقدم لها طرَق  سنوات، يتم فرض تسلسلٍ 
  وخاملة. د التي تظل غري مستخدمة كلياً قَ بني العُ  مسارٍ  أقرصِ 

  
  

  تعدد املسارات :٥-٢ رقم شكل

  للتسلسل الهرمي الحايل إعادة تكوين نفسه بطريقة  ميكنُ ؛ لطُّ ويف حاالت التعَ 
غري حتمية وبتأخري غري مقبول.  وتفرض متطلبات الرسعة واإلتاحة العالية ملركز البيانات 
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يتم ؛ من ذلك الحديثة أال يتم استهالك املسارات املتعددة من خالل منعها، ولكن بدالً
   لتحسني الكفاءة وكذلك لتحقيق املرونة وموازنة الحمل.؛ ز االستخداموضعها يف حيِّ 

 :االشرتاكات املتعددة يف االستخدام ٤-٥-٢

؛ مركز البيانات املذكورة أعاله والظهور الالحق للحوسبة السحابية تقنيةمع التقدم يف 
، يف املستأجرينأصبحت فكرة استضافة عرشات أو حتى املئات أو اآلالف من العمالء، أو 

 واحدةٍ  من املتطلبات.  ومل يكن هناك سوى مجموعةٍ  متطلباً  ؛نفس مركز البيانات الفعيل
مستأجرين (مشرتكني) متعددين مالمئة لبعض الوقت  من األجهزة املادية التي تستضيُف 

تخزين.  وتضمن االشرتاكات املتعددة يف االستخدام أنه عىل مركز يف مجال الخوادم وال
املستأجرين املتعددين له شبكته الخاصة (االفرتاضية) التي ميكن  البيانات أن يقدم لكلِّ 

  إدارتها بطريقة مشابهة لطريقة إدارة الشبكة املادية.

  :محاكاة الشبكة ٥-٥-٢

د املسارات املتعددة يف االستخدام، وتعدُّ وقد زاد اإللحاح عىل األمتتة، واالشرتاكات 
نتيجة للحجم واالنسيابية التي تقدمها محاكاة الخادم والتخزين.  وتتمثل الفكرة العامة 

من التجريد الذي يعمل عىل رأس الكيان املادي الفعيل  للمحاكاة يف إنشاء مستوى عالٍ 
يف الطلب عىل  ين زيادةً منو محاكاة خادم الحوسبة والتخز َق لَ الذي تستخلصه، وقد خَ 

يل للشبكة الذي يعمل عىل رأس الشبكة عْ محاكاة الشبكة.  ويعني هذا وجود التجريد الفِ 
 عىل إنشاء شبكة يف أيِّ  ينبغي أن يكون مدير الشبكة قادراً ؛ املادية الفعلية.  وباملحاكاة

ة بالفعل.  وينبغي يختاره، باإلضافة إىل توسيع وتقليص الشبكات القامئ مكانٍ  ويف أيِّ  وقٍت 
عىل أداء هذه املهمة بدون الحاجة إىل إدراك  أن تكون برمجيات املحاكاة الذكية قادرةً 

  الطبقة العليا الخاضعة للمحاكاة مبا يحدث يف الطبقة الفعلية.   

محاكاة الخادم يف زيادة نطاق الشبكات أيضاً، وقد طرحت هذه الزيادة  ْت بَ بَّ سَ وقد تَ 
ت الطبقة الثانية والطبقة الثالثة الكائنة اليوم.  وميكن تخفيف بعض عىل شبكا ضغطاً 

ولكن عىل الرغم من ؛ هذه الضغوط إىل َحدٍّ ما من خالل القنوات وأنواع التقنيات األخرى
درجة  فإنَّ ؛ ذلك تظل مشكالت الشبكات األساسية، حتى يف ظل هذه املواقف.  وبالتايل

ع واالبتكار يف مراكز البيانات غري ممكنة مع رسعة التوسُّ  محاكاة الشبكات املطلوبة ملواكبة
  الشبكات املتاحة اليوم.   تقنية
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الشبكات  تقنيةيف ضعف  َب بَّ مراكز البيانات تسَ  تقنيةالتقدم يف  أنَّ ؛ ومجمل القول
نحو ابتكار طرق أفضل  ع هذا املوقف الطلَب فَ .  ولقد دَ الحالية عن أن تصبح أكرث وضوحاً 

]، كام دفع هذا الطلب إىل االبتكار يف كافة أنحاء الشبكات ٩لتأسيس الشبكات وإدارتها [
  ].١٠) [SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (

  :الخامتة ٦-٢

زات للشبكات املُعرَّفة حفِّ ورسعة االبتكار باعتبارها مُ  ،مسألة خفض التكلفة ستصبحُ 
احتياجات مراكز البيانات  متكررة خالل هذا العمل.  كام أنَّ مواضيع ؛ )SDNبالربمجيات (

؛ )SDNالحديثة مرتبطة بإحكام شديد مع الطلب عىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
كز البيانات التي تستفيد من الدراسة حاالت االستخدام يف مر كامالً  ٧سنا الفصل كرَّ  لذلك
ومل تظهر هذه االحتياجات بني عشية  ).SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( تقنية

  ) ببساطة عىل ساحة الشبكات يف SDNومل تتفجر الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (وضحاها، 
 ْت لَ من الخطوات األولية عىل مدى سنوات عديدة شكَّ  ولكن كان هناك عددٌ ؛ م٢٠٠٩عام 

).  وسنستعرض يف SDNاألساس ملا بدا يف النهاية ثورة يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
ونتناول بالدراسة الكيفية التي بلغت ذروتها يف والدة ما نسميه  ،الفصل التايل هذا التطور

).  كام سنناقش أيضاً سياق نضج الشبكات SDNاآلن بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
  ) واملنظامت والقوى التي ال تزال تصوغ مستقبلها.SDNفة بالربمجيات (املُعرَّ 
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  الفصل الثالث

  )SDNنشأة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
  

)، ويشمل SDNلقد رأينا اآلن عدداً من أسباب بروز الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
العديد من مشكالت  من بروتوكوالت طبقة التحكم املتفاوتة التي تحاول حلَّ  ذلك العديدَ 

ر تبديل ل يف تطوُّ طُّ نسبي وتعَ  ى ذلك إىل ارتباكٍ الشبكة املختلفة بطريقة توزيعية.  وقد أدَّ 
فإن النظام الذي قد تم ؛ شامل بتقنيات الحوسبة والتخزين.  وبشكلٍ  الشبكة مقارنةً 

من ذلك الذي  وجد رغبة قوية يف التحول إىل منوذج أكرث قرباً ت، و جداً  اً قريب دُّ عَ تطويره يُ 
بالنسبة لنظم  ومبادرات املصدر املفتوح (مبا يشبه لينيكس ،تطوير املصدر املفتوح يخصُّ 

الشبكات  عداتمُ ُمَصنِّعي  قد الحظنا أيضاً ألسباب متنوعة، أنَّ و  تشغيل الكمبيوتر).
NEMs  ُّل عدَّ وغري قادرين عىل االبتكار باملُ  ،يف تقنياتهم الحاليةم يتعرثون عن التقد

إىل حقيقة أن منوذج  ى هذه الحقيقة جزئياً عَز املطلوب من مراكز البيانات الحديثة.  وتُ 
، ويكون من غري الواضح يف ربح عالٍ  اذ اً تجاري عمالً دُّ عَ الشبكات يُ  عداتاألعامل الحايل مل

].  ٢١أصحاب األعامل واملَُصنِّعني أن يقوم بتغيري صارم [ ع الراهن بالنسبة ملصلحةضْ الوَ 
الحاجة إىل  فإنَّ ؛ ].  وبالتايل٢٢عام كيانات املعايري ببطء شديد [ كت بشكلٍ تحرَّ  حتى وإنْ 

للعديد من  قد أصبحت واضحةً  SDNتحويل تشبه الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  تِقنية
يف هذا  اكز البيانات الكبرية.  ونستعرُض يف مر  الشبكات، وخاصةً  معداتمستخدمي 

.  ومن أجل فهم القاعدة SDNالفصل كيف بدأت حركة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
فإننا نبدأ مبراجعة موجزة لتطور ؛ SDNالتي منها بدأ رواد الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

  .SDNجيات الشبكات وحتى الوصول إىل الشبكات املُعرَّفة بالربم تِقنية

  :الشبكات ِتقنيةر تطوُّ  ١-٣

جهاز  لقد كان كلُّ ؛ عند بداية ظهور أجهزة الحاسب اآليل مل يكن هناك شبكات
بأكملها أو حتى طابق بأكمله.  ومع ظهور الحواسيب  ة يشغل غرفةً دَ حاسب آيل عىل حِ 

 مستقلةً  تعمُل  ت هذه األجهزةرَّ استمَ ؛ طريقها إىل وعينا التقني بدأت تشقُّ التي املركزية 
  املغناطيسية. : األرشطةمثل ،مشاركة بيانات باستخدام أوساط مادية ر، وتتم أيّ زُ كالجُ 
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  :النهايات الطرفية: شبكات الحواسيب املركزية ١-١-٣

.  الحواسيب املركزية، كان االتصال عن بُْعد مع الحاسوب املركزي مطلوباً  حتى يف عرصِ 
النهايات الطرفية وقارئات كروت، والتي كانت تعمل كأجهزة لقد تم توفري ذلك يف صورة 

من الحاسوب املركزي.  وكانت  م ينبع متاماً ف باسم األجهزة الطرفية، مع تحكُّ عَر توابع تُ 
   - نقطة أو نقطة  -إىل  -من خالل روابط نقطة  اتصاالت الشبكة يف هذه الحالة بسيطةً 

 كيانات متصلة قليلة، وهي يف هذه الحالة عدة نقاط.  وكانت االتصاالت فقط بني -إىل 
ومجموعة صغرية من متحكامت النهايات الطرفية أو قارئات الكروت.   ،الحاسوب املركزي

، مع األجهزة الطرفية التي تسمح بالنقل فقط عندما متاماً  وكانت هذه االتصاالت متزامنةً 
  يستطلعها الحاسوب املركزي.

 : نقطة -إىل  -نقطة ند،  -إىل  -اتصاالت ند  ٢-١-٣

الحاسوب باالنتقال من الحواسيب املركزية فقط إىل إضافة الحواسيب  تِقنيةمع بدء 
الة.  ملشاركة املعلومات بطريقة رسيعة وفعَّ  كربىكان لهذه اآلالت حاجة  ؛الصغرية امليني

من اآلالت ع بروتوكوالت ملشاركة البيانات بني اثنني نْ بدأ ُمَصنِّعو الكمبيوتر يف صُ وقد 
نقطة، عىل الرغم من أن  - إىل  -الندية.  وقد كانت الشبكة يف هذه الحالة أيضاً نقطة 

الحواسيب الصغرية) : فقد أمكن لآللتني (أي ؛ند يف ذلك -إىل  -طبيعة االتصال كانت ند 
نسبي من املساواة عىل األقل  تشاركا البيانات عىل قدرٍ تو  ها مع بعضأن تتواصال بعض

  متحكم. -نهاية طرفية  - إىل  - بنوع االتصاالت األسبق حاسوب مركزي  مقارنةً 

بطرفني  ؛نقطة، كانت الشبكة متواضعةً  -إىل  -يف هذه االتصاالت من نوع نقطة  ؛وبالطبع
 ؛أجهزة الشبكة تصاالت من أيِّ ال ال ميكن التحكم يف هذه او مع بعض.  بعضهام فقط متصلني 

  واحد. -إىل  -ولكن يف الحواسيب نفسها املشاركة يف هذا النوع من االتصال واحد 

 : الشبكات املحلية ٣-١-٣

 ؛نظمة املستقلةمات الحقة للحواسيب تجاه الحجم األصغر، واأل مع تقدُّ  ؛ويف نهاية األمر
من أجل السامح لها مبشاركة املعلومات  ؛نشأت الحاجة إىل طريقة لربط هذه األجهزة

يشء يعمل عىل كمبيوتر كبري ضخم واحد أو  مل تكن مطلوبة عندما كان كلُّ  والتعاون بطريقةٍ 
)، مع معارك LANالشبكة املحلية ( تِقنيةوصلت  ؛حتى عىل كمبيوتر صغري قوي.  لذلك

.  )IEEE 802.5الحلقي مقابل الرتميز  ethrenet/IEEE 802.3أي: متعددة بني التقنيات (
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لذلك فقد  ؛هذه الشبكات املحلية األوىل كانت تعمل عىل وسائط مشرتكة ظ، أنَّ الحَ من املُ و 
  أمكن مشاهدة كل حركة البيانات بواسطة كل جهاز مرتبط مع الشبكة.

 إنها تستخدمُ  ؛ إذعىل أنها أكرث هذه التقنيات شعبية IEEE 802.3 تِقنيةظهرت و 
، والتي CSMA/CDد من خالل اإلصغاء للناقل/ كشف التصادم تعدِّ آلية الوصول املُ  تِقنية

ل عدد األجهزة النشطة إىل مستوى معني.  ويكون عدد ِص تصبح ضعيفة التوصيل عندما يَ 
عىل كمية البيانات التي يحاول  األجهزة بالتحديد الذي ميكن عنده أن يحدث هذا معتمداً 

يتوقف وينتظر قليالً  جهازٍ  هذا النقصان يف األداء هو أن كلَّ  ُب بَ سَ و أن ينقلها كل جهاز.  
عدد التصادمات إىل  يصُل و.  CSMA/CD تِقنيةعندما يحدث التصادم، بحسب أنظمة 

ومبجرد الوصول إىل  .امنه د ونشاط النقل لكلٍّ قَ نقطة حرجة عىل حسب وظيفة وعدد العُ 
هذه النقطة الحرجة، تصبح الشبكة غري فعالة، مع استغراق وقت طويل سواء يف وسط 

  التصادم أو عند التعايف من التصادم.

  كامل،  بشكلٍ  هلة ذات الوسائط املشرتكة بسيطةً لقد كانت هذه الشبكات السَّ 
من خالل إعادة توجيه كل  ؛ةوقد وفرت أجهزة التكرار االمتدادات املادية للوسائط املشرتك

اإلطارات إىل الوسط املمتد.  وكان أعظم األثر لهذه األجهزة األوىل هو البنية الجديدة التي 
وأكرث موثوقية  ،للنرش أكرث ها الرتكيز السليك.  وهذا جعل شبكات الطبقة الثانية قابلةً عَ نَ صَ 

إىل التي تليها.   قدةٍ ن عُ املحور م تحداملمن الطريقة السابقة املعتمدة عىل الكيبل 
تقوم و د.  جِ ت هذه الشبكة القدمية الحد األدىن من ذكاء مستوى التحكم، إن وُ بَ لَّ تطَ و 

 التوجيه إىل الجميع.  واألكرث تطوراً  : إعادةواحد فقط بأمرٍ  أجهزة التكرار البسيطة أساساً 
للشبكة إىل  يحدث تقسيمٌ  إذ ؛لديها مستويات تحكم محدودةف ؛دارةأجهزة التكرار املُ 

حركة  : إزالةمثل ،ارة وظائفدَ للخطأ.  وتؤدي أجهزة التكرار املُ  عدة أقسام ويحدث رصدٌ 
البيانات الخاطئة من الشبكة، كام تزيل املنافذ املعزولة التي تسبب املشكالت.  وتكون 

رار عن طريق عىل تقسيم نفسها إىل عدة أجهزة تك أجهزة التكرار القابلة للتقسيم قادرةً 
ليك تقبع يف نطاقات تصادم  ؛التهيئة.  وميكن أن يتم تهيئة مجموعات مختلفة من املنافذ

مختلفة.  وميكن وصل نطاقات التصادم املنفصلة عن طريق جسور (أجهزة ربط).  وقد 
  من أجل تحسني األداء. ؛أكرث يف حجم نطاقات التصادم امً أعطت هذه امليزة تحكُّ 

   



  )SDNنشأة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٨٦

 : ذات الجسور الشبكات ٤-١-٣

طاق بدرجة احتاجت هذه الشبكات ذات الوسائط املشرتكة إىل توسيع النِّ  ؛وأخرياً 
فإن الشبكات ذات  ؛رشحه يف القسم السابق مَّ عن عدد العقد.  وكام تَ  مادية فضالً

  مع منو عدد املضيفني. ع نطاقها جيداً الوسائط املشرتكة ال يتوسَّ 

 ؛شبكة الوسائط املشرتكة إىل تقسيامت منفصلة.  وذلك تقسيمُ  لقد أصبح مرغوباً 
 ،يحدث إعادة استخدام مكاين ؛ فقدنه ليس كل العقد تنقل البيانات طوال الوقتأل 

ى أول سمَّ بسبب موضع االنتقاالت يف كل قسم.  وتُ  ؛ع عرض الحزمة املتاحةمُّ ويزداد تجَ 
 ؛بداية املبدالت الحالية دُّ عَ أجهزة قامت بهذه الوظيفة الجسور، وهي األجهزة التي تُ 

 إن لديها بالضبط اثنني من املنافذ لربط نطاقني مشرتكني.  ومتتلُك  ؛ إذلكنها أكرث بساطةً 
وعنوان  ،م الفعيل ملكانفيه عىل التعلُّ  يل تكون قادرةً بط مستوى تحكم أوَّ الرَّ  أجهزةُ 

بإنشاء جداول إعادة  األجهزة وتقوم الخاص بكلِّ  MACالـ إىل عنوان التحكم بالوصول 
فإن إنشاء  ؛القادمة.  وكام ذكرنا يف الفصل السابق حزممام يسمح لها بتوجيه ال ؛التوجيه

  جداول إعادة التوجيه يتم من خالل برنامج.

عىل  اً جهاز قادر  فقد تعمل أجهزة الجسور بطريقة تجعل كلَّ  ؛إىل ذلك وإضافةً 
وقد كان الهدف هو  ذكاء مركزي. أيِّ بدون الحاجة إىل و العمل بشكل مستقل وذايت، 

األجهزة يف الشبكة.   تسهيل توسيع الشبكة بدون عمل تنسيق كبري أو ارتباك يف كلِّ 
هو أحد املظاهر األوىل لهذا النموذج من الذكاء  STPبروتوكول الشجرة املتفرعة  دُّ عَ ويُ 
وتتالقى عىل  ،ملجموعة من أجهزة الربط بالرتابط بعضها مع بعض ع، والذي يسمحُ وزَّ املُ 

شكل بنية التخاذ القرار (الشجرة املتفرعة)، والتي ألغت الحلقات وفرضت هيكل 
  التسلسل الهرمي الحر عىل الشبكة.  

عن االمتداد  هذا املدى األكرب من حيث عدد العقد فضالً أنَّ هي النقطة املهمة هنا 
فردي، مع  الحاجة إىل هذا النموذج الجديد الخاص باألجهزة الذاتية بشكلٍ  املادي قد قاد

حقائق هذه  إذا قمنا برتجمةِ و ذ وظيفة التحكم املطلوبة.  نفِّ عة التي تُ وزَّ الربوتوكوالت املُ 
، وفقط يوجد مجرد جامع مركزيٌّ  فال يوجد متحكمٌ  ؛الفرتة إىل مصطلحات اليوم

ع ضْ ار من خالل وَ دَ ن نستخدم هذا املصطلح، تُ أ ان ميكن لإلحصاءات.  السياسات، إذا ك
أعيننا أن  َب صْ بكة.  ونحن بحاجة إىل أن نضع نُ جهاز يف الشَّ  معايري محددة عىل كلِّ 

  .متاماً  ة كانت يف ذلك الوقت صغرية، وهذا الحل مقبوٌل الشبكات املعنيَّ 



  الفصل الثالث

 ٨٧  الشامل بالربمجيات: املفهومالشبكات املُعرَّفة 

 : الشبكات املوجهة ٥-١-٣

الجسور واملبدالت بالشبكة مع نطاقات الطبقة بنفس الطريقة التي تعاملت فيها 
استخدام إسرتاتيجيات مشابهة للتوجيه  مَّ الثانية مع بروتوكوالت التوزيع والذكاء، تَ 

مع نطاقات الطبقة الثانية  محلياً  ربط أجهزة التوجيه مبارشةً  يتمُّ وبالطبقة الثالثة.  
نقطة.   -إىل  - طاق نقطة واسعة النِّ ال يٍّا عىل مسافات كبرية مع روابط الشبكةطها بَيْنبْ ورَ 

من أجل السامح ملجموعات أجهزة التوجيه  ؛عوزَّ بروتوكوالت التوجيه املُ  تطويرُ  مَّ تَ وقد 
ي ألن تشارك املعلومات الخاصة بهذه الشبكات إىل تلك املرتبطة بها نِ يْ بط البَ ذات الرَّ 

 واحد قادراً  يكون كلُّ  ؛أجهزة التوجيه.  ومن خالل مشاركة هذه املعلومات عرب كل مبارشةً 
إىل شبكة فرعية بعيدة تستخدم  حزممام يسمح له بتوجيه ال ؛عىل بناء جدول توجيه

.  ولقد كان هذا تطبيق ثَىل باستخدام منافذ إعادة التوجيه املُ  IPعنوان الطبقة الثالثة الـ 
باتخاذ قرارات  امنه لكلٍّ  عة للسامحآخر لألجهزة الذاتية باستخدام الربوتوكوالت املوزَّ 

  إعادة توجيه مناسبة.

ع الحايل لألمور، مع توزيع شبيك ذيك يف أجهزة ضْ ى هذا التسلسل إىل الوَ أدَّ وقد 
.  لقد فإن منو حجم وتعقيد الشبكة كان صارماً  ؛هذا التطور يف أثناءلكن  ؛الشبكات نفسها

بروتوكوالت مستوى التحكم أكرث ، وأصبحت MACمنا حجم جداول التوجيه لعناوين الـ 
ع تغيريات جوهرية نْ صُ  دُّ عَ يُ و .تراكب وقنوات الشبكات أكرث انتشاراً  تِقنية، وأصبحت تعقيداً 

ليك تعمل بشكل مستقل،  ؛األجهزة منذ أن تم تصميمُ  .مستمراً  يف هذه التطبيقات تحدياً 
فإن حقيقة  ؛.  باإلضافة إىل ذلكتحدياً  دُّ عَ ، كان التحديث عىل املستوى الكبري يُ ار مركزياً دَ وتُ 

وأنها غري متطابقة  ،أن تطبيقات مستوى التحكم الفعيل كانت من مصادر مختلفة عديدة
ن هذه الصفات فقط التي ؛ إذ إ من تأثري القاسم املشرتك األدىن اً ع نوعنَ بشكل كامل قد صَ 

االعتامد عليها.   كن فعالًكامل بني التطبيقات املتنوعة هي التي مي (ترتاص) بشكلٍ  تنحازُ 
هذا  َل عَ جَ قد مع هذا النمو والتعقيد.  و  مل تكن الحلول القامئة تتدرج جيداً  ؛بشكل مخترص

م قد سار يف االتجاه ما إذا كان هذا التقدُّ  نع مهنديس الشبكات والباحثني يتساءلو ضْ الوَ 
  الناتجة.نرشح بعض االبتكارات والبحوث سيف القسم التايل و الصحيح.  



  )SDNنشأة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٨٨

  :SDNأوائل مشغيل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٢-٣

، وبالتأكيد قبل مولد مصطلح الشبكات OpenFlowقبل بروتوكول التدفق املفتوح 
يدرسون التغيريات األساسية يف  قنيةتِّ ال ون ومختصو كان الباحث ؛ SDNاملُعرَّفة بالربمجيات 

يأخذ هذا القسم يف و شبكات املوزعة، والذكاء والتحكم.عامل اليوم من األجهزة املستقلة، وال
الشبيهة بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  قنيةتِّ من هذه االستكشافات املبكرة لل اً اعتباره بعض

SDN. كات املتقدمة تجاه ما نعرفه اآلن الشب تِقنيةانتقايل لألفكار حول  يوجد تطورٌ و
هذا التقدم، والذي يتم رشحه بتفصيل  ١-٣يوضح الجدول و عرَّفة بالربمجيات.املُ شبكات الك

ل اإلطارات الزمنية املوضحة يف الجدول الفرتات الزمنية متثِّ و أكرث يف األقسام الفرعية التالية.  
  الطريقة املرشوحة.التقريبية عندما تطورت هذه التقنيات أو استخدمت ب

  :الجهود املبكرة ١-٢-٣

باتجاه الشبكات  والذي كان خطوةً  ،للشبكات القابلة للربمجة املبكرة جيدٌ  يوجد بحثٌ 
].  مل يبدأ بعض العمل املبكر يف ١٢ميكن الرجوع إليه يف [و  SDNاملُعرَّفة بالربمجيات 

  ع النقل ضْ بل مببدالت وَ  ؛الشبكات القابلة للربمجة بأجهزة توجيه اإلنرتنت واملبدالت
  ع النقل ضْ .  وقد كان أبرز مثالني هام التحكم املفوض لشبكات وَ ATMغري املتزامن 
  وإرسال إشارات مفتوحة. ATM DCANغري املتزامن 

ع ضْ ] فصل التحكم واإلدارة الخاص مببدالت وَ ٨[ DCANد حدِّ اسمه، يُ  وكام يشريُ 
عنرص التحكم يحدث أن سيتم افرتاض و عن املبدالت نفسها.    ATMالنقل غري املتزامن

  .SDNبواسطة جهاز خارجي مشابه لدور وحدة التحكم يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

  ١-٣ رقم جدول

  SDNبدايات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

  الوصف  املرشوع

  إرسال إشارات مفتوحة 
ع النقل ضْ وإعادة التوجيه يف مبدالت وَ  ،فصل مستويات التحكم

  .)١- ٢-٣: قسم: انظر؛ ١٩٩٩(  ATMغري املتزامن

 الشبكات النشطة
: انظر؛ القابلة للربمجة (أواخر التسعينياتفصل مبدالت التحكم 

  .)١-٢-٣: قسم
ع النقل ضْ يف مبدالت وَ فصل مستويات إعادة التوجيه والتحكم ع ضْ التحكم املفوض لشبكات وَ 



  الفصل الثالث

 ٨٩  الشامل بالربمجيات: املفهومالشبكات املُعرَّفة 

  الوصف  املرشوع
  .)١- ٢-٣: قسم: انظر؛ ١٩٩٧(  ATMغري املتزامن  DCANالنقل غري املتزامن 

  IPمبدالت بروتوكول اإلنرتنت 
كطريقة التوجيه بالطبقة الثالثة  ؛التحكم مببدالت الطبقة الثانية

  )١-٢-٣: قسم: (أواخر التسعينيات؛ انظر

لربوتوكوالت  تبديل التسمية
   ) MPLS (   متعددة

فصل برمجيات التحكم، وإنشاء مسارات إعادة التوجيه شبه 
الثابتة للتدفقات يف أجهزة التوجيه التقليدية (أواخر التسعينيات؛ 

  )١-٢-٣انظر: قسم: 
خدمة اتصال املسـتخدم الهـاتفي 

د، وخدمــة ْعــباملصــادقة عــن بُ 
 السياسة املفتوحة املشرتكة 

RADIUS, COPS   

؛ ٢٠١٠ا (تزود بالسياسة ديناميكيٍّ استخدام التحكم يف الدخول لل
  ) ٢-٢-٣انظر: قسم: 

  التزامن
  

، وواجهة سطر SNMPاستخدام بروتوكول إدارة الشبكات البسيط 
الشبكة  عداتللمساعدة يف أمتتة التهيئة الخاصة مب ؛CLIاألوامر 

  ) ٣-٢- ٣انظر: قسم: ؛ ٢٠٠٨(

  مدير العملية االفرتاضية
لعمل إعادة تهيئة للشبكة لدعم الخادم  ؛استخدام اإلضافات

  )٤-٢-٣انظر: قسم: ؛ ٢٠١١االفرتايض (
بروتوكول فصل عنرص إعادة 

  التوجيه والتحكم 
ForCES  

 :قسم: ؛ انظر٢٠٠٣فصل مستويات إعادة التوجيه والتحكم (
 ٥-٢-٣(.  

  4Dرباعي األبعاد 
: قسم: انظر؛ ٢٠٠٥وضع ذكاء مستوى التحكم يف نظام مركزي (

٦- ٢-٣(.  

 بروتوكول إيثان 
لشبكة والتحكم إىل اللوصول الكامل  ؛تحقيق نظام مؤسيس

واستخدام وحدة تحكم  ،باستخدام املستويات املنفصلة للتحكم
  .)٧-٢-٣: قسم: ؛ انظر٢٠٠٧مركزية (

من الواجهات املفتوحة القابلة  ] مجموعةً ٦إرسال اإلشارات املفتوحة [ تِقنية تقرتحُ 
رب املفهوم األسايس هو عتَ .  ويُ ATMع النقل غري املتزامن ضْ تبديل وَ  عداتللربمجة مل

أدى هذا العمل إىل جهد قوة مهامت وقد التبديل.   معداتلفصل برمجيات التحكم من 

].  ويف ٧[ (GSMP)والتي أنتجت بروتوكول إدارة التبديل العام  IETFهندسة اإلنرتنت 

GSMPع النقل غري ضْ عىل إنشاء وإطالق اتصاالت عىل وَ  يكون املتحكم املركزي قادراً  ؛

فضالً عن كرثة الوظائف األخرى التي قد يتم تنفيذها من ناحية أخرى عن  ATMاملتزامن 
لقد كان التبديل بالعالمات  ؛عة عىل جهاز التوجيه التقليديوزَّ طريق الربوتوكوالت املُ 



  )SDNنشأة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٩٠

التي أصبحت  قنيةتِّ صطلحني إىل الإصدار سيسكو الخاص بالتبديل بالوسوم، ويشري كال امل

فإن  ؛.  ويف الواقعMPLSباسم تبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة  معروفةً  مؤخراً 

MPLS  ُعة وزَّ عن صفات قرارات إعادة التوجيه املُ  اً وديُ رب حُ عتَ والتقنيات ذات العالقة ت

ت عبارة عن خطوة والذاتية الخاصة بجهاز توجيه اإلنرتنت التقليدي، ويف هذا املحك كان

يف و   .SDNصغرية نحو منوذج تبديل اإلنرتنت الذي يشبه الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
لتنصيب  GSMPقامت شبكات إيبسيلون باستخدام بروتوكول  ؛أواخر التسعينيات

يف منتج مبدل بروتوكول اإلنرتنت  داخلياً  ATMع النقل غري املتزامن ضْ وتفكيك اتصاالت وَ 

] واجهات جهاز توجيه ١٣قدم مبدل بروتوكول اإلنرتنت إيبسيلون [و الخاص بالرشكة.  

م بنية التبديل الداخلية الخاصة به مبدالت ستخدِ لكن ميكن أن تَ  ؛إنرتنت عادي خارجياً 

ىل أنها تم تعريف التدفقات عو للتدفقات املستمرة.   ATMوضع النقل غري املتزامن 

بحيث يتم تحديد نقطة النهاية  ؛بني نفس نقطتي النهاية حزممجموعة مستمرة من ال
ورقم منفذ بروتوكول التحكم بالنقل/ بروتوكول  ،IPبواسطة عنوان بروتوكول اإلنرتنت 

ع ضْ .  حيث يوجد زيادة يف النفقات يف إنشاء اتصال وَ TCP/ UDPبيانات املستخدم  حزم

التي ميكن أن تحمل هذا التدفق، وميكن أن يستهلك هذا الجهد  ATM النقل غري املتزامن

 حزممن ال يعتقد أن العدد الكبري نسبياً  IPاإلضايف فقط إذا كان مبدل بروتوكول اإلنرتنت 

رب هذا التعريف للتدفق عتَ ميكن أن يتم تبديلها بني نقاط النهاية يف فرتة زمنية قصرية.  ويُ 
  .SDNإىل َحدٍّ ما بالنسبة ملفهوم التدفق يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  محكامً 

مفهوم املبدالت التي ميكن برمجتها  ]١١، ١٠[ يشمل مرشوع الشبكات النشط أيضاً و

  ويف هذه الحالة من الشبكات النشطة،  بروتوكوالت اإلدارة خارج الحزمة.بواسطة 

لكنها كانت أجهزة توجيه  ؛ATMمبدالت (هاردوير) التبديل هي  معداتمل تكن 

جداً للربامج القابلة للتحميل  اً جديد اً طة أيضاً مقرتحشِ النَّ  اإلنرتنت.  تشمل الشبكاتُ 

إىل أجهزة التحكم وميكن إعادة  حزموالتي ميكن أن تهاجر يف  ،ى كابسوالتسمَّ الصغرية يُ 
ف قواعد صْ شيحها بدقة لوَ ميكن أيضاً أن يتم تر و .  برمجة سلوك جهاز التوجيه رسيعاً 

  بل رمبا تكون حمولة الحزمة التي تحتوي الربنامج. ؛إعادة التوجيه للحزمة املفردة

   



  الفصل الثالث

 ٩١  الشامل بالربمجيات: املفهومالشبكات املُعرَّفة 

  :التحكم بالوصول إىل الشبكة ٢-٢-٣

) يف الوصول إىل الشبكة عىل NACالتحكم بالوصول إىل الشبكة ( منتجاتُ  تعتمدُ 
تحكم رئييس هو لتحديد ما إذا كان  أكرثُ رب عتَ السياسات املقامة بواسطة إدارة الشبكة.  ويُ 

بواسطة تبادل  ذ هذا القرار دامئاً نفَّ يجب قبول املستخدم للدخول يف الشبكة أم ال.  ويُ 
قبول املستخدم، سيتم أيضاً  مَّ إذا تَ و معلومات االعتامد الشبكية بني املستخدم والشبكة.  

كانت  ؛يف بعض الجهود األوىلو ت.  اً لهذه السياساوفقحقوقه يف الوصول وتقييدها  تحديدُ 
عن طريق طرق  سياسة الشبكة بخصوص التحكم يف القبول يتم اإلرشاف عليها ديناميكياً 

خدمة اتصال املستخدم الهاتفي باملصادقة عن : مثل ؛NACالتحكم بالوصول إىل الشبكة 
  ].١٤[ COPS]، وخدمة السياسة املفتوحة املشرتكة ١٦[RADIUSبُْعد 

لتوفري  ؛RADIUSاستخدام خدمة اتصال املستخدم الهاتفي باملصادقة عن بُْعد  تمَّ 
 ؛إىل َحدٍّ ما يظهر أنه إعادة توجيه إعادة تهيئة أوتوماتيكية للشبكة.  وكان هذا الحلُّ 

.  SDNعىل أنه من مبادئ الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  RADIUSحيث ميكن عرض 
عىل هوية  ، ميكن تغيري صفات الشبكة اعتامداً RADIUSالفكرة هي أنه عن طريق و 

كان  RADIUS يف حني أنظهرت فقط طلب اتصال بالشبكة.  أ مصدر الحساب التي 
ح نْ املتعلقة مبَ  AAAيف األصل للمصادقة، واالعتامد، والحساب أو عمليات  مصمامً 

شكلتنا مل خريطةً  ن النموذج األصيل يرسم جيداً إ حيث  ؛املستخدم الوصول إىل الشبكة
تخدم هوية املصدر املتصل بالشبكة يف تعريف املصدر و الخاصة بإعادة تهيئة الشبكة. 

، وميكن RADIUSلقاعدة بيانات خدمة اتصال املستخدم الهاتفي باملصادقة عن بُْعد 
أن تستخدم صفات االعتامد العائدة من قاعدة البيانات هذه يف تغيري صفات الشبكة 

 ؛حققت حلول هذه الطبيعة إعادة تهيئة الشبكة أوتوماتيكياً  لقدو املرشوحة أعاله.  
 مل تصبح أبداً  ؛املعلومات، وبالتايل تِقنيةمل تكتسب الثقة الكاملة من مديري  لكنها أبداً 

  .سائداً  اتجاهاً 

بُْعد هذا الحل من خدمة اتصال املستخدم الهاتفي باملصادقة عن  عىل الرغم من أنَّ 
RADIUS  ُالطريقة الثابتة  إلعادة التهيئة األوتوماتيكية لطرف الشبكة، تظلُّ  كافيةً  وظيفةً  دُّ عَ ي

  اليدوية تقوم بعمل تهيئة لقلب الشبكة نفسها.  وما زالت هذه املشكلة تنتظر الحل.

عىل نسق وتشغيل الحل الذي يعتمد عىل خدمة اتصال  عامةً  نظرةً  ١-٣شكل  يوضحُ و
ع اتصال يف نْ من أجل أمتتة عملية صُ  ؛RADIUSاملستخدم الهاتفي باملصادقة عن بُْعد 



  )SDNنشأة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٩٢

تتحرك من  VMتكون العملية أن اآللة االفرتاضية  ؛يف الشكلو الشبكة للخادم االفرتايض.  
عىل علم  RADIUSيصبح خادم  ، وكنتيجة لذلكBإىل الخادم املادي  Aالخادم املادي 

عىل تهيئة  قادراً  RADIUSبوجود هذه اآللة االفرتاضية يف املكان الجديد.  ويكون بالتايل خادم 
  القياسية. RADIUSعىل هذه املعلومات، باستخدام آليات  الشبكة أوتوماتيكياً اعتامداً 

  
  : SDNاملحاوالت املبكرة يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات : ١-٣ رقم شكل

  RADIUSخدمة اتصال املستخدم الهاتفي باملصادقة عن بُْعد 

   



  الفصل الثالث

 ٩٣  الشامل بالربمجيات: املفهومالشبكات املُعرَّفة 

 : التزامن ٣-٢-٣

].  ١٧ى قائد األوركسرتا [سمَّ املبكرة يف األمتتة تطبيقات كانت تُ  املحاوالتُ  ْت لَ مِ لقد شَ 
أو  اً فهذه التطبيقات ميكن أن تأخذ أمر  ؛املنظومةفكام يعمل قائد األوركسرتا عىل تناغم 

غري متجانسة.  وميكن لتطبيقات  وتطبقه عىل عدد كبري من األجهزة التي تكون عادةً  اً هدف
: مثل ؛APIsبواجهات مربمج تطبيقات  اً مشرتك اً جهاز  التزامن هذه أن تستخدم متاماً 

  .SNMPأو بروتوكول إدارة الشبكات البسيط  CLIواجهة سطر األوامر 

عىل نسق وتشغيل حلول إدارة التزامن ألمتتة عملية  عامةً  نظرةً  ٢-٣يوضح شكل 
إضافات بروتوكول إدارة  نَّ أ يوضح الشكل و اتصال بالشبكة للخادم االفرتايض.ع نْ صُ 

 ،خاص كلٍ جهاز مورد بش يتم لكلِّ  SNMP/ CLIالشبكات البسيط/ واجهة سطر األوامر 
ق سياسات مبستوى أعىل والتي يتم تنفيذها عىل طبِّ ن يُ أ وهذا يجعل التزامن ميكن 

  مستويات أقل من خالل اإلضافات الخاصة بجهاز املورد.

  
  .orchestrationالتزامن : SDNاملحاوالت األوىل يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات : ٢- ٣ رقم شكل



  )SDNنشأة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٩٤

يتم استخدام اإلضافات الخاصة مبورد الجهاز لتحويل طلبات السياسة ذات املستوى 
أو واجهة سطر  SNMPاألعىل إىل ما يقابلها من طلبات لربوتوكول إدارة الشبكات البسيط 

  الخاصة بكل مورد. CLIاألوامر 

لكن منذ أن كانت  ؛قامت مثل هذه الحلول بتخفيف مهمة تحديث تهيئات األجهزةو 
للقدرات املوجودة، ولعدم وجود قدرة يف  مةً ءعىل توفري واجهة أكرث مال  لفعل مقصورةً با
وإدارة  األمن: مثل ،املوروثة لعمل تنسيق شبكة واسع ألكرث السياسات تعقيداً  عداتامل

 VLANsمثل تهيئة الشبكات املحلية االفرتاضية  فقد ظلت مهامُّ  ؛الشبكة االفرتاضية
ملهام مثل  أوالً استمرت تطبيقات إدارة التزامن ألن تكون مفيدةً  ؛لذلك . ونتيجةً صعبةً 

من أجل أمتتة  ؛ولكن ليس للمهام التي تكون رضوريةً  ؛تحديث الربمجيات والربامج الثابتة
  مراكز بيانات اليوم.  

  :إضافات مدير الشبكة االفرتايض ٤-٢-٣

مفهوم إضافات مدير الشبكة االفرتايض يف مفاهيم التزامن ومحاوالت أمتتة  ىبنَ يُ 
 ميكن أن تشمل األدوات خاصةً و يف البيئة االفرتاضية.  تحديثات الشبكة التي تكون مطلوبةً 

 VMware’s عداتاإلضافات مل: فة يف مراكز البيانات إضافات املدير االفرتايض (أيستهدَ املُ 
vcenter ]مثل  ؛عمل تهيئة لها بحيث تكون يف حالة تغيري الخادم ])، والتي ميكنُ ١٨

ذ اإلضافات يف األفعال املناسبة عىل أجهزة خَ ؤ ].  وبالتايل تُ ١٩[ vMotionالحركة االفرتاضية 
ل الشبكة تتبع تغيريات الخادم والتخزين مع عْ من أجل جَ  ؛الشبكة التي تتحكم فيها

تكون ميكانيكية عمل تغيريات يف أجهزة الشبكة من  ؛عام وبشكلٍ  التغيريات فيها نفسها. 
.  وليك تعمل هذه CLIأو واجهة سطر األوامر  SNMPنوع أوامر إدارة الشبكات البسيط 

، مع مراعاة CLIو SNMPأن تستخدم قدرات التهيئة الثابتة الخاصة بـ  اإلضافات يجُب 
  وجود صعوبة اإلدارة والعرضة للخطأ.

عىل تخطيط وتشغيل حلول إضافة مدير العملية  عامةً  نظرةً  ٣-٣يوضح شكل 
يعكس هذا الشكل واالفرتاضية ألمتتة عملية إنشاء اتصال بالشبكة للخادم االفرتايض.  

 SNMP/ CLIاألوامر إلضافات إدارة الشبكات البسيط/ واجهة سطر  اً مشابه اً استخدام
اختالف ملحوظ هو أن هذا التطبيق يبدأ  أكرث دُّ عَ يُ و.  ٢-٣لتلك التي عرضناها يف شكل 

دارة يتم توجيه طبيعة عملية إعادة التهيئة املُ ومن قاعدة تدعم العملية االفرتاضية.  



  الفصل الثالث

 ٩٥  الشامل بالربمجيات: املفهومالشبكات املُعرَّفة 

من أجل دعم شبكة اآلالت االفرتاضية عن طريق الشبكات املحلية  ؛بواسطة هذا التطبيق
  والقنوات. VLANsاالفرتاضية 

فصل : ForCESبروتوكول فصل عنرص إعادة التوجيه والتحكم  ٥-٢-٣
  :مستويات إعادة التوجيه والتحكم

يف قوة  ForCES بروتوكول فصل عنرص إعادة التوجيه والتحكم لقد أنتج عمُل 
.  لقد كان بروتوكول فصل ٢٠٠٣حيث بدأ حوايل عام  ؛IETFمهامت هندسة اإلنرتنت 

من املقرتحات األصلية التي تويص بفصل  اً واحد ForCESعنرص إعادة التوجيه والتحكم 
مستويات إعادة التوجيه والتحكم.  وكانت الفكرة العامة لربوتوكول فصل عنرص إعادة 

يف  عداتلتوفري كيانات إعادة توجيه بسيطة تعتمد عىل امل ForCESالتوجيه والتحكم 
أساس جهاز الشبكة وعنارص التحكم التي تعتمد عىل عنارص الربمجيات املذكورة أعاله.  

التبديل  تِقنيةإعادة التوجيه باستخدام  عداتتم بناء هذه األجهزة البسيطة الخاصة مب
بالخاليا أو التبديل بالعالمات.  لقد كان للتحكم املعتمد عىل الربمجيات مسؤولية عن 

تحديثات توجيه بروتوكول : التنسيق بني أجهزة الشبكة (أيْ  شملت عادةً أوسع، و  مهامّ 
  ).BGPالبوابة الحدودية 

هي  ForCESنات الوظيفية لربوتوكول فصل عنرص إعادة التوجيه والتحكم إن املكوِّ 
  كام ييل:

يكون  عداتيف امل متاماً  FEيتم تنفيذ عنرص إعادة التوجيه : عنرص إعادة التوجيه -
عن تطبيق إعادة  مسؤوالً FEويكون عنرص إعادة التوجيه  مكانه يف الشبكة.

 التوجيه وفلرتة القواعد التي يستقبلها من املتحكم.
 ؛بالتنسيق بني األجهزة الفردية يف الشبكة CEيهتم عنرص التحكم : عنرص التحكم -

 FEsوإعادة توجيه االتصاالت إىل عنارص إعادة التوجيه  ،ألجل توجيه املعلومات
 املذكورة أدناه.

ن من والذي يتكوَّ  ،هو الجهاز الفعيل للشبكة ؛NEعنرص الشبكة  دعَ يُ : عنرص الشبكة -
 .CEsوواحد أو أكرث من عنارص التحكم  ،Fesأو أكرث من عنارص إعادة التوجيه  واحدٍ 



  )SDNنشأة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٩٦

م بروتوكول ستخدَ يُ : ForCESبروتوكول فصل عنرص إعادة التوجيه والتحكم  -

 ،لعمل تواصل يف املعلومات ذهاباً  ؛ForCESفصل عنرص إعادة التوجيه والتحكم 

  .CEsوعنارص التحكم  ،FEsبني عنارص إعادة التوجيه  وإياباً 

  
 اإلضافات: SDNاملحاوالت األوىل يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات : ٣-٣ رقم شكل



  الفصل الثالث

 ٩٧  الشامل بالربمجيات: املفهومالشبكات املُعرَّفة 

  
  ForCESتصميم بروتوكول فصل عنرص إعادة التوجيه والتحكم : ٤-٣ رقم شكل

فصل مستوى إعادة  ForCESبروتوكول فصل عنرص إعادة التوجيه والتحكم  يفرتُض 
 واحدة من هذه َرب عتَ وتُ  كم، ويقرتح تجسيدات لهذه البنية.التوجيه عن مستوى التح

التجسيدات، هي أن يكون كل من عنرصي إعادة التوجيه والتحكم واقعني يف جهاز 
التجسيد اآلخر عىل أنه من املمكن بالفعل نقل عنرص (عنارص) التحكم  الشبكة.  وينصُّ 
عىل الرغم من أن اقرتاح فصل املتحكم و  .عهم عىل نظام مختلف متاماً ضْ خارج الجهاز ووَ 

فإن التأكيد يكون عىل  ؛ForCESجود يف بروتوكول فصل عنرص إعادة التوجيه والتحكم مو 
فوق اللوحة اإللكرتونية املعززة  FEوعنرص إعادة التوجيه  CEاالتصال بني عنرص التحكم 

  .٤- ٣الخاصة باملبدل، كام هو موضح يف شكل 

  :التحكم املركزي يف الشبكة: 4Dرباعي األبعاد  ٦-٢-٣

ل الشبكة من عنارص الشبكة املوزعة إىل قْ نَ  تِقنيةإبداعي عىل موضوع  ظهر عمٌل 
وهو مفهوم السجل النظيف رباعي  ،]٢[ 4Dمتحكم مركزي يف مقرتح رباعي األبعاد 

إىل إدارة الشبكة والتحكم فيها.  وقد تم تسميته بعد أن قامت مستويات   4Dاألبعاد
ع عوامل كاملة ضْ باقرتاح إعادة وَ   -ف، والبيانات القرار، والنرش، واالكتشا -البنية األربعة 



  )SDNنشأة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٩٨

عن األجهزة الذاتية وتجاه فكرة تركيز تشغيل مستوى التحكم يف النظام  للشبكة بعيداً 
  املفصول املستقل املخصص لهذا الغرض.

فهي تتأرجح  ؛، وبالتايلهشةً  دُّ عَ حالة الشبكة اليوم تُ  أنَّ 4D يناقش رباعي األبعاد 
عة عىل األنظمة املوزَّ  بسبب تصميمها الحايل الذي يعتمدُ ؛ عىل حافة التعطل عادةً 

 اً حدث إنَّ : ة ألنظمة غري مستقرة ومعقدةدَ حدَّ مُ  ر صفاٍت هِ ظْ املستقلة. ومثل هذه األنظمة تُ 
 شديدٌ  له أثرٌ  أن يكونَ  سوء التهيئة الخاص بربوتوكول التوجيه ميكنُ : مثل اً صغري  اً داخلي

هو أن مستوى التحكم يعمل عىل عنارص  ؛املقرتح أن السبب الجذري اقُش وعاملي.  ين
  الشبكة نفسها.

  مبادئ تصميم: ةحول ثالث 4Dمراكز رباعي األبعاد 

ع أهداف عىل مستوى ضْ يجب وَ  ؛مخترص بشكلٍ : أهداف عىل مستوى الشبكة -

من أن  لها من عنارص الشبكة، بدالًصْ عىل نطاق الشبكة ككل، وفَ  الشبكة اعتامداً 

 تكون من حيث أداء جهاز الشبكة الفردي.

 
  4Dمبادئ رباعي األبعاد : ٥-٣ رقم شكل



  الفصل الثالث

 ٩٩  الشامل بالربمجيات: املفهومالشبكات املُعرَّفة 

يجب أن ويجب أن يكون هناك فهم شامل للشبكة ككل.  : رؤية كامل الشبكة -

يتم  اً تكون البنية، وحركة البيانات، واألحداث املأخوذة من النظام الكامل أساس

 األفعال. اتخاذع القرارات و نْ عليه صُ 

عىل بذل التحكم  يجب أن تكون أنظمة التحكم واإلدارة قادرةً : التحكم املبارش -

جهاز  املبارش عىل عنارص الشبكة، مع قدرة عىل برمجة جداول إعادة التوجيه لكلِّ 

من القدرة فقط عىل تعديل بعض عوامل التهيئة عن بُْعد والفردية، كام هو  بدالً

 الحال اليوم.

، مع تحكم شبكة مركزي عن  4Dالبنية العامة لحلول رباعي األبعاد ٥-٣ح شكل وضِّ يُ 
  طريق نظام التحكم واإلدارة.

وهو  ،ما هو موجود بالفعل يف عنوان البحث 4Dرب أحد جوانب رباعي األبعاد عتَ يُ 
 عن الطريقة الحالية للشبكة لصالح هذه الطريقة يلِّ السجل النظيف، ويعني التخَ 

من مقرتح  .  يف اقتباٍس رشحه من خالل املبادئ الثالثة املذكورة آنفاً  مَّ الجديدة، كام تَ 
إننا نأمل يف استكشاف نقطة التصميم القصوى (مفهوم السجل « 4Dرباعي األبعاد 

والذي سوف يساعد يف تركيز انتباه املجتمعات البحثية والصناعية عىل هذا  ،النظيف)
  »بشكل حاسم. هما واملاملجال الصعب فكريٍّ 

بعض الصعوبات التي واجهتها البنية املركزية  خطوطَ  4Dاألبعاد  رباعيِّ  يرسم مقرتحُ 
اليوم يف الشبكات املُعرَّفة  أن تكون نسبيةً يف هذه الصعوبات  املقرتحة.  وتستمرُّ 

  هنا: امنه .  وندرج قليالSDNًبالربمجيات 

) ل أن يكون صغرياً ؤمَ (يُ  اً معين اً هناك عدد يعني أنَّ  مركزيٍّ  وجود متحكمٍ : التأخري -
حيث يطلب عنرص الشبكة  ؛من القرارات سوف تعاين من كمون محيط بديهي

الطريقة التي يؤثر بها هذا التأخري يف  تظلُّ و  ة من املتحكم.يتوجيهات سياس
درجة مطلوب تحديدها.  باإلضافة إىل أنه مع وجود  تشغيل الشبكة، وإىل أيِّ 

ما  من أجهزة الشبكة، يكون معروفاً  ياسة لعددٍ متحكم مركزي يوفر استشارة س
عىل تنفيذ  إذا كانت الخوادم التقليدية التي يعمل عليها املتحكم ستكون قادرةً 

أدىن من التأثري أو الال تأثري عىل  ليك يكون هناك حدٌّ  ؛هذه الطلبات برسعة كافية
  تشغيل الشبكة.



  )SDNنشأة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ١٠٠

تحديد و ظيم بنية الشبكة، وجود متحكم مركزي يعني املسؤولية عن تن: املقياس -

أن يتم معالجتها بواسطة املتحكم.   أفضل املسارات، واالستجابات للتغيريات يجُب 

ولكن مع زيادة ؛ لهذه الوظيفة اً مناسب اً  مكانَرب عتَ هذا يُ  فإنَّ  ؛مناقشته مَّ وكام تَ 

عن املدى وقدرة  تنشأ أسئلةٌ  ؛ فإنهإضافة أجهزة الشبكة أكرث فأكرث إىل الشبكة

إنه من الصعب معرفة كيف و هذه األجهزة.   املتحكم الفردي يف معالجة كلِّ 

يقوم النظام املركزي مبعالجة مئات، أو آالف، أو عرشات اآلالف من أجهزة الشبكة 

وملعرفة ما هو الحل عندما تزيد أجهزة الشبكة برسعة ما يزيد من  جيدٍ  بشكلٍ 

ع مقياس من خالل إضافة ضْ إذا حاولنا وَ   عالجتهم.يعاب قدرة املتحكم عىل ماست

فكيف ميكنهم التواصل، ومن يقوم بتنسيق التزامن يف املتحكامت؟   ؛متحكامت

 هذه األسئلة. ٣-١-٦قسم  يعالجُ 

عىل نقطة فردية من التعطل  يجب أال يحتوي املتحكم املركزيُّ : HAاإلتاحة العالية  - 

 لتوفري اإلتاحة يف عددٍ  كثريةالشبكة.  وهذا يعني الحاجة إىل مخططات  فيام يخصُّ 

يجب أن يكون هناك متحكامت بوفرة مثل تلك التي تعالج توفري : أوالًمن املناطق.  

تحتاج البيانات الفعلية : ثانياً  ا يف حالة التعطل يف متحكم فردي.الطاقة وإتاحته

ن للمتحكامت كِّ بطريقة متُ  إىل أن تنعكَس  مة بواسطة مجموعة املتحكامتخدَ ستَ املُ 

لمتحكامت لمسارات االتصاالت : ثالثاً مجة أجهزة الشبكة بطريقة محكمة. بر 

مسار اتصاالت  د من أنه يوجد دامئاً للتأكُّ  ؛أن تكون متوفرةً إىل  تحتاجاملتنوعة 

ة سنواصل مناقشة اإلتاحة العاليو وظيفي بني مبدل ما ومتحكم واحد عىل األقل.  

 .٢- ١-٦الحديثة يف قسم  SDNيف سياق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

عىل  يعني أن الهجامت األمنية تكون قادرةً  وجود متحكم مركزيٍّ  إنَّ األمن:  -

وحيدة، وبالتايل يظل احتامل أن هذا النوع من الحلول  الرتكيز عىل نقطة تعطل

للهجوم أكرث من النظام املوزع.  إنه من املهم األخذ يف االعتبار  يكون أكرث إمكانيةً 

من املتحكم املركزي وقنوات  الخطوات اإلضافية التي يجب اتخاذها لحامية كلٍّ 

 االتصاالت بينها وبني أجهزة الشبكة.



  الفصل الثالث

 ١٠١  الشامل بالربمجيات: املفهومالشبكات املُعرَّفة 

 4Dورباعي األبعاد  ForCESم بروتوكول فصل عنرص إعادة التوجيه والتحكم سهِ يُ 
إن بروتوكول  SDNبشدة يف تطور املفاهيم التي تكمن وراء الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

ومع وجود متحكم مركزي مسؤول عن  ،ForCESفصل عنرص إعادة التوجيه والتحكم 
من هذين املقرتحني  كالً فإنَّ  ؛). ومع ذلك4Dالتوجيه الكيل وقرارات إعادة التوجيه (

 نَ كَّ يف الفصل التايل سنتحدث عن إيثان والذي مَ و  ات الفعلية.التطبيق ن من نقِص ايعاني
  من االستفادة من الخربة التي ميكن أن تأيت فقط من التنفيذ يف الحياة الواقعية.  

  :سياسة الشبكة املعتمدة عىل املتحكم: Ethaneإيثان  ٧-٢-٣

املنشأة إعادة النظر يف التحكم يف شبكة «: تقديم إيثان يف بحث بعنوان تمَّ 
يسمح ملديري الشبكة  ؛ إذيعتمد عىل السياسة إيثان حلٌّ و  .م٢٠٠٧] يف عام ١[»التجارية

بتعريف السياسات املتعلقة بالوصول إىل مستوى الشبكة للمستخدمني، والتي تشمل 
لوك.   يسيئاملصادقة والحجر للمستخدمني  َ بَ تم تنفيذ العديد من الحاالت وتَ و السُّ أنها  نيَّ

  ].١نة يف [بيَّ تؤدي إىل النتيجة املُ 

  مبادئ جوهرية: ةبناء إيثان حول ثالث يتمُّ 

مع رباعي األبعاد  وبالتشابه: عالٍ ى م الشبكة بسياسات ذات مستوً حكَيجب أن تُ  -١
4D َحكمها من خالل سياسات معرفة عىل  الشبكة يتمُّ  ى فكرة أنَّ نَّ ، إن إيثان يتب

أن تكون هذه  يجُب ومن أن تكون عىل أساس لكل جهاز.   مستويات عالية بدالً 
السياسات عىل مستوى الخدمات واملستخدمني واآلالت التي من خاللها ميكن 

 للمستخدمني أن يتصلوا بالشبكة.

املسارات التي  تَُعدُّ : السياساتالتوجيه للشبكة عىل دراية بهذه  أن يكونَ  يجُب  -٢
من السياسات ذات املستوى  من خالل الشبكة أنها عبارة عن أمرٍ  حزمتتخذها ال

يف حالة شبكات اليوم،  عليه مام هو ها يف النقطة السابقة بدالًاألعىل التي تم وصفُ 
  :والتي يتم اختيار املسارات بناًء عىل توجيهات املستوى األقل؛ عىل سبيل املثال

 قد أو ما، نوعٍ  من مرشح خالل من تعرب أن مطلوباً منها الضيف حزم تكون قد
   .قليل حمل ذات مسارات عرب التوجيه البيانات حركة من معينةٌ  أنواعٌ  تتطلب

  ؛ الحزمة لفقدان بالنسبة عالية حساسية لها البيانات حركة بعض تكون وقد
 أو اإلنرتنت، بروتوكول عىل الصوت: مثل( األخرى البيانات حركة تتحمل وقد



  )SDNنشأة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ١٠٢

VoIPاملستوى ذات السياسات وهذه.  تتأخر وال تكمن ال لكنها الساقطة؛ حزم) ال 
الة إرشادات تكون األعىل  من أكرث البيانات حركة تدفقات وتوجيه لرتتيب أكرث فعَّ

 .بالجهاز الخاصة والقواعد األقل املستوى

  
 ethaneبنية إيثان : ٦-٣ رقم شكل

السياسة  قراراتُ  تْ اعتمدَ  إذا: وأصولها حزمز الشبكة الربط بني العزِّ أن تُ  يجُب  .٣
أن يكون دوران  إذن يجُب  ؛ى أعىل مثل مفهوم املستخدمعىل مفاهيم ذات مستوً 

املستخدم أو : بالرجوع إىل نقاط األصل الخاصة بهم (أي عاً تبّ تَ يف الشبكة مُ  حزمال
 رب املصدر الفعيل للحزمة).عتَ اآللة التي تُ 



  الفصل الثالث

 ١٠٣  الشامل بالربمجيات: املفهومالشبكات املُعرَّفة 

يوجد العديد أنه أساسيات إيثان.  كام سيتضح يف الفصول التالية،  ٦-٣الشكل  يرشحُ 
  من التشابهات بني هذا الحل والتدفق املفتوح.

من أجل أن  ؛را مبدالتطوِّ أن يُ  أنفسهام نْيِ كان يجب عىل الباحثَ  ؛الختبار إيثان
يد يسمح بتحد اً جهاز  دعَ والذي يُ   -الربوتوكول وسلوك هذا الجهاز  نتجعلهم ينفذو 

وذلك يتصل مع هذا الكيان  ؛خارجي (املتحكم) وظيفة مستوى التحكم من خالل كيانٍ 
الخارجي عن طريق الربوتوكول الذي يسمح ملدخالت التدفق أن يتم تهيئتها إىل جداول 
  التدفق الداخيل الخاصة بها، والتي بالتايل تؤدي وظائف إعادة التوجيه عندما تصل الحزم.

عليه مبدالت التدفق املفتوح  هو نفس ماسلوك مبدالت إيثان  دُّ عَ يُ  ؛عام بشكلٍ و 
إعادة التوجيه والرتشيح عىل جداول التدفق التي تم تهيئتها عىل  حزم اليوم، والتي تعتمدُ 

 ،فإنه يعيد توجيهها إىل املتحكم ؛إذا كان املبدل ال يعرف ماذا يفعل مع الحزمةو الجهاز.  
  وينتظر تعليامت أخرى.

، وتكون SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  تِقنيةإيثان أساس  دُّ عَ يُ  ؛مخترصٍ  بشكلٍ 
  .٥ا يف فصل ا تفصيليٍّ هَ فُ ِص نَ سوف محتوياته عبارة عن أسالف التدفق املفتوح، التي 

  :SDNوالدة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٣-٣

 :OpenFlowوالدة التدفق املفتوح  ١-٣-٣

السابقة املعايري واملقرتحات التي كانت بادئات للشبكات  األقسامُ  ْت مَ كام قدَّ  متاماً 
من خالل فرتة  SDNبكات املُعرَّفة بالربمجيات رأينا الشَّ  ؛SDNاملُعرَّفة بالربمجيات 

عندها بالفعل الشبكات املُعرَّفة  تْ دَ لِ وُ  كان التدفق املفتوح نقطةً  إىل أنْ  التكوين، ووصوالً
 SDNاستخدام مصطلح الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  مل يأِت  ؛لواقعيف ا .SDNبالربمجيات 

لكن  ؛م٢٠٠٨عىل املشهد يف عام  التدفق املفتوحإىل االستخدام حتى بعد عام من ظهور 
 عىل أنه َرب عتَ ف التدفق املفتوح بواسطة مجتمعات البحث وُمورِّدي الشبكات يُ بقاء وتكيُّ 

فعىل الرغم  ؛نشهدها اآلن.  وبالطبع ال نَزَالاألشياء التي  يف بحر الشبكات، وهو أحد تغريُّ 
يف املجتمع البحثي يف  كان مستخدماً  SDNمن أن مصطلح الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

ع أثر كبري يف صناعة نْ يف صُ  SDN، لكن مل تبدأ الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات م٢٠٠٩بداية 
  .م٢٠١١الشبكات األوسع حتى عام 



  )SDNنشأة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ١٠٤

 ؛تطوير التدفق املفتوح وتصميمه مَّ فقد تَ  ؛دة يف الفصل السابقحدَّ بالنسبة لألسباب املُ 
عت شجَّ و بوا ويبتكروا بروتوكوالت جديدة يف شبكات اليوم. يجرِّ  ليك يسمح للباحثني بأنْ 

مواصفات التدفق املفتوح املُورِّدين عىل تطبيق ومتكني التدفق املفتوح يف منتجات التبديل 
ق العديد من ُمورِّدي الشبكات من أجل النرش يف مجمع الشبكات.  وطبَّ  ؛ة بهمالخاص

  يف منتجاتهم. التدفق املفتوح

م بني املتحكم خدَ ستَ من الربوتوكول املُ  التدفق املفتوح خطوط كلٍّ  ترسم مواصفاتُ 
لوك املتوقع للمبدل.   واملبدل فضالً البنية البسيطة لحل  ٧- ٣يرشح الشكل وعن السُّ

  التدفق املفتوح.

  

  
  OpenFlowالتصميم العام للتدفق املفتوح : ٧-٣ رقم شكل

   



  الفصل الثالث

 ١٠٥  الشامل بالربمجيات: املفهومالشبكات املُعرَّفة 

  التدفق املفتوح: القامئة التالية العملية األساسية لحلِّ  ُف ِص تَ 

 يِقيم املتحكم املبدل مع مدخالت جدول التدفق. -

 ويوجد التدفق املطابق، ثم يقوم بعمل اإلجراءات املرتبطة. ،الواردة حزميقيم املبدل ال -

من أجل  ؛يعيد املبدل توجيه الحزمة إىل املتحكم ؛تطابق مل يتواجد أيُّ  إنْ  -
 التعليامت يف كيفية التعامل مع الحزمة.

يقوم املتحكم بتحديث املبدل مبدخالت تدفق جديدة عىل أنها أمناط حزمة  -
ا.  إنه من املمكن وبذلك ميكن أن يتعامل املبدل معهم محليٍّ  ؛اهَ مُ لُّ سَ تَ  مَّ جديدة تَ 

والتي سوف تحكم العديد  ،أيضاً أن يقوم املتحكم بربمجة قواعد البطاقة التبادلية
  من التدفقات يف الحال.

يجب أن يفهم  ؛آلن، ومع كل ذلكا.  و ٥ا يف فصل التدفق املفتوح تفصيليٍّ  تم رشحُ 
ومن خالل  ،من مجتمع البحوث التدفق املفتوح قد تم تكييفه من خالل كلٍّ  القارئ أنَّ 

من أجهزة الشبكات التي تدعم  معتربٍ  نتج هذا يف عددٍ و من ُمورِّدي الشبكات.   عددٍ 
  ن األفكار الجديدة.و ب ويخترب الباحثالتدفق املفتوح التي عليها ميكن أن يجرِّ 

  ONF: مؤسسة الشبكة املفتوحة  ٢-٣-٣

ع مَ جَ  م٢٠١١.  ومع عام م٢٠٠٨ مقرتحه األصيل يف عام ْرش بنَ  بدأ التدفق املفتوح
لنقل املسؤولية عن املعيار نفسه إىل مؤسسة الشبكة  كاٍف  امً خَ التدفق املفتوح َز 

 م٢٠١١يف عام  ONFتأسيس مؤسسة الشبكة املفتوحة  مَّ قد تَ و .  ONFاملفتوحة 
وهي  ل، وميكروسوفت، فرييزون، وياهو!جبواسطة دويتش تليكوم، وفيس بوك، وجو 

من مجموعات العمل، والعديد  من عددٍ  وتتكون املفتوحاآلن حارس معيار التدفق 
  .٢-٣يف الجدول  منها مدرجٌ 
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 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ١٠٦

   ٢-٣ رقم جدول

  يات الشبكات املفتوحةأساسمجموعات عمل 

  الوصف  مجموعة العمل

 دالتمدُّ 
لدعم صفات  ؛املفتوحلتدفق لع مستمر إلصدارات جديدة نْ صُ 

  وتطبيقات أكرث.

  وإطار العمل ،البنية
والتي سوف  ،SDNد نطاق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات حدِّ تُ 

  د مقاييسها.أن توحِّ  ONFيات الشبكات املفتوحة أساستحاول فيها 
  الفعلية. عداتتنظر إىل كيفية تفاعل املقياس مع مكونات تنفيذ امل  مستخلصات إعادة التوجيه

  ي، واالعتامد... إلخ.نِ يْ تحديد معايري االختبار والتشغيل البَ  ينِ يْ االختبار والتشغيل البَ 

 التهيئة واإلدارة
تحديد بروتوكول لتهيئة عوامل غري التدفق املتعلقة بالتدفق 

 إلخ). ...التنصيب، واملتحكم: (مثل ،املفتوح

 النقل
دراسة انتقال الشبكات القامئة نحو الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

SDN  ًعىل التدفق املفتوح. اعتامدا  

 النقل البرصي
عن تعريف املناطق التي فيها ميكن تطبيق مقياس التدفق  مسؤوٌل 
  عىل الشبكات البرصية. املفتوح

 تثقيف املستخدمني
عن  SDNبالربمجيات عن تعليم مجتمع الشبكات املُعرَّفة  مسؤوٌل 

وعمل تغذية راجعة للقنوات السوقية يف  ،قيمة التدفق املفتوح
  .ONFأساسيات الشبكات املفتوحة 

  الال سليك& والجوال
دراسة الطرق التي ميكن بها للتدفق املفتوح أن يستخدم التحكم 

  والشبكات األساسية. ،RANsالال سليك يف شبكات الراديو 

  الشاملواجهة متجهة نحو 
تطوير كتلة من املتطلبات، والبنى، وكود العمل للواجهات املتجهة 

  نحو الشامل.

وهو مجلس إدارتها الذي  ،ONFملؤسسة الشبكة املفتوحة  جديدٌ  يوجد جانٌب 
يتشكل من مشغيل الشبكات الكبار، وليس من ُمورِّدي الشبكات أنفسهم.  كام يف هذه 

 قنيةتِّ يتكون من كبار موظفي ال ONFفإن مجلس مؤسسة الشبكة املفتوحة  ؛الكتابات
CTOs جوجل، وفيسبوك، : مثل ،ن من الرشكاتو ، واملديرين الفنيني، ويتبعه املدير

ن.  وهذا يساعد يف و ودويتش تيليكوم، وفرييزون، مايكروسوفت، ورشكة إن يت يت، وآخر 
من دعم مصالح أحد ُمورِّدي الشبكات الكبار عىل  ONFع مؤسسة الشبكة املفتوحة نْ مَ 

وعمل توحيد  ،آخر.  وهو يساعد أيضاً يف توفري منظور العامل الحقيقي فيام يجب مالحظته



  الفصل الثالث

 ١٠٧  الشامل بالربمجيات: املفهومالشبكات املُعرَّفة 

بالنسبة  صعبةً  دُّ عَ فهو يشغل مخاطر تعريف املواصفات التي تُ  ؛قيايس له.  وعىل النقيض
 معداتت تعليقاتنا السابقة عن ُمَصنِّعي قَ غلِ الشبكات يف التنفيذ.  لقد أُ  معداتملَُصنِّعي 

ثروة من الخربات  وجودُ  أيضاً صحيحاً  دُّ عَ الشبكات عىل حالتها الراهنة وليس املقاومة، ويُ 
ا تصميم وبناء بشأن كيف يكون فعليٍّ  ؛الشبكات معداتالهندسية املوجودة لدى ُمَصنِّعي 

خربة العامل  فإنَّ  ؛ىل الرغم من ذلكمبدالت األداء العايل، ذات املوثوقية العالية.  وع
ى عنها، ويكون من الواجب أن تبحث نَ الحقيقي الخاصة باملستخدمني هي بالطبع ال غِ 

للتأكد من أن املتطلبات التي  ؛عن مدخالت من املُورِّدين ONFمؤسسة الشبكة املفتوحة 
  أنتجوها هي يف الحقيقة قابلة للتطبيق.

  : للشبكات املُعرَّفة بالربمجياتي نِ يْ تعزيز التشغيل البَ  ٤-٣

 ، يكون لدينا مقياٌس SDNر الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عند النقطة الحالية يف تطوُّ 
سواء، ويكون لدينا كيان  دٍّ قبوله وتكييفه بواسطة األوساط األكادميية والصناعية عىل حَ  تمَّ 

 أكد من أنها ما زالت مستقلةً وللت ،ملقاييس مستقلة لرعاية إعادة توجيه التدفق املفتوح
إنه من املهم اآلن للتأكد من أن تطبيقات  مؤسسة أو منظمة معينة. وغري مربوطة بأيِّ 

 ،متتثل للمقاييس كام تم تعريفها، وتوضيحها الالعبني املختلفني يف فضاء التدفق املفتوح
وأن يتم تحديث املقاييس حيثام وجدت غري متوافقة أو غري دقيقة، وبشكل عام هو 

  ميكن تحقيق هذا الهدف من خالل:و  ،ي يف تطبيقات التدفق املفتوحنِ يْ ضامن التشغيل البَ 

م هذه البيئات يف املؤمترات، وامللتقيات، نظَّ ما تُ  عادةً : بيئات االختبار -
من أجل  ؛ أجهزته وبرمجياتهحِرض د أن يُ ورِّ ن املُ واالجتامعات الرسمية، والتي متكِّ 

 ؛جيدةً  اً هذه فرص دُّ عَ اختبارها مع األجهزة والربمجيات من املُورِّدين اآلخرين.  وتُ 
لتحديد نقاط ضعف التطبيقات أو رمبا يتضح أن املقياس نفسه غري واضح 

 إىل أن يكون أكرث دقة.   ويحتاجُ 

املؤسسات ببناء معامل متخصصة ألغراض  بعُض قامت : معامل التشغيل البيني -
من هذه  من ُمورِّدين ومنظامت مختلفة.  واحدٌ  معداتي للنِ يْ اختبار التشغيل البَ 

يف جامعة إنديانا، والتي  (InCNTRE)املعامل هو مركز إنديانا ألبحاث الشبكات 
، عن األجهزة تستضيف مجموعات كبرية من أجهزة ومتحكامت املُورِّدين فضالً

وسنرشح املساهامت  املساهمني من املصادر املفتوحة. التجريبية وأجهزة التحكم من
 يف القسم التايل. SDNذات املصادر املفتوحة يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
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بحيث ميكن للمشرتين أن  ؛إىل اعتامد املبدالت حاجةٌ  يوجدُ : برامج االعتامد -
لدعم إصدار معني أو إصدارات من  ؛معتمدٍ  يعرفوا أنهم قد حصلوا عىل مبدلٍ 

 ].٥بتنفيذ هذا الربنامج [ ONFالتدفق املفتوح.  وتقوم مؤسسة الشبكة املفتوحة 

 ، كثرياً مام هو قائمد الذي سيغريِّ عقَّ التحول التقني املُ  إنَّ : التعليم واالستشارات -
هولة دون لن يتغلغل بس ؛SDNوالذي تتطلبه الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

وجود بنية أساسية لتدريب موظفي الربط الشبيك وتقديم املشورة بشأن ذلك 
وأن تكون  ؛التحول.  ومن املهم أن يكون ذلك من منظامت ذات مؤهالت عالية

 بحيث ال متيل إىل منتج أو مورد معني. ؛محايدةً 

عرَّفة ي للشبكات املُ نِ يْ من اختبارات التشغيل البَ  العديدُ  أظهرتْ  ؛بشكل أسايس
متزايد،  التطبيقات الحالية تبادلية بشكلٍ  رغم أنَّ و التطبيق.   مشكالِت  بالربمجيات بعَض 

وحتى تاريخ كتابة هذا الكتاب، يظل من : عىل سبيل املثال ،ولكن التحديات ال تزال قامئة
أن يعمل بإحكام عرب تطبيقات مبدل متعددة ومتنوعة  الصعب ملتحكم التدفق املفتوح

التدفق املفتوح.  وهذا بشكل كبري يعود إىل القيود يف الدوائر املتكاملة املتخصصة  تخصُّ 
والتي تؤدي إىل أن تدعم املبدالت فقط مجموعات فرعية  ،املوجودة ASICsالتطبيق 

املادية الخاصة بهم.   عداتمعينة من امل معداتاملتسق مع  مختلفة من التدفق املفتوح
 رب غامضةً عتَ تُ  ١.٠إصدار  مواصفات التدفق املفتوح قع أنَّ تنطلق مشكالت أخرى من واو 

  ف يف ِص .  كام نَ مقابل أيها تكون اختياريةً  صفات تكون مطلوبةً  من حيث تخصيص أيِّ 
وتنتقل دعامات الهدف الخاصة بالتشغيل  ،مقياس التدفق املفتوح غري ثابت فإنَّ  ؛٥فصل 

  إصدار جديد. ي مع كلِّ نِ يْ البَ 

  :فتوحة املصدراملاملساهامت  ٥-٣

هو االبتكار  ؛SDNاألسباب الرئيسية لنشأة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  أحدُ  دُّ عَ يُ 
االنفتاح  فإنَّ  ؛ة املوجودة يف شبكات اليوم.  وبالتايلنَ ِر م كنتيجة للبيئة املغلقة غري املَ والتقدُّ 

 حِ الباحثني عىل َرشْ  أن تشجعَ  يجُب ع مقاييس مثل التدفق املفتوح نْ الذي ينتج عن صُ 
جديد لتشغيل، وإدارة، والتحكم يف  ن عن فجرٍ علِ أن تُ  ويجُب  ،الطرق القدمية للشبكات

 مت بها املصادر املفتوحة يف هذه العملية.أسهالتي  هذا القسم الطرَق  الشبكات.  ويعرُض 



  الفصل الثالث

 ١٠٩  الشامل بالربمجيات: املفهومالشبكات املُعرَّفة 

  : قوة العمل التجميعي ١-٥-٣

 من جهود الرشكات واملنظامت الكربى، ويكون يف كثريٍ م التقني ما ينشأ التقدُّ  أحياناً 
يف  إسهاماتبسبب حقيقة أنهم هم الوحيدون يف مواقعهم يصنعون  ؛من األحيان
ويجعلوها  تِقنيةغار أن يطوروا من املمكن للمربمجني الصِّ  ؛يف عامل الربمجياتو نطاقاتهم.  

  ذلك:للجمهور العام.  واألمثلة التالية تؤكد  مجاناً  متاحةً 

م خدَ ستَ ويُ  ،مصدر مفتوحكتطوير نظام التشغيل لينكس  تمَّ : التشغيلأنظمة  -
م يف أجهزة غري محصورة العدد مام نستخدمها اليوم، من مسجالت اليوم يف التحكُّ 

 إىل الهواتف الذكية. DVRsالفيديو الرقمية 

من أجل  ؛العديد من املواقع اإللكرتونية التي نزورها تخزن: البياناتقواعد  -
معلوماتها وبيانات منتجاتها يف  -  أو لرشاء منتجات ،االطالع عىل تقارير جديدة

من خالل مجتمع مفتوح املصدر.   ؛قواعد بيانات تم تطويرها، عىل األقل مبدئياً 
عىل قواعد  مثاالً MySQLنظام إدارة قواعد البيانات ماي إس كيو إل  ربُ عتَ ويُ 

 فتوحة املصدر.املالبيانات 

تكون العديد من هذه الخوادم تشغل  ؛إىل أماكن عىل اإلنرتنت ُل ِص تَ  عندماخوادم: ال -
من خالل مجتمع  ؛وتستخدم أدوات تم تطويرها مع الوقت ،برمجيات خادم التطبيق

يتم استخدام خادم مواقع اإلنرتنت أباتيش مفتوح : عىل سبيل املثال ،مفتوح املصدر
 العدد عىل مستوى العامل.املصدر يف تطبيقات غري محصورة 

من أجل توصيل  ؛أيضاً  اعتبار تطبيق منوذج املصدر املفتوح عادةً  يتمُّ : األمن -
بسبب  ؛ميكن للمصدر املفتوح أن يكون أكرث أمناً و  ].٢٠[ بيئات أكرث أمناً 

وتقييم الصندوق األبيض الذي يحدث بشكل طبيعي يف  ،التقييامت العلمية
بسبب  ؛أمناً  قد تكون الربوتوكوالت اململوكة أقلَّ و منوذج تطوير املصدر املفتوح.  

من منتجات األمن التي توفر  تقوم العديدُ و أنها غري مفتوحة ومل يتم تقييمها.  
ة بتشغيل للفريوسات وقوائم حفظ للمواقع والربامج الضار  مضادةً  حاميةً 

 تطبيق أوبن إس إس إل َرب عتَ ربمجيات املفتوحة املصدر لتنفيذ مهامها.  ويُ ال
OpenSSL  يف املقام األول لالستخدام الواسع ألدوات  هو عىل األرجح مثاٌل

 فتوحة املصدر.املالتشفري 



  )SDNنشأة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ١١٠

عىل الربوتوكول  مثاالً BitTorrentبروتوكول بت تورنت  يَُعدُّ : امللفاتمشاركة  -
بت تورنت  يعمُل وم يف مشاركة امللفات.  خدَ ستَ واملُ  ،]٣شديد النجاح [الاملفتوح 
ذ يامللفات برسعة عالية من خالل تنف بتحميلِ  يقومُ  والذي /P2Pإىل ندٍّ  ندٍّ  كشبكةِ 

 ا وبالتوازي من خوادم عديدة.تحميل امللف تدريجيٍّ 

هل من املمكن أن ؛ فعاملنا اليوم بدون هذه العنارص ل أنَّ تخيَّ ؛ قليلة يوجد فقط أمثلةٌ 
من أجل توفري هذه  ؛برمجيات تكون مطلوبةً  ذ املؤسسات الخاصة يف النهاية حلوَل نفِّ تُ 

أن تحدث بالرسعة التي  قنيةتِّ هل ميكن لهذه التقدمات يف ال ؛عىل األرجح  الوظيفة؟
املستمرة من املصادر املفتوحة؟  مات الحالية و اهسسنوات، بدون اإل  ١٠شهدناها يف آخر 

  يكون من املؤكد ال. يكادُ 

 :خطر العمل التجميعي ٢-٥-٣

مع محاولة القيادة من خالل األفراد الذين تحكمهم ليس فقط رغباتهم  ؛بالطبع
 ؛ولكن أيضاً من خالل إرادتهم الحرة، ونزواتهم، ومصالحهم األخرى ،الشخصية يف املساهمة

املخاطر.  تشمل مساحة املخاطر الجودة، واألمن، والتوقيت،  أن يكون هناك بعُض  بدَّ  ال
عم.  وهنا نرشحُ    تخفيف هذه املخاطر. كيف ميكنُ  والدَّ

من خالل  ؛الختبارات والفحص الدقيقلالربمجيات املفتوحة املصدر  يجب أن تخضعَ 
عامل األفراد بأكمله لديه  أعداد أفراد أكرب من نظرائهم التجاريني.  وهذا بسبب حقيقة أن

زة مقدمة يْ مَ  مات.  وبالنسبة أليِّ اسهوميكنه اختبار هذه اإل  ،لشبكةإىل اإمكانية الوصول 
من  اً مجتمع املصادر املفتوحة عدد ُض ِر عْ فقد يَ  ؛حلها يتم إضافتها أو أي مشكلة يتمُّ 

مبادرات املصادر املفتوحة تخضع لدورات  إن حتى ؛املفاهيم املنافسة لتحقيق املهمة
إىل اإلصدار  ةً طريق برنامج سوف يصنعُ   داخل القرار يف أيِّ نيرئيسي د أفرادٍ وجو إصدار، و 

هيكل الربنامج ملنتج مفتوح املصدر  ئنشِ ر املصدر املفتوح الذي يُ طوِّ التايل.  فال يعني أن مُ 
قد  ؛عاليةالالقادم.  ولحفظ الجودة طريقه للظهور يف اإلصدار  أن الربنامج سوف يجدُ 

 ميكن تقييم املفاهيم املنافسة من خالل هذا املجتمع، ويكون تقدميه يف اإلصدار فعالً
هذه  به من خالل أفراد رئيسيني مشاركني بجهود املصدر املفتوح.  وتخدمُ  امً كَّ تحَ مُ 

 در املفتوح متاحٌ برنامج املص نَّ إ  ؛ إذيف تقليل مخاطر تهديدات األمن نفسها العوامل
  مثل األبواب الخلفية. ،يف إخفاء التهديدات الضارة صعوبةً  أكرثُ  فاألمرُ  ؛للجميع لرؤيته
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منذ  خاصةً  ؛وجد جداول زمنية يتم االلتزام بهاتال  إذ ؛حقيقيةً  التوقيت مشكلةً  دُّ عَ ويُ 
املفهوم  ما يفعلون ذلك يف أوقات فراغهم.  إنَّ  كان املساهمون يف املصادر املفتوحة غالباً 

  ولكن الستخدام الوظيفة املوجودة. ؛الحذر ليس يف أن تعتمد عىل اإلنجازات املستقبلية

عم.  إذا كنَت الَّ هناك حَ و  يف استخدام مصدر  تطمحُ  أعاملٍ  رجَل  ن جوهريان ملسألة الدَّ
عم بنفسك أو أن أ  إىل فإنك تحتاج ؛مفتوح يف منتج أنت تقوم بتطويره ن تقوم بتوفري الدَّ

تجعلك ببساطة  ،كاٍف  من الناس منذ مدة طويلة بشكلٍ  تختار برنامج يستخدمه العديدُ 
  رات.غَ من الثَّ  وخالٍ  ق يف أن الربنامج مستقرٌ ثِ تَ 

من  كبريٍ  بشكلٍ  أن مناذج ترخيص املصدر املفتوح تختلُف  أن تتذكرَ  إنه من املهمِّ 
ها عُ نْ د بشدة بعض النامذج طريقة املساهامت التي ميكن صُ قيِّ تُ و  ر.منوذج آلخ

بتفصيل أكرث بعض تراخيص املصادر املفتوحة الرئيسية  ٢-١١ القسمُ  واستخدامها.  ويصُف 
  املختلفة ومسائل فيها.

  :SDNاملصادر املفتوحة يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  إسهامات ٣-٥-٣

مات سهافإنه يكون من السهل رؤية القيمة املهمة إل  ؛إىل املناقشات السابقة استناداً 
من  ى الكثريُ عَز تُ و .  SDNاملصدر املفتوح يف التوجه نحو الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

يوجد وفتوحة املصدر.  املإىل املرشوعات  SDNتقنيات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
ومتحكامت، وتطبيقات الشبكات املُعرَّفة العديد من التطبيقات املفتوحة املصدر ملبدالت، 

م تفاصيل عن املرشوعات املفتوحة املصدر التي نقدِّ س ١١فصل اليف و .  SDNبالربمجيات 
.  SDNخاص لترسيع عملية االبتكار يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  تم استهدافها بشكلٍ 

 والتي مل تكن متعلقةً  ،رىأيضاً الجهود املفتوحة املصدر األخ ُف ِص نَ سويف هذا الفصل 
عىل قبول  ، وكانت عىل الرغم من ذلك مؤثرةً SDNبالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  مبارشةً 

  .SDNالنمو املستمر لنموذج الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

  :SDNر امليكانيكيات املوروثة تجاه الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات طوُّ ت ٦- ٣

ال  ٢التي وصفناها يف فصل  SDNة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات حَّ لِ الحاجة املُ  إنَّ 
ليك يخرج بعد سنوات من البحث والتجريب.   ؛جديد بالكامل شبكةٍ  ميكن أن تنتظر منوذجَ 

لتحقيق بعض الوظائف املشابهة  ؛مبكرةٌ  كون هناك محاوالتٌ تب أن غَر ستَ وليس من املُ 
   منوذج الشبكات التقليدية.يف SDNللشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
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 فصلالد عىل سياسة سيسكو الذي رشحناه يف مِ عتَ لقد كان أحد األمثلة هو التوجيه املُ 
تفصييل  السياسة بشكلٍ  إىل دعم تهيئة متتدُّ  إن قدرات املبدالت املوروثة كانت أحياناً  .١

ت واجهات برمجة لقد امتدَّ  ، ومجاالت أخرى.QoSفيام يتعلق باألمن، وجودة الخدمة 
بحيث تسمح لربمجة مركزية لهذه املميزات.  وقد جعل بعض  ؛القدمية APIsالتطبيقات 

الحلول الخاصة بهم يف الشبكات املُعرَّفة  SDNمي الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات قدِّ مُ 
 APIsكاملة معتمدة عىل عائلة غنية من واجهات برمجة التطبيقات  SDNبالربمجيات 

 ٦فصل السنعرض يف و تزامنها من خالل املتحكم املركزي.   عَ نَ مام صَ  ؛دالت املوروثةعىل املب
  ؟أم ال مناسبةً  وما إذا كانت حلوالً ،كيف لهذه الحلول البديلة أن تعمل

  :املحاكاة االفرتاضية للشبكة ٧-٣

عملية املحاكاة االفرتاضية للشبكة خلف نظرائها يف  ْت فَ لَّ خَ كيف تَ  ٢فصل الرشحنا يف 
 ى هذا إىل طلب قوي عىل شبكة افرتاضية يف مركز البيانات.وكيف أدَّ  ،الحوسبة والتخزين

شبكة منفصلة عن  عملية املحاكاة االفرتاضية للشبكة، يف الجوهر، توفر خدمةَ  نَّ أ و 
وقد   ابقة لسلوك نظريتها املادية.والتي تعرض مجموعة صفات مط ،املادية أدناه عداتامل

هو الشبكة املحلية  ؛كان أحد املفاهيم املهمة واملبكرة يف هذه املحاكاة االفرتاضية للشبكة
سمحت للعديد من  VLANsالشبكات املحلية االفرتاضية  إنَّ  .VLANاالفرتاضية 

نني من الشبكات الشبكات املحلية االفرتاضية باملشاركة يف البقاء عىل نفس الطبقة الث
 إنَّ ف ؛ان جداً هذا املفهوم الفني رنَّ  . عىل الرغم من أنَّ بعضهام عن بعضكامل  املادية بعزلٍ 

، ويكون القياس كاٍف  بشكلٍ  اً رب ديناميكيعتَ ال يُ  VLANsتوفري الشبكات املحلية االفرتاضية 
اعتمدت النظائر بالطبقة الثالثة عىل عمل قد و لهم فقط عىل مدى البنية للطبقة الثانية. 

وظهرت  إىل بنية أكرب. VLANsمقياس قنوات أفضل من الشبكات املحلية االفرتاضية 
عن  فضالً VLANمن الشبكة املحلية االفرتاضية  م كلٌّ خدَ ستَ ليك تُ  ؛دةعقَّ األنظمة املُ 

  لتوفري حلول افرتاضية الشبكات. ؛تقنيات القنوات

هي رشكة نيسريا  ،املحاوالت الناجحة التجارية يف هذا الفضاء لقد كان أحد أهمِّ 
Nicira ٌمن الـ ، وهي اآلن جزء VMware.   خصائص  سبعنيسريا منذ البداية أعلنت

  ]:٤للشبكة االفرتاضية [

 .لشبكةل املادية عداتاالستقاللية عن امل .١



  الفصل الثالث

 ١١٣  الشامل بالربمجيات: املفهومالشبكات املُعرَّفة 

 .الصحيح لنموذج خدمة الشبكة املادية االستنساخ .٢

 .تشغييل للحوسبة االفرتاضيةاتباع منوذج  .٣

ة مراقب األجهزة االفرتاضية  .٤  .Hypervisorالتوافق مع ِمنَصَّ

 .مل اآلمن بني الشبكات االفرتاضية، والشبكات املادية، ولوحة التحكُّ ْز العَ  .٥

  .حايباألداء واملقياس السَّ  .٦

  .م الشبيك املربمجالتقديم والتحكُّ  .٧

بل أنها مطلوبة من قِ بما يجعلنا نقول  وهو؛ من هذه الصفات تتشابه عن قرب العديدُ 
بأن توفر  SDNاملُعرَّفة بالربمجيات  الشبكاتُ  دُ عِ تَ و  .SDNحلول الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

جيات ات املُعرَّفة بالربماملادية أدناه من الشبك عداتألمتتة الشبكة واستخالص امل ميكانيكيةً 
الدافع التجاري األكرب بال شك  يلشبكة بالنسبة ملراكز البيانات هاملحاكاة االفرتاضية ل إنَّ  أعاله.

جداً لدرجة أن بعض  اً م قويخَ وأصبح هذا الزَّ  .SDNتجاه الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
.  SDNعمليات املحاكاة االفرتاضية للشبكة أصبحت مرادفات للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

 هي أنَّ  ؛) يف هذه املسألة] ١٥ [(نيسريا VMwareر رشكة وجهة نظ فإنَّ  ؛يف الحقيقةو 
ببساطة استخالص طبقة التحكم من مستوى طبقة  دُّ عَ تُ  SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

.  SDNوبالتايل تكون املحاكاة االفرتاضية للشبكة هي الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ؛البيانات
  أم ال؟ SDNهل هي الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ؛حسناً 

  ؟SDNشبكتي من الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  أنَّ  كيف أعرفُ  ٨-٣

كيف تكون الشبكة  ؛م٢٠١٣أشخاص مختلفني يف مؤمتر الشبكات  ةأربع إذا سألَت 
عىل أربع  نك عىل األرجح ستحصُل إف ؛SDNفة بالربمجيات عرَّ مُ  ى شبكةً سمَّ مؤهلة بأن تُ 

م يف قدَّ كام تَ  SDNعىل نشأة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  اعتامداً و إجابات مختلفة.  
 أنها تتصُف ب SDNف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عرِّ فإننا نُ  ؛، يف هذا الكتاب٣- ٣قسم 

، فصل املستوى، والجهاز املبسط، والتحكم املركزي، وأمتتة الشبكة: أساسية بخمس صفاٍت 
الذي  SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  لَّ نسمي حَ و واملحاكاة االفرتاضية واالنفتاح.  

.  open SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة  ِتقنيةميتلك هذه الصفات الخمس ب
 بحلولها كحلِّ  من التقنيات املنافسة املعروضة اليوم تطالُب  إننا نؤكد أنه يوجد العديدُ 
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اقتصادي أكرب من حيث  أثرٌ  له قنيةتِّ من هذه ال .  بعٌض SDNشبكات ُمعرَّفة بالربمجيات 
يف و املعايري الخمسة.   بل العمالء من تلك التي تقابل كلَّ ة من قِ قَ نفَ االنتشار واألموال املُ 

 احتياجات العمالء أكرث من الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات دَ حدِّ ميكن أن نُ  ؛بعض األحوال
مثل نيسريا لها نجاح  ،مورد الشبكة االفرتاضية: عىل سبيل املثال ،open SDNاملفتوحة 

ة.  هذه طَ بسَّ لكنها بدون األجهزة املُ  ؛وتركيبات منترشة يف مراكز البيانات ،اقتصادي كبري
 SDNاملعايري األساسية الخمسة ليست للحكم عىل حلول الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

ى الشبكات سمَّ صياغة مُ  ما يجب أن تكون عليه الشبكة عندما تمَّ  ُف ِص لكنها تَ  ؛األخرى
نوفر و لإلشارة إىل عملهم عىل التدفق املفتوح.   م٢٠٠٩يف  SDNاملُعرَّفة بالربمجيات 

ونقارن ونواجه  ،١-٤من هذه التجارب الخمس الجوهرية يف قسم  تفاصيل عن كلٍّ 
عن معايري  فضالً ةاملنافسة مقابل هذه الخمس SDNمجيات تقنيات الشبكات املُعرَّفة بالرب 

  .٦فصل الأخرى يف 

  :الخامتة ٩-٣

ببيئة مفتوحة للبحث  هناك مطالبةٌ  ؛األبحاث ومجتمعات املصادر املفتوحةوجود مع 
ة ومرونة الحركة فَّ لزيادة خِ  ؛ة ملراكز البياناتلحَّ عن الحاجة املُ  فضالً ؛ع والتجريبيوسَّ املُ 

ل إىل عامل الشبكات عليهم التحوُّ  َض ِر ي الشبكات قد فُ رِّدو مُ  فإنَّ  ؛واملحاكاة االفرتاضية
وسحب آخرون قدمهم من األمر ؛ إىل هذا العامل انتقل البعُض و .  SDNاملُعرَّفة بالربمجيات 

ما  ؛يف الفصل التايل سنختربو .  SDNأو حاولوا إعادة تعريف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
  ؟اوكيف تعمل فعليٍّ  ؟SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
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  الفصل الرابع

 ؟SDNكيف تعمل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
  

وما الذي  ،بكات املُعرَّفة بالربمجيات رضوريةً ملاذا تكون الشَّ  ؛رأينا يف الفصول السابقة
يل للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يف املجتمعات البحثية والصناعية.  ويف عْ الوصول الفِ  َق بَ سَ 

الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات،  كيف بالفعل تعمُل  نع عامةً  م نظرةً قدِّ نُ سهذا الفصل 
بكات املُعرَّفة بالربمجيات، ودورها، وكيف للمكونات األساسية لنظام الشَّ  مناقشةً  وتشمُل 

ة مَ ستخدَ عىل الطرق املُ  يف الجزء األول من هذا الفصل نركزُ و .  تتفاعل بعضها مع بعض
بعض  لِ مَ عَ كيفية أيضاً  نختربُ وف وس املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة.بواسطة الشبكات 

النامذج البديلة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.  مع اكتساب الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
بعض ُمورِّدي الشبكات للتعريفات البديلة للشبكات املُعرَّفة استجاب وقد م، خَ هذا الزَّ 

 بعض هذه الطرق التي تخصُّ و مع عروض منتجاتهم أنفسها.   بالربمجيات، والتي تتوافُق 
(لكن بعضها ليس  رب جديدةً عتَ تنفيذ الحلول التي تشبه الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات تُ 

هذه التطبيقات البديلة للشبكات املُعرَّفة  إننا نجمعُ  يف مفهومها. كذلك) ومبتكرةً 
الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عرب : يف مجموعات إىل فئتني بالربمجيات األكرث أهميةً 

واجهات برمجة التطبيقات املوجودة حالياً؛ والشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عرب الشبكات 
منفصل يف  التي سوف نرشحها بشكلٍ املعتمدة عىل مراقب األجهزة االفرتاضية املرتاكبة، و 

  النصف الثاين من هذا الفصل.

  : الخصائص الجوهرية للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ١-٤

اشتقاقها من مقرتحات  الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات، كام تمَّ  فإنَّ  ؛٣فصل اليف  مَ دَّ قَ كام تَ 
، ForCESبروتوكول فصل عنرص إعادة التوجيه والتحكم : مثل ،سابقة، ومقاييس، وتطبيقات

فصل املستوى، والجهاز : ، وإيثان، والتي تتصف بخمس سامت جوهرية4Dورباعي األبعاد 
  .نفتاحاملبسط، والتحكم املركزي، وأمتتة الشبكة واملحاكاة االفرتاضية لها، واال 
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  :فصل املستوى ١-١-٤

مستويات إعادة  هي فصل ؛أول خاصية جوهرية للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات إنَّ 
رب وظيفة إعادة التوجيه، مبا تشمله من أحداث وجداول الختيار عتَ تُ و  التوجيه والتحكم.

، وعنوان MACعنوان الـ : مثل ،القادمة املعتمدة عىل خصائص حزمكيفية التعامل مع ال
ما زالت  - VLAN ID، ورقم هوية الشبكة االفرتاضية املحلية IPبروتوكول اإلنرتنت 

اإلجراءات الجوهرية التي يقوم بها مستوى إعادة  يف مستوى إعادة التوجيه.  إنَّ  كامنةً 
قد تقوم بإعادة توجيه، أو و ا بطريقة ميكن إدارتها مع وصول الحزم.  هَ التوجيه ميكن وصفُ 

بالنسبة إلعادة التوجيه األساسية، و  ة القادمة.الحزم ، أو استهالك، أو مضاعفة إسقاط
 اتدَّ عَ من خالل عمل بحث يف جدول العنوان يف املُ  ؛ج الصحيحرَ خْ املَ  ذَ فَ نْ مَ  د الجهازُ حدِّ يُ 

من أجل  ؛.  ميكن إسقاط الحزمةASICتخصصة التطبيق املالدوائر املتكاملة و املادية 
عن وظيفة تقييد معدل  ْت جَ تَ أو من أجل عمل فلرتة خاصة نَ  ،تنظيم ظروف التدفق الزائد

من خالل مستويات  معالجةً  ذات حالة خاصة تتطلُب  حزموجد وتجودة الخدمة كمثال.  
الحالة الخاصة من  فإنَّ  ؛وأخرياً  إىل املستوى املناسب. ومترُّ  وهي تستهلُك  ،التحكم أو اإلدارة

القادمة قبل إعادة  حزمال أن تتضاعَف  يجُب  ؛ إذددِّ تعاملُ  بالبثِّ  إعادة التوجيه تتعلُق 
  توجيه النسخ املختلفة إىل خارج منافذ املخارج املختلفة.

مة يف برمجة مستوى إعادة التوجيه خدَ ستَ الربوتوكوالت، واألحداث، والخوارزميات املُ  دُّ عَ تُ و 
 شاملةً  من هذه الربوتوكوالت والخوارزميات معرفةً  العديدُ  م.  وتتطلُب يف مستوى التحكُّ  كامنةً 

جداول وأحداث إعادة التوجيه يف مستوى البيانات  كيف أنَّ  ؛د مستوى التحكمحدِّ يُ وبكة.  لشَّ با
م خاص جهاز مستوى تحكُّ  لكلِّ  نه يف الشبكة التقليدية يكونُ إ حيث ؛ أهيَّ ج أو تُ ربمَ أن تُ  يجُب 

بحيث  ؛هذا املستوى هي تشغيل بروتوكوالت التوجيه أو التبديل تكون املهمة األولية ملثلو به، 
 أكرثَ  .  إنَّ مكان يف الشبكة متزامنةً  كاألجهزة يف كلِّ  ؛عةوزَّ جداول إعادة التوجيه املُ  تبقى كلُّ 

  الحلقات. عُ نْ املخرجات األساسية لهذا التزامن هو مَ 

نها إف ؛اهي منفصلة منطقيٍّ  ديةً اعتبارها تقلي مَّ املستويات التي تَ  عىل الرغم من أنَّ 
يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات، ينتقل و معاً يف مبدالت اإلنرتنت املوروثة.   موجودةٌ 

م املركزي.  وهذا اإليحاء يظهر خلف تحكِّ من جهاز التبديل إىل املُ  مستوى التحكم خارجاً 
  .١يف الفصل  ٦-١شكل 
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 :ومتحكم مركزي ،جهاز بسيط ٢-١-٤

تكون الخاصية التالية هي  ؛عىل فكرة فصل مستويات إعادة التوجيه والتحكمبناًء 
 ،تبسيط األجهزة، والتي يتم التحكم فيها عن طريق إدارة تشغيل النظام املركزي

 ،دةعقَّ من مئات آالف األسطر من برمجيات مستوى التحكم املُ  وبرمجيات التحكم.  وبدالً
يتم إزالة هذا  ؛مستقل ف بشكلٍ ز بأن يترصَّ عىل الجهاز وتسمح للجها والتي تعمُل 

ع يف املتحكم املركزي.  ويقوم املتحكم املعتمد عىل الربمجيات وضَ الربنامج من الجهاز ويُ 
يقوم املتحكم بتوفري  ؛وبالتايل باستخدام سياسات من مستوى أعىل. بإدارة الشبكة

امح لهم بعمل ل السَّ من أج ؛ألجهزة املبسطة عندما يكون مناسباً لتعليامت بدائية 
  القادمة. حزمقرارات رسيعة عن كيفية التعامل مع ال

  : واملحاكاة االفرتاضية للشبكة ،األمتتة ٣-١-٤

ثالثة مستخلصات أساسية تكون القاعدة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يف  تعريُف  مَّ تَ 
بدقة من مستخلصات الحالة  أن تنتجَ  الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ميكنُ  ].  وهذا يؤكد أنَّ ١٥[

دة الفعلية للتحكم يف عقَّ تنتج من تبسيط املشكلة املُ و عة، وإعادة التوجيه، والتهيئة.  وزَّ املُ 
لغات الربمجة  نالحظ أنَّ  ؛التشابه وميكننا مالحظةالشبكة والتي تواجهها الشبكات اليوم. 

من خالل مرحلة وسطية  ؛من جذور لغة اآللة اً ل تطور ثِّ مة اليوم متُ خدَ ستَ عالية املستوى املُ ال
من خالل السامح  ؛بسَ كتَ ن لغات اليوم تسمح بإنتاجية عالية تُ إذ إ  ؛Cللغات مثل لغة يس 

ستخلصات الربمجة.  وبنفس ص إجراءات معقدة من خالل مخصِّ للمربمج ببساطة أن يُ 
طبيعي ملشكلة  تطورٌ هي ] أن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ١٥املؤلف يف [ حَ وضَّ  ؛الطريقة

 للشبكة تحجزُ  شاملةً  الحالة املوزعة ملربمج الشبكة رؤيةً  م تبسيطُ يقدِّ والتحكم يف الشبكات.  
منها حالتها  لكلٍّ  ؛العديد من األجهزة عىلاملربمج عن حقيقة الشبكة التي تحتوي بالفعل 

يسمح تبسيط إعادة التوجيه ومن أجل حل مشكالت الشبكة الواسعة.   ؛وتتعاونالخاصة بها، 
املادية الخاصة  عداتمعرفة عن امل للمربمج بتخصيص سلوك إعادة التوجيه الرضوري بدون أيِّ 

أن فإنها تحتاج إىل  ؛ا كانت اللغة أو اللغات الناشئة من التبسيطد.  وهذا يعني أنه أيٍّ ورِّ باملُ 
لشبكة.  لاملادية  عداتمن قاسم مشرتك أدىن لقدرات إعادة التوجيه الخاصة بامل اً عل نو ثِّ متُ 

عىل  أن يكون قادراً  تبسيط املواصفات، يجُب  ى أحياناً سمَّ تبسيط التهيئة، والذي يُ  فإنَّ  ؛وأخرياً 
يف تفاصيل الكيفية التي  بدون أن يضيعَ  التعبري عن األهداف املرغوبة الخاصة بالشبكة ككلٍ 

  ذ بها الشبكة املادية هذه األهداف.  نفِّ ستُ 
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الربمجيات أن يكونوا  وتطيع ُمطَوِّر سلن ي ؛نعود إىل التشابه الجزيئ مع لغات الربمجة
من  بدالً؛ فالني كام يجب إذا احتاجوا ملعرفة تفاصيل كتابة البيانات عىل القرص الصلبفعَّ 

العمل مع الشبكة من  إنَّ و ط بقراءة وكتابة البيانات يف امللفات.  بسَّ مُ  ذلك يهتمون بشكلٍ 
بالفعل عملية محاكاة للشبكة االفرتاضية واملستوى األسايس لها.   يُعتربخالل تبسيط التهيئة 

ف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عر كيف أننا ن ؛بجوهر من املحاكاة يرتبطُ  وهذا النوعُ 
  املفتوحة يف هذا العمل.

 يوفر املتحكم املركزي املعتمد عىل الربمجيات يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات واجهةً 
توماتييك للشبكة.  ويف سياق و امح بالتحكم األ من أجل السَّ  ؛عىل املتحكم مفتوحةً 

 ،مصطلح االتجاه نحو الشامل م عادةً خدَ ستَ الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة، يُ 
للتمييز بني ما إذا كانت الواجهة عىل التطبيقات أو عىل األجهزة.   ؛جنوبواالتجاه نحو ال

ة َر صوَّ هذه املصطلحات من حقيقة أن غالبية املخططات تكون هي التطبيقات املُ  وتنتجُ 
إىل جنوب) : رة أدناه (أيْ صوَّ األجهزة املُ  تكونيف حني  ؛إىل شامل) املتحكم: أعاله (أي

هي واجهة تدفق مفتوح  APIاملتحكم.  إن واجهة برمجة التطبيقات املتجهة إىل الجنوب 
 يوفر املتحكم واجهةَ و(تدفق مفتوح) والتي يستخدمها املتحكم لربمجة أجهزة الشبكة.  

اف ضَ أن تُ بحيث تسمح لتطبيقات الربمجيات  ؛APIبرمجة التطبيقات املتجهة إىل الشامل 
م وبذلك تسمح للربمجيات بتوفري خوارزميات وبروتوكوالت ميكن أن تشغل إىل املتحك

لهذه التطبيقات أن تصنع برسعة وبطريقة ديناميكية تغيريات  الشبكة بكفاءة.  وميكنُ 
تهدف واجهة برمجة التطبيقات املتجهة إىل و .  إىل ذلك الشبكة كلام نشأت الحاجة

ن الواجهة أل هذا و   ألجهزة وبنية الشبكة. سيٍط الخاصة باملتحكم إىل توفري تب APIالشامل 
للربمجيات أعاله  تسمحُ  ةً مَ مَّ عَ مُ  توفر واجهةً  APIلربمجة التطبيقات املتجهة إىل الشامل 

أن تعمل بدون معرفة الخصائص والخصوصيات الفردية ألجهزة الشبكة نفسها.  وبهذه ب
ني التي قد صنعامل عداتمواسع من  ميكن تطوير تطبيقات تعمل عىل نسقٍ  ؛الطريقة

  جوهري يف تفاصيل تنفيذها. تختلف بشكلٍ 

وفر القدرة عىل عمل شبكة ت اأنه ينتائج هذا املستوى من التبسيط ه إحدى
زالت  ماافرتاضية، وفصل خدمة الشبكة من الشبكة املادية األساسية.  وهذه الخدمات 
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 بحيث تكون هذه األجهزة املضيفة ال تعلم بأنَّ  ؛موجودة يف األجهزة املضيفة بطريقة ما
  تصميمها. مَّ موارد الشبكة التي تستخدمها هي افرتاضية وليست مادية والتي من أجلها تَ 

  : االنفتاح ٤-١-٤

أن تظل  خاصية الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة هي أن واجهاتها يجُب  إنَّ 
 APIsأن تعطي واجهات برمجة التطبيقات  يجُب و، وبدون ملكية.  جيداً  ، وموثقةً قياسيةً 
من أجل االختبار والتحكم يف مختلف اختيارات  ؛بالربمجيات اً كافي امً كُّ حَ تعريفها تَ  مَّ التي تَ 

 ،من الواجهات املتجهة إىل الشامل عىل فتح كلٍّ  املفرتض هو الحفاظُ  مستوى التحكم.  إنَّ 
لبحث عن طرق با مام يسمحُ  ؛وإىل الجنوب بالنسبة ملتحكم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

عن رواد األعامل أن  ملؤسسات األبحاث فضالً ميكنُ و جديدة ومبتكرة لتشغيل الشبكة.  
وفحص األفكار الجديدة.   ،من أجل عمل اختبار سهل لها ؛يستغلوا فرصة هذه القدرة

كلام كان هناك  ؛الشبكات وتنترش يف تزايد كبري تقنيةر بها التي تتطوَّ  وبالتايل تكون الرسعة
مشكالت شبكات  أعداد أكرب من األفراد واملنظامت قادرين عىل تنفيذها بأنفسهم لحلِّ 

وجود  ر تقني أفضل وأرسع  يف هيكل ووظيفة الشبكات.  إنَّ مام يؤدي إىل تطوُّ  ؛اليوم
يضاً املرشوعات املفتوحة املصدر للشبكات املُعرَّفة ع أ شجِّ هذه الواجهات املفتوحة يُ 

فإن تسخري قوة مجتمع تطوير املصدر  ؛٥-٣و ٧-١بالربمجيات.  وكام تم رشحه يف األقسام 
  ].٦ع بشدة من االبتكار يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات [املفتوح يجب أن ترسِّ 

من  معداتلل فإن الواجهات املفتوحة تسمحُ  ؛باإلضافة إىل تيسري البحوث واالختبارات
 تخفُض  منافسةً  بشكل طبيعي بيئةً  جُ تِ نْ ي.  وهذا يُ نِ يْ بَ  ن تعمل بشكلٍ بأ ُمورِّدين مختلفني 

 دعَ الشبكة يُ  معداتالشبكة.  وهذا االنخفاض يف تكاليف  معداتالتكلفة عىل مستخدمي 
  منذ بدايتها.من جدول أعامل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  اً جزء

  : تشغيل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ٢-٤

 سلوك وتشغيل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات بشكلٍ  يسريُ  ؛عىل مستوى املفاهيم
نات األساسية للشبكات املُعرَّفة لتشغيل املكوِّ  اً بياني رسامً  نعرُض  ١- ٤يف شكل و  واضح جداً.
أسهل  إنَّ و أجهزة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات، واملتحكم، والتطبيقات.  : بالربمجيات

من جهاز الشبكات  التشغيل هي النظر إليه من األسفل إىل األعىل، بدءاً  مِ هْ لفَ  طريقةٍ 
، تحتوي أجهزة الشبكات املُعرَّفة ١- ٤املُعرَّفة بالربمجيات.  وكام هو موضح يف شكل 
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تحتوي األجهزة أيضاً و التي يتم استقبالها.   حزمدة التوجيه للبالربمجيات عىل وظيفة إعا
يف التدفقات  هذه البيانات تتمثُل و البيانات التي تعتمد عليها قرارات إعادة التوجيه.  عىل 

  جهاز. يف كلِّ  املعرفة باملتحكم، كام يظهر يف الجزء العلوي يساراً 

من نقاط النهاية  املنتقلة من نقطة نهاية (أو مجموعةٍ  حزمالتدفق مجموعة ال صفي
تعريف نقاط  ميكنُ و عىل الشبكة) إىل نقطة نهاية أخرى (أو مجموعة من نقاط النهاية).  

بروتوكول  نت منفذ بروتوكول التحكم بالنقل/النهاية عىل أنها عنوان بروتوكول إنرت /البداية
، VLANية الشبكة املحلية االفرتاضية ونقاط نها   TCP/UDP بيانات املستخدم حزم

ف ِص تَ و ونقاط نهاية قناة الطبقة الثالثة، ومنافذ املدخالت، عىل مدى األشياء األخرى.  
 حزمال من القواعد إجراءات إعادة التوجيه التي يجب أن يتخذها لكلِّ  واحدةٌ  مجموعةٌ 

فالتدفق بني نفس نقطتي النهاية يف  ؛التدفق أحادي االتجاه دُّ عَ يُ واملنتمية لهذا التدفق.  
  التدفقات عىل الجهاز كُمدخل تدفق. تتمثُل و  .منفصالً اً االتجاه املقابل يعترب تدفق
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 ،دخالت التدفقويتكون من سلسلة من مُ  ،جدول التدفق عىل جهاز الشبكة يظلُّ 
عندما يستقبل و وتصل إجراءات العمل عندما تطابق الحزمة هذا التدفق عند الجهاز.  

جداوله الخاصة بالتدفق يف البحث  يستشريُ  ؛جهاز الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات الحزمة
بتحميل قواعد  عندما قام املتحكمُ  بناء جداول هذه التدفقات مسبقاً  مَّ عن تطابق.  وقد تَ 

يأخذ  اً؛إذا وجد جهاز الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات تطابقو بة عىل الجهاز.  التدفق املناس
 اً؛إن مل يجد تطابقو يتضمن إعادة توجيه الحزمة.   إجراء التهيئة املناسب، والذي دامئاً 

عىل إصدار التدفق  اعتامداً  ؛ميكن للمبدل إما أن يسقط الحزمة أو ميررها إىل املتحكم
كبري  جداول التدفق وعملية تطابق هذه الحزمة بتفصيلٍ  دل.  ونرشحُ املفتوح وتهيئة املب

  .٣-٥و ٣-٤يف األقسام 

 ميكن أن يكون حسابات ا عامَّ بسيط نسبيٍّ  برمجةٍ  مصطلحَ  دُّ عَ التدفق يُ  تعريَف  إنَّ 
 عداتقليل الخربة ببنية املال ئبالنسبة للقار و معقدة جداً ينفذها بواسطة املتحكم.  

 ،هذا التعقيد ال ميكن عالجه رسعة الخط م أنَّ هْ فمن املهم فَ  ؛املادية للمبدل التقليدي
م بتقليصها إىل قواعد بسيطة ميكن معالجتها أن يقوم مستوى التحكُّ  من ذلك يجُب  وبدالً

هذا النموذج هو  دُّ عَ يُ وعند تلك الرسعة.  يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة، 
  دفق.ُمدخل ت

عن تبسيط شبكة أجهزة الشبكات  متحكم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات مسؤوٌل  إنَّ 
املُعرَّفة بالربمجيات التي تتحكم وتوصل موارد هذه الشبكة إىل تطبيقات الشبكات املُعرَّفة 

املتحكم لتطبيق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات بتعريف  يسمحُ وبالربمجيات التي تعمل أعاله.  
التي تم إعادة توجيهها إىل  حزملل ويساعد التطبيق يف أن يستجيَب  ،التدفقات عىل األجهزة

نرى عىل الجانب األمين  ١-٤يف شكل و املتحكم بواسطة أجهزة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.  
له بحساب  للشبكة التي يتحكم فيها.  وهذا يسمحُ  لةمن املتحكم أنه يحافظ عىل رؤية كام

املتحكم ميكنه أن  نَّ إ الحلول القصوى إلعادة التوجيه للشبكة بطريقة حتمية ومتوقعة.  وحيث 
ب بواسطة أجهزة ذات حسَ تُ  فإن هذه الحسابات عادةً  ؛من أجهزة الشبكة كبريٍ  يتحكم يف عددٍ 

 قد يتمُّ : عىل سبيل املثال زية ألجهزة الشبكة نفسها؛ة املركفوق قدرة وحدة املعالج أداء عالٍ 
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جيجا هرتز مقابل معالج أحادي  ٢، وبرسعة eight-core تنفيذ املتحكم عىل معالج مثاين النواة
  جيجا هرتز عىل املبدل.   ١، ورسعة single-coreالنواة 

أال تكون هذه  تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات فوق املتحكم. ويجُب  يتم بناءُ 
ي لألنظمة املفتوحة نِ يْ فة يف منوذج الربط البَ عرَّ التطبيقات متداخلة مع طبقة التطبيقات املُ 

تطبيقات الشبكات املُعرَّفة  نَّ إ وحيث  ات السبع الخاص بشبكة الكمبيوتر.ذي الطبق
هذا املفهوم  يُعترب ؛من طبقات الشبكة الثانية والثالثة بالربمجيات هي بالفعل جزءٌ 

التطبيقات يف التسلسل الهرمي املحكم لطبقات بروتوكول الربط  مع ما يخصُّ  اً متعامد
.  إن واجهات تطبيق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات مع OSIي لألنظمة املفتوحة نِ يْ البَ 

التي تم إعادة  حزماملتحكم، باستخدامها لوضع تدفقات استباقية عىل األجهزة والستقبال ال
 وبالضبط يقومُ : التدفقات االستباقية عن طريق التطبيق يتم إنشاءُ وتوجيهها إىل املتحكم.  

حتى  ؛ع هذه التدفقات عندما يبدأ التطبيق يف العمل، وتستمر التدفقاتضْ التطبيق بوَ 
ف باسم التدفق عَر يتم عمل بعض التغيري يف التهيئة.  وهذا النوع من التدفق االستباقي يُ 

ر املتحكم تعديل التدفق وهو عندما يقرِّ  ؛آخر من التدفق االستباقي يوجد نوعٌ الثابت.  و
  إىل حمل البيانات الحايل يف جهاز الشبكة. استناداً 

تعريف بعض التدفقات  مَّ بل التطبيق، تَ ا من قِ فة استباقيٍّ عرَّ إىل التدفقات املُ  إضافةً و 
اد توجيهها عَ القادمة املُ  حزماستقبال العادة التوجيه إىل املتحكم.  ومع املالحزمة  استجابة

سيقوم تطبيق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات بتوجيه تعليامت إىل املتحكم عن  ؛إىل املتحكم
سيقوم بإنشاء تدفقات جديدة عىل  ؛كيفية االستجابة للحزمة، وإذا كان األمر مناسباً 

ملرة التالية التي يرى فيها الحزمة ا يف اامح للجهاز باالستجابة محليٍّ من أجل السَّ  ؛الجهاز
ى مثل هذه التدفقات تدفقات تفاعلية.  وبناًء عىل ذلك سمَّ التدفق.  وتُ  املنتمية لهذا

ذ إعادة التوجيه، والتوجيه، والرتاكب، نفِّ كتابة تطبيقات الربمجيات التي تُ  يكون اآلن ممكناً 
  األخرى. د املسار، والوصول إىل وظائف التحكم، مع الوظائفوتعدُّ 

زات من حفِّ للمُ  والتي تم تعريفها أو تعديلها كنتيجةٍ  ،د أيضاً تدفقات تفاعليةوجَ يُ و
ميكن للمتحكم أن يُدِخل التدفقات : عىل سبيل املثال؛ من املتحكامت حزممصادر غري ال
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أو   ) IDS (  أنظمة كشف االخرتاقات: مثل ،ملصادر أخرى من البيانات بفعالية استجابةً 
  ].١٦بيانات تدفق الشبكة [محلل 

بروتوكول التدفق املفتوح كوسيلة اتصاالت بني املتحكم والجهاز.  ٢-٤يصور شكل 
قيايس ملثل هذه االتصاالت يف الشبكات  عىل الرغم من أن التدفق املفتوح له تعريٌف و 

، املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة، يوجد حلول بديلة سيتم رشحها فيام بعد يف هذا الفصل
  تستخدم بروتوكوالت خاصة ببعض املُورِّدين.   وهي

 

 الجهاز -إىل  - اتصال املتحكم : ٢-٤شكل رقم 

ترشح األقسام التالية أجهزة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة، واملتحكامت، 
  أكرث. والتطبيقات بتفصيلٍ 

  : أجهزة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ٣-٤

 APIيتكون جهاز الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات من واجهة برمجة التطبيقات 
لالتصاالت مع املتحكم، وطبقة االستخالص، ووظيفة معالجة الحزمة.  يف حالة املبدل 

تكون وظيفة معالجة الحزمة برمجيات ملعالجة الحزمة، كام هو موضح يف  ؛االفرتايض
 عداتدة يف املجسَّ تكون وظيفة معالجة الحزمة مُ  ؛.  يف حالة املبدل املادي٣-٤الشكل 

  .٤-٤كام هو موضح يف الشكل  املادية الخاصة بأحداث معالجة الحزمة منطقياً 
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.  ١-٣-٤د طبقة االستخالص جدول تدفق واحد أو أكرث، والذي نرشحه يف القسم جسِّ تُ 

 حزمنتائج تقييم التتكون منطقية معالجة الحزمة من آليات التخاذ إجراءات تعتمد عىل و 

يتم معالجة الحزمة القادمة  ؛.  عندما يوجد تطابقوإيجاد التطابق األعىل أولويةً  ،القادمة

ما مل يتم رصاحة إعادة توجيهها إىل املتحكم.  وعندما ال يوجد تطابق، قد يتم نسخ  محلياً 

ة إىل أنها شار أيضاً إىل هذه العمليمن أجل معالجة الحقة.  ويُ  ؛الحزمة إىل املتحكم

املادية، يتم تنفيذ هذه اآلليات من  عداتاستهالك املتحكم للحزمة.  يف حالة مبدل امل

يف حالة مبدل الربمجيات، يحدث و .  ٣-٣-٤مادية خاصة نرشحها يف قسم  معداتخالل 

مبدل الربمجيات  نه يف حالِ إ وحيث  ؛انعكاس لنفس هذه الوظائف عن طريق الربمجيات

 .٢-٣-٤يف قسم  منا هذا أوالًاملادية، فقد قدَّ  عداتدٍّ ما من مبدل امليكون أبسط إىل حَ 

املادية ومبدل  عداتلدى بعض القراء يف التفريق بني مبدل امل قد يحدث خلطٌ و 

انت بالطبع مجرد مبدالت ك ١فصل الاملوجهات األوىل التي رشحناها يف  إنَّ و الربمجيات.  

فإن أحداث  ؛، فقد رشحنا أنه مع الوقت١-٢شكل رنا يف كام صوَّ  ؛ذلك بعدو  برمجيات.

املادية الخاصة باملبدالت املطلوبة ملعالجة  عداتإعادة توجيه الحزمة الفعلية تنتقل إىل امل

 برزت قاعدةٌ  ؛أكرث التي وصلت يف معدالت الخط الرابط و مستمرة الزيادة.  وحديثاً  حزمال

مثل هذا املبدل يتم تنفيذه كتطبيق و لنقي.  يف مركز البيانات عن مبدل الربمجيات ا ثانيةٌ 

ما يعمل باالرتباط مع مراقب األجهزة االفرتاضية يف رف مركز البيانات.   برمجيات دامئاً 

 يض أو نقله تحت متحكم الربمجيات.، ميكن متثيل املبدل االفرتاVMومثل اآللة االفرتاضية 

مع مجموعة من مثل هذه  ويعمل مجمعاً  ،إنه من الطبيعي أن يعمل كمبدل افرتايضو 

 .٧فصل النرشح هذا املفهوم بعمق أكرث يف و لتكوين شبكة افرتاضية.   ؛املبدالت االفرتاضية
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 SDNاملادية للمبدل الخاص بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  عداتترشيح امل: ٤-٤شكل رقم 



 ؟SDNبكات املُعرَّفة بالربمجيات تعمل الشيف ك

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ١٢٨

  : جداول التدفق ١-٣-٤

ى بيانات أساسية يف جهاز الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.  نَ ـجداول التدفق بُ  دُّ عَ تُ 
 وتأخذ اإلجراء املناسب معتمدةً  ،القادمة حزمجداول التدفق هذه للجهاز بتقييم ال تسمحُ و 

تقليدي عن  بشكلٍ  حزملقد تم استالم ال .عىل محتويات الحزمة التي تم استقبالها فوراً 
اتخاذ  إىل التقييم، يتمُّ  واستناداً  عىل حقول معينة. طريق أجهزة الشبكة وتم تقييمها اعتامداً 

قد تشمل هذه اإلجراءات إعادة توجيه الحزمة إىل منفذ خاص، أو إسقاط و  اإلجراءات.
جهاز  يُعترب الو  نافذ، باإلضافة للوظائف األخرى.امل و إرسال الحزمة إىل كلِّ الحزمة، أ 

م قدَّ فيام عدا هذا التشغيل األسايس املُ  جوهرياً  اً الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات مختلف
  للربمجة عن طريق جداول التدفق وأحداثها املرتبطة. قابالً ؛بعمومية أكرث

واحدة منها  من مدخالت التدفق ذات األولوية، كلُّ  تتكون جداول التدفق من عددٍ و 
 ؛م حقول التطابقخدَ ستَ تُ و حقول التطابق واإلجراءات.  : تتكون بالضبط من مكونني

 القادمة مقابل حقول التطابق برتتيٍب  حزممقارنة ال يتمُّ والقادمة.   حزمللمقارنة مقابل ال
هي التعليامت التي  اإلجراءاتُ  تُعتربو   يكمل التطابق يتم اختياره. نْ له أولويات، وأول مَ 

ة صَ خصَّ أن يؤديها جهاز الشبكة إذا تطابقت الحزمة القادمة مع حقول التطابق املُ  يجُب 
  ملدخل التدفق.

لة بتطابق معنيأحرف بدل للح »املطابقة«ميكن أن يكون لحقول   ،قول غري ذات الصِّ
 ؛أو الشبكة الفرعية IPاملستندة فقط عىل عنوان  حزمعند مطابقة ال: عىل سبيل املثال

 MACإذا كانت املطابقة عىل عنوان  ؛جميع املجاالت األخرى ستكون بدائل.  وباملثلف
وبالتايل ستكون هذه  ،ةلَ فإن الحقول األخرى غري ذات ِص  ؛UDP/TCPفقط أو منفذ 

، ويف هذه لحقول مهمةً قد تكون كافة ا ؛إىل احتياجات التطبيق الحقول بدائل.  استناداً 
ر تطبيق يسمح جدول التدفق وُمدخل التدفق ملطوِّ و  لن يكون هناك أحرف بديلة.الحالة 

 حزمى واسع من اإلمكانيات لتطابق الأن يكون لديه مدً بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
  واتخاذ اإلجراءات املناسبة.

فنا اآلن عىل رَّ فقد تعَ  ؛بالربمجيات ومع أخذ هذا الوصف العام لجهاز الشبكات املُعرَّفة
جهاز الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات : األول: تجسيدين لجهاز الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

   املادية. معداتثم جهاز الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات لل ،يف الربمجيات األكرث بساطةً 
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  : بالربمجياتاملبدالت الربمجية للشبكات املُعرَّفة  ٢-٣-٤

عىل  اً د كليعتمِ لجهاز الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املُ  اً بياني منا رسامً قدَّ  ٣-٤يف شكل 
يكون تنفيذ أجهزة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يف الربمجيات بأبسط الطرق والربمجيات. 

جداول التدفق، ومدخالت  بسبب أنَّ  ؛من إنشاء جهاز الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات
ى بيانات نَ لتكون بُ  ؛يف رسم خريطة لها رب سهلةً عتَ التدفق، وحقول التطابق املوجودة تُ 

 الًيكون أكرث احتام ؛املصفوفات املرتبة والجداول املختلطة.  وبالتايل: مثل ،لربمجيات عامة
ق تطوير َر بل فِ إنتاجها من قِ  مَّ اثنني من أجهزة برمجيات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات تَ  نَّ أ 

املادية املختلفة.   عداتم أكرث من تنفيذ اثنني من املحكَ مُ  مختلفة سوف تسلك بشكلٍ 
  ألنها  ؛املادية عداتمن تنفيذ امل يكون تنفيذ الربمجيات أبطأ وأقل كفاءةً  ؛وعىل النقيض

بالنسبة ألجهزة الشبكة التي يجب أن  ؛املادية.  وبالتايل معداتترسيع لل ال تستفيد من أيِّ 
جيجا بايت، يكون  ١٠٠جيجا بايت، و ٤٠بايت، و جيجا ١٠شغيلها برسعة كبرية، مثل يتم ت

  جدي.املادية هو املُ  عداتفقط تنفيذ امل

للجداول  وبسبب استخدام البدائل يف عملية البحث عن التطابق، والتي تطرح مشكلةً 
منطقية برمجيات  ٣-٤تستخدم وظيفة معالجة الحزمة املصورة يف شكل  ،املختلطة املثالية

ففي األيام األوىل للشبكات  ؛مَّ ومن ثَ   البحث عن حقول تطابق ذات كفاءة. دة لتنفيذعقَّ مُ 
بناًء عىل  ؛يف أداء استخدامات برمجيات مختلفة واسعٌ  املُعرَّفة بالربمجيات، كان يوجد اختالٌف 

برمجيات جهاز  استخداماتُ  ْت جَ فقد نضَ  ؛ن الحظسْ ا هذا البحث.  ولحُ الكفاءة التي يتم به
ن من االستخدامات الواسعة من اد اثنوجَ الواقع هو أنه يُ  الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات. إنَّ 

 الةً وفعَّ  معقدةً  اً طرق مُ خدِ ستَ منهام يَ  )، وكلٌّ ٤-٣-٤قسم : فة ذات املرجعية (انظرعرَّ الربمجيات املُ 
  يف أداء برمجيات جهاز الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات. اً كبري  اً مام أنتج تجانس ؛يف أداء هذا البحث

  ن قوة املعالجة وحجم الذاكرة إ  إذ ؛د باملوارددة عىل الربمجيات ال تتقيَّ مِ عتَ األجهزة املُ 
 عداتدة عىل املمِ عتَ يكون عمل األجهزة املُ  يف حني ؛يف التنفيذ املثايل.  وبالتايل قضيةً  دُّ عَ ال تُ 

األقىص ملدخالت التدفق  فإن العددَ  ؛من مدخالت التدفق اً محدود اً املادية يدعم فقط عدد
دة عىل الربمجيات له عتمِ ن استخدام األجهزة املُ إ عىل جهاز الربمجيات أكرب بكثري.  وحيث 

من  كبريةً  إننا نتوقع أن نرى مجموعةً ف ؛وميكنه تنفيذ إجراءات أكرث تعقيداً  ،مرونة أكرب
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 عداتاإلجراءات تنفذها األجهزة املعتمدة عىل برمجيات مقارنة باألجهزة املعتمدة عىل امل
  القسم التايل. يف  والتي سنعرضها ،املادية

تكون ما  دة عىل برمجيات يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات غالباً مِ عتَ األجهزة املُ 
مراقبات األجهزة االفرتاضية : مثل ،ة عىل الربمجياتدَ عتمِ يف أجهزة الشبكات املُ  موجودةً 

تنفيذ مبدل برمجيات يربط اآلالت  للنظام االفرتايض. وهذه األجهزة االفرتاضية تدمج عادةً 
يكون املبدل االفرتايض العامل مع مراقب واالفرتاضية املختلفة بالشبكة االفرتاضية.  

النظام  دُّ عَ يُ  ؛يف الواقعو جداً للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.   اً ضية مناسباألجهزة االفرتا
مع مفهوم املتحكم  جيداً  بل نظام إدارة مركزي، وينسجمُ فيه من قِ  امً كَّ تحَ مُ  االفرتايض عادةً 

  املركزي الخاص بنموذج الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.

  : املادية للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عداتأجهزة امل ٣-٣-٤

يف التشغيل  املادية ألجهزة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات األمَل  عداتامل د تنفيذُ عقِ يَ 
يف البيئات  األرسع أكرث من األجهزة املعتمدة عىل الربمجيات، وبالتايل يكون أكرث استخداماً 

م موضوعات الشبكات هْ والشبكات األساسية.  ولفَ مراكز البيانات  :مثل ،الحساسة لألداء
ترجمتها إىل  وكيف يتمُّ  ،ومدخالت التدفق ،جداول التدفقات: مثل ،املُعرَّفة بالربمجيات

  املادية ألجهزة شبكات اليوم. عداتسرناجع باختصار بعض مكونات امل ؛املادية عداتامل

 حزملتسهيل فحص ال ؛مصممةً  متخصصةً  ماديةً  معداتالشبكة  أجهزةُ  مُ خدِ ستَ تَ  ؛حالياً 
 ٤- ٤إننا نرى يف شكل و عىل عملية تطابق الحزمة.   القادمة والقرارات التالية لها اعتامداً 

 عداتاستبدالها بهذه امل مَّ قد تَ  ٣- ٤أن منطقية معالجة الحزمة املوضحة يف شكل 
جداول إعادة  الطبقة الثانية والطبقة الثالثة من عداتاملتخصصة.  وتشمل هذه امل

وذاكرات (CAMs) يتم تنفيذها باستخدام ذاكرات املحتوى املعنون  التوجيه، ودامئاً 
 ؛م الطبقة الثالثة من جدول إعادة التوجيهخدَ ستَ وتُ . (TCAMs)املحتوى املعنون الثالثية 

وهذه هي العملية الجوهرية الخاصة  توجيه مستوى بروتوكول اإلنرتنت. ع قراراتنْ لصُ 
للمكان املقصود مقابل املدخالت يف  IPإنها تطابق عنوان بروتوكول اإلنرتنت  ؛باملوجه

إعادة توجيه الحزمة : الجدول، وتعتمد عىل التطابق، واتخاذ إجراء توجيه مناسب (مثل
ع قرارات نْ م الطبقة الثانية يف جدول إعادة التوجيه لصُ خدَ ستَ تُ و ).  B3خارج الواجهة 

إنها تطابق و   العملية الجوهرية للمبدل. تُعتربوهذه   .MACإعادة توجيه عىل مستوى 
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عىل التطابق، واتخاذ  للمكان املقصود مقابل مدخالت يف الجدول، وتعتمدُ  MACعنوان 
  ).١٥إعادة توجيه خارج واجهة : إجراء إعادة التوجيه املناسب (مثل

تنفيذ الطبقة الثانية من جدول إعادة التوجيه بالضبط باستخدام ذاكرة املحتوى  يتمُّ 
املادية.  وتستخدم هذه  عداتد عىل املعتمِ منتظم أو الخليط املُ  بشكلٍ  (CAM)املعنون 

  MACاألنواع من الذاكرات املرتبطة عندما يكون هناك مؤرشات دقيقة، مثل عنوان 
مرتبطة بوظائف  (TCAM)املحتوى املعنون الثالثية  ذاكرة تُعترببت.  ومع ذلك  ٤٨ 

 عداتم يف املخدَ ستَ تُ  (TCAM)إن ذاكرة املحتوى املعنون الثالثية و .  تطابق أكرث تعقيداً 
م خدِ ستَ التي تَ و ليس فقط للتطابق الدقيق ولكن أيضاً للحالة الثالثة،  ؛فحصلاملادية ل

عن هذه  مبارشٌ  د مثاٌل وجَ ملعالجة أجزاء معينة من حقل التطابق كبدائل.  ويُ  ؛القناع
حيث  ؛مقابل الشبكات IPالعملية وهو تطابق عنوان املكان املقصود لربوتوكول اإلنرتنت 

عىل أقنعة الشبكة الفرعية، قد تطابق  يتم أداء تطابق البادئات األطول.  واعتامداً 
د وجَ ويُ  ويكون الهدف لتحديد أقرب تطابق. تاح البحث،مدخالت الجدول املتعددة مف

لتطابق اوهو  ؛(TCAM)لذاكرة املحتوى املعنون الثالثية  وابتكاراً  أكرث أهميةً  استخدامٌ 
هذه  تُعترب ؛وبالتايل التحكم الخاصة بالحزمة القادمة. ل لبعض وليس كل حقولمَ حتَ املُ 

التوجيه املعتمد عىل : مثل ،للوظائف رضوريةً  (TCAM)ذاكرة املحتوى املعنون الثالثية 
  .  (PBR)السياسة 

 مَّ ومن ثَ  ،حزممن تطابق ال للجهاز بكلٍّ  املادية تسمحُ  معداتهذه الوظيفة لل إنَّ 
يات إىل من التحدِّ  م أيضاً سلسلةً قدِّ فهي تُ  ؛جداً.  ومع ذلك عالٍ  اتخاذ اإلجراءات مبعدلٍ 

  : وخاصةً  ،SDNر جهاز الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات طوِّ مُ 

 عداتأفضل ميكن الرتجمة من مدخالت التدفق إىل مدخالت امل درجةٍ  إىل أيِّ  -
استخدام ذاكرات املحتوى  درجة أفضل ميكنُ  إىل أيِّ : عىل سبيل املثال ،املادية

أو الجداول  (TCAMs)، أو ذاكرات املحتوى املعنون الثالثية (CAMs)املعنون 
 املادية؟ عداتاملختلطة املعتمدة عىل امل

عدد الرتاجع  املادية مقابل كمِّ  عداتمعالجتها يف امل من مدخالت التدفق يتمُّ  أيُّ  -
 عداتعىل استخدام امل تكون غالبية االستخدامات قادرةً و الستخدام الربمجيات؟  

من  ؛ىل الربمجياتإ ذ األخرى خارجاً ؤخَ ولكن تُ  ؛ملعالجة بعض عمليات البحث
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املادية ستعالج عمليات بحث  عداتامل أنَّ  ؛من الواضحو أجل معالجتها هناك.  
 يف عددِ  املادية لها قيودٌ  عداتلكن جداول امل ؛أكرث من الربمجيات التدفق برسعةٍ 

وقت، وميكن أن تستخدم جداول  مدخالت التدفق التي ميكن أن متسك بها يف أيِّ 
 الربمجيات يف معالجة التدفق الزائد.

املادية التي قد تؤثر سواء بتنفيذ  عداتالتعامل مع قيود إجراءات امل كيف ميكنُ  -
: مثل ،إجراءات معينة: مقابل الربمجيات أم ال؟  عىل سبيل املثال عداتالتدفق يف امل

 املادية. عداتمعالجته بامل متاح إذا تمَّ  أو غري تعديل الحزمة الذي قد يكون مقيداً 

: مثل ،ع اإلحصائيات عىل التدفقات الفردية؟  يف استخدام األجهزةتتبُّ  كيف ميكنُ  -
؛ ، والتي قد تطابق التدفقات املتعددة(TCAMs)ذاكرات املحتوى املعنون الثالثية 

بشكل اب التدفقات الفردية هذه األجهزة لحس من غري املمكن استخدامُ  يكون
ع اإلحصائيات عرب الجداول املختلفة ميكن أن يكون مْ جَ  فإنَّ  ؛وأكرث من ذلك منفصل.
 .ما مرتني أو ال تحسبه نهائياً  ئاً شي َب سِ حْ أن تَ  بسبب أن الجداول ميكنُ  ؛مشكلةً 

سوف تؤثر هذه وعوامل أخرى عىل الجودة، والوظيفة، والكفاءة الخاصة بجهاز 
عملية التصميم؛ عىل  يف أثناءاعتبار ذلك  ويجُب  ،ربالربمجيات املطوَّ الشبكات املُعرَّفة 

د قدرات التدفقات، وقد تقيِّ  املادية من عددِ  عداتقد تقيد أحجام جدول امل: سبيل املثال
 عداتالقيود التي تقدمها امل من اتساع وعمق صفات خاصة مدعمة.  إنَّ  عداتجدول امل

تكييفات مع تطبيقات الشبكات  املادية لجهاز الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات قد تتطلُب 
ي مع أنواع غري متجانسة متعددة من أجهزة نِ يْ من أجل التشغيل البَ  ؛املُعرَّفة بالربمجيات

  الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.

  املُعرَّفة بالربمجيات هي م جهاز الشبكات صمِّ التحديات بالنسبة ملُ  عىل الرغم من أنَّ و 
مدى املتغريات املواجهة ملطور تطبيق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  فإنَّ  ؛بال شك هائلة

 مَّ ُمطَوِّري الجيل األول من أجهزة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات قد تَ  .  إنَّ اً تسعرب مُ عتَ يُ 
حالية إىل الشبكات املُعرَّفة املادية ال معداتحشدهم يف التعديل التحديثي األسايس لل

وبالطبع قد تكون غري قادرة عىل  -يل ال يكون لها اختيارات عديدة وبالتا ؛بالربمجيات
ر تطبيق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات، من ناحية طوِّ الصفات الخاصة.  إن مُ  تنفيذ كلِّ 

أداء قيايس عىل يجب عليه أن يتعامل مع عدم اإلحكام عرب استخدامات املورد، ب ؛أخرى
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من  اً .  نرشح بعض، ويكون املضيف لآلخرين من املسائل األكرث ضبابيةً أساس شبكة متسعةٍ 
  .٥-٤تعلقة بالتطبيقات يف قسم هذه املسائل امل

عىل تكوين أجهزة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  عامةً  م هذا القسم نظرةً قدِّ يُ 
واستخدامهم كجزء من  ،أثناء تطويرهميف أخذها يف االعتبار  واالعتبارات التي يجُب 

م مخصصات الحقة عىل جداول التدفق، نقدِّ و  الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات. تطبيق
  .٥ومدخالت التدفق، واإلجراءات يف فصل 

  :SDNاالستخدامات الحالية لجهاز الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٤-٣-٤

اليوم،  عترب متاحةً من استخدامات جهاز الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات تُ  اً إن عدد
عترب أجهزة برمجيات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يف تُ و كمصادر تجارية ومفتوحة.  

املبدل االفرتايض املفتوح : يوجد اثنان من البدائل متاحة ؛الغالب مصادر مفتوحة.  وحالياً 
(OVS)]ي مصنع إن شغَل   .رشكة بيق سويتش] من ٥وإينديجو [ ،نيسريا] من رشكة ٤
قد ، وجونيرب، وإكسرتيم، IBM، وNECوسيسكو، وإتش يب، : مثل ،الشبكات معدات

قد  وبشكٍل عام؛من املبدالت املوروثة الخاصة بهم.   التدفق املفتوح لبعٍض  أضاف دعمَ 
د وجَ وتُ عن منط التدفق املفتوح.   تعمل هذه املبدالت يف كل من النمط املوروث فضالً 

األدىن  ى مبدالت الصندوق األبيض، والتي تعطي الحدَّ سمَّ أيضاً فئة جديدة من األجهزة تُ 
يل من رقائق تبديل السيليكون التجاري وسلعة وحدة أوَّ  الذي ميكن فيه أن يتم بناءٌ 

 ،(ODM)لتكلفة نخفض ااملالجهاز األصيل  مصنعاملعالجة املركزية والذاكرة بواسطة 
أبنية الشبكات املُعرَّفة  إحدىعترب تُ و   .والتي تفتقر إىل االسم التجاري املعروف جيداً 

ها من التدفق املفتوح ؤ بنا والتي قد يتمُّ  ،ى التحتية للمبدالت املاديةنَ بالربمجيات هي البُ 
ل فيه مبدالت الصندوق األبيض أقل بكثري يف التكلفة املبارشة من املبدالت من فعَّ املُ 

غالبية برمجيات مستوى التحكم  إنَّ و الناشئة.   (NEMs)الشبكات  معداتي مصنع
 رها املتحكمُ أن يوفِّ  كثرياً  عُ قَّ توَ هذه الوظيفة يُ  نَّ ؛ إذ إ املوروث غائبة من هذه األجهزة

املصدر املفتوح  مُ خدِ ستَ ما تَ  هزة ذات الصندوق األبيض عادةً املركزي.  ومثل هذه األج
أو برنامج مبدل إينديجو ألحداث التدفق املفتوح، ثم  (OVS)للمبدل االفرتايض املفتوح 

معينة من  معداترسم خريطة معالجة الحزمة لهذه االستخدامات الخاصة باملبدل إىل 
  املادية الخاصة بهم. عداتامل
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 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ١٣٤

  :التدفقات تحجيم عدد ٥-٣-٤

 اكلام كان الجهاز الذي يحتويه أكرث دقةً  ستكون تقسيامت تعريفات التدفق عامةً 
عند طرف و كلام اتجه إىل الجهاز األسايس.   وسيكون أكرث عموميةً  ،الشبكة يتجه إىل طرِف 

ق عىل املستخدمني الفرديني طبَّ ن تُ أ التدفقات للسياسات املختلفة ب سوف تسمحُ  ؛الشبكة
أنه يف بعض الحاالت  ؛.  وهذا سيعنيهنفس ملمستخدِ لوحتى يف نوع البيانات املختلفة 

م واحد.  وهذا املستوى من تقسيم التدفق ميكن تكون مدخالت التدفق املتعددة ملستخدِ 
املبدالت  نإذ إ  ؛من أساس الشبكة قريباً  مَ خدِ له إذا استُ  تحجيمٍ  عمُل  ببساطة أال يتمَّ 
مع بيانات عرشات اآلالف من املستخدمني يف نفس الوقت.  ويف تلك  الكبرية تتعامُل 

، مع مدخل تدفق مجمع أكرث رداءةً  ستكون تعريفات التدفق عامةً  ؛األجهزة األساسية
من املستخدمني الذين يستخدمون القناة، أو الشبكة  كبريٍ  للبيانات من عددٍ  فردي مطابقاً 

VLANديل التسمية لربوتوكوالت متعددة ملسار مبدل التسمية ، أو تبMPLS LSP  .  

 تكون سياسات متمحورة حول ح أالَّ رجَّ قة بعمق يف الشبكة من املُ طبَّ إن السياسات املُ 
النتائج  إحدى دُّ عَ تُ و  عة.ق عىل التدفقات املتجمِّ طبَّ لكنها تكون سياسات تُ  ؛املستخدم
 ؛مدخالت التدفق يف املبدالت الرئيسية يف عددِ  هي أنه لن يكون هناك انفجارٌ  ؛اإليجابية

  بسبب معالجة انبثاق البيانات من آالف التدفقات يف املبدالت الطرفية.

 : متحكم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ٤-٤

 ذ قرارات السياسة،نفِّ لقد الحظنا أن املتحكم يحافظ عىل رؤية للشبكة كاملة، ويُ 
ن البنية التحتية للشبكة، كوِّ أجهزة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات التي تُ  ويتحكم يف كلِّ 

ذ .  عندما ذكرنا أن املتحكم ينفِّ APIإىل الشامل  ر واجهة برمجة التطبيقات متجهةً وتوفِّ 
ا قرارات السياسة املتعلقة بالتوجيه، وإعادة التوجيه، وتغيري االتجاه، وتوازن الحمولة، وم

من املتحكم والتطبيقات التي تتيح استخدام  فإن هذه البيانات تشري إىل كلٍّ  ؛شابه ذلك
املتحكامت مع مجموعتها الخاصة من وحدات التطبيقات  تصبحُ  عادةً و هذا املتحكم.  

مثل مبدل التعليم، واملوجه، وجدار الحامية األسايس، وموازن الحمولة البسيط.   ،األساسية
يف  موجودةً  لكنها تكون عادةً  ؛تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات دُّ عَ وهذه بالفعل تُ 

  مع املتحكم.  وهنا نركز بشدة عىل املتحكم. حزم
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 ١٣٥  الشامل بالربمجيات: املفهومالشبكات املُعرَّفة 

ر الشكل الوحدات يصوِّ و الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات. هيكل متحكم ٥- ٤يعرض الشكل 
لشامل إىل اات املتجهة من واجهة برمجة التطبيق التي توفر وظيفة قلب املتحكم، يف كلٍّ 

م املتحكم.  وكام خدِ ستَ نات التطبيقات التي قد تَ ، وقليل من عيِّ APIلجنوب إىل اواملتجهة 
لتكون واجهة مع  ؛APIم واجهة برمجة التطبيقات املتجهة إىل الجنوب خدَ ستَ تُ  ؛رشحنا سابقاً 

ن كوِّ تُ  APIوهذه واجهة برمجة التطبيقات  .SDNأجهزة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
أو بعض بدائل امللكية يف  ،التدفق املفتوح يف حالة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة

أنه يف بعض عروض  ؛.  ومن الجدير بالذكرSDNحلول أخرى للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
 عمٌل  جَ تَ لقد نَ و يف نفس املتحكم.   نعمال ياملنتجات، يكون كل من التدفق املفتوح والبدائل 

من كون هذه  بشكل أكرث نضجاً  APIمبكر عىل واجهة مربمج التطبيقات املتجهة إىل الجنوب 
 التدفق املفتوح نفسه أفضل مثالٍ  يُعتربوالواجهة فيام يتعلق بتعريفها وعمل مقاييس لها.  

وبروتوكول إدارة   CLI هة سطر األوامر فإن املقاييس مثل واج ؛لكن يف الواقع ؛عىل هذا النضج
لواجهة التي تواجه مقاييس يف ا الخاصة بسيسكو أيضاً تقدم عمَل  SNMP الشبكات البسيط 

 Op - comnfigالربوتوكول املرافق للتدفق املفتوح، وبروتوكول التهيئة و  اتجاه الجنوب.
]، وبروتوكول إدارة قواعد البيانات للمبدل االفرتايض املفتوح الخاص برشكة نيسريا ١٧[

(OVSDB) ]جميعها بروتوكوالت مفتوحة للواجهة املتجهة إىل الجنوب، عىل الرغم دُّ عَ تُ ] ١٨
  بقواعد التهيئة. مقيدةً  تُعتربها من أن

التدفق املفتوح املتجه للجنوب  لشامل ملقياسإىل امتجه  نظريٌ  ال يوجد حالياً  ؛ولألسِف 
 - إىل  -يف املقياس بالنسبة لواجهة املتحكم  أو حتى يف املقاييس املوروثة.  وهذا النقُص 

ر بعض الكيانات طوِّ ، وتُ SDNيف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  اً قامئ اً عيب يُعتربالتطبيق 
إنه يتم تنفيذ الواجهات ف ؛مقرتحات لعمل مقاييس لها.  وعىل الرغم من غياب املقياس

يشمل متحكم  : عىل سبيل املثال ،من األشكال املتفاوتة لجنوب يف عددٍ إىل ااملتجهة 
وواجهة مربمج  API] واجهة مربمج التطبيقات من جافا ٢الكّشاف غمر اإلضاءة [

يوفر متحكم مرشوع ضوء و].  ١٣[ API (RESTful)التطبيقات لنقل الحالة التمثيلية 
 RESTful APIلنقل الحالة التمثيلية  ؛مربمج التطبيقات ] واجهةَ ١٤ملفتوح [النهار ا

إىل وتقدم واجهة مربمج التطبيقات املتجهة  عىل أجهزة منفصلة.للتطبيقات التي تعمل 
  لالبتكار والتعاون بني املُورِّدين ومجتمع املصادر املفتوحة. ممتازةً  فرصةً  APIلشامل ا
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 متحكم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ترشيح: ٥-٤شكل رقم 

  

 : الوحدات األساسية ملتحكم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ١-٤-٤

- يستخلص املتحكم التفاصيل الخاصة بربوتوكول متحكم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
عىل التواصل مع هذه األجهزة  التطبيقات أعاله تكون قادرةً  وبالتايل فإنَّ  ؛الجهاز -  إىل

ح شكل وضِّ يُ وللشبكات املُعرَّفة بالربمجيات بدون معرفة الفوارق البسيطة الخاصة بهم.  
ن التدفق املفتوح يف كوِّ تحت املتحكم.، والتي تُ  APIواجهة برمجة التطبيقات  ٥-٤

ر الواجهة للتطبيقات.  ويوفر كل متحكم وفِّ الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة، وتُ 
  امت الرئيسية يف املتحكم:تشمل السِّ و وظيفة أساسية بني هذه الصفوف من الواجهات.  

أجهزة الكمبيوتر : مثل ،اكتشاف أجهزة املستخدم النهايئ :م النهايئستخدِ اكتشاف جهاز املُ  -
 املحمولة، وهكذا.املحمولة، وأجهزة الكمبيوتر املكتبية، والطابعات، واألجهزة 

 ،ن البنية التحتية للشبكةكوِّ اكتشاف أجهزة الشبكة التي تُ  :جهاز الشبكة اكتشاف -

 املبدالت، واملوجهات، ونقاط الوصول الال سلكية.: مثل
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 ١٣٧  الشامل بالربمجيات: املفهومالشبكات املُعرَّفة 

ي الخاص نِ يْ ط البَ بْ الحفاظ عىل املعلومات عن تفاصيل الرَّ : إدارة بنية جهاز الشبكة -

 .م النهايئ التي ترتبط بها مبارشةً ومع أجهزة املستخدِ  ،بأجهزة الشبكة بعضها مع بعض

 ارةً دَ أن تكون مُ بالحفاظ عىل قاعدة البيانات الخاصة بالتدفقات : إدارة التدفق -
للتأكد من تزامن  ؛التنسيق الرضوري مع األجهزة بل املتحكم وأداء كلِّ من قِ 

 مدخالت تدفق الجهاز مع قاعدة البيانات.

ع الجهاز والبنية، وإدارة التدفق، للمتحكم هي اكتشاف وتتبُّ  إن الوظائف األساسية
هذه بواسطة مجموعة من الوحدات  تنفيذ كلِّ  ويتمُّ  ع اإلحصايئ.وإدارة الجهاز، والتتبُّ 

إىل هذه الوحدات تحتاج  فإنَّ  ؛٥-٤يف شكل  الداخلية بالنسبة للمتحكم.  وكام هو موضحٌ 
ع يتتبَّ و توي البنية واإلحصائيات الحالية.التي تح أن تحافظ عىل قواعد البيانات املحلية

البنية بواسطة معرفة وجود املبدالت (أجهزة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات)  املتحكمُ 
إنها تحافظ عىل ذاكرة التدفق الذي و بط بينهم.  ع الرَّ م النهايئ وتتبُّ وأجهزة املستخدِ 

 ي يتحكم فيها.  يحافظ املتحكم محلياً يعكس جداول التدفق عىل املبدالت املختلفة الت
تصميم  قد يتمُّ و تدفق والتي يتم تجميعها من مبدالتها.   ) عىل اإلحصائيات لكلِّ (داخلياً 
قد  إذ ؛بحيث يتم تنفيذ مثل هذه الوظائف عن طريق وحدات قابلة لإلضافة ؛املتحكم

من أجل متطلبات  ؛السامت الخاصة باملتحكم مصممةً من جموعة املتكون مثل هذه 
  الشبكة الفردية.

  :SDNواجهات متحكم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٢-٤-٤

مة قدَّ تكون الوظيفة الرئيسية املُ  ؛بالنسبة لتطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات
من أجل  ؛APIبواسطة متحكم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات هي واجهة مربمج التطبيقات 

لشامل إىل اة هتكون واجهة مربمج التطبيقات املتج ؛الوصول إىل الشبكة.  يف بعض الحاالت
إىل أجهزة الشبكة بطريقة مشرتكة  م وصوالًقدِّ حيث تُ  ؛واجهة من املستوى املنخفض

 نيكون هذا التطبيق عىل علم باألجهزة الفردية لكن يكونو  ؛ويف هذه الحالة ة.مَ حكَ ومُ 
 ر املتحكم واجهات مربمجقد يوفِّ  ؛يف أمثلة أخرىو  االختالفات بينهم. محجوبني عن

ال يحتاج  ؛للشبكة نفسها، وبالتايل اً تعطي استخالص APIs ى عالٍ التطبيقات من مستوً 
  باألجهزة الفردية لكن يهتم بالشبكة ككل. يهتمَّ  أنْ إىل ر التطبيق طوِّ مُ 
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 يقومُ و  ط املتحكم مع التطبيقات.بْ عن كيفية رَ  قريبةً  نظرةً  ٦- ٤ي الشكل عطِ يُ و
تواصل األحداث من  ويتمُّ   ق باألحداث التي تحدث يف الشبكة.املتحكم بإبالغ التطبي

استالمها من املتحكم  قد تتعلق األحداث بالحزمة الفردية التي تمَّ و املتحكم إىل التطبيق.  
 اً م التطبيقات طرقخدِ ستَ تَ و انقطاع الرابط.  : مثل ،أو بعض التغيري يف الحالة يف بنية الشبكة

 من أجل التأثري عىل تشغيل الشبكة.  ويتم استدعاء هذه الطرق استجابةً  ؛متعددةً 
وقد تؤدي إىل إسقاط الحزمة املستلمة، أو تعديلها، و/ أو إعادة توجيهها للحدث املستلم 

 بيقات الطرق بشكلٍ أو إضافة، أو حذف أو تعديل التدفق.  وقد تستدعي أيضاً التط
.  ومثل هذه ١-٥-٤ما من املتحكم، كام نرشح يف قسم  مستقل، بدون تحفيز حدٍث 

  .٦-٤متثيلها بواسطة صندوق سياق آخر يف شكل  املدخالت يتمُّ 

  
  واجهة مربمج التطبيقات املتجهة إىل الشامل ملتحكم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات : ٦- ٤شكل رقم 

  :متحكم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات الحاليةتطبيقات  ٣-٤-٤

متاحة يف   SDNمن االستخدامات ملتحكامت الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يوجد عددٌ 
من متحكامت الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة  كالً السوق اليوم.  وهي تشمُل 

تأيت متحكامت الشبكات و  التجارية.املُعرَّفة بالربمجيات ومتحكامت الشبكات  ،املصدر
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 ١٣٩  الشامل بالربمجيات: املفهومالشبكات املُعرَّفة 

من متحكامت لغة يس  املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة املصدر يف العديد من األشكال، بدءاً 
ة نوكس حتى اإلصدارات املُ : مثل ،األساسية ] الكّشاف ١افا مثل الفنار [دة عىل جمِ عتَ ِمَنصَّ

].  قد يتم عرض واجهات ٩[ Trema] يسمى ترميا ٨يوجد حتى متحكم معتمد عىل [ ].٢[
نقل الحالة : مثل ،ت كتابة املتحكامت بها أو بدائل أخرىلهذه املتحكامت باللغة التي متَّ 

ى ضوء النهار سمَّ بناء متحكم مفتوح املصدر يُ  مَّ تَ و أو لغة بايثون.   RESTالتمثيلية 
ن اإلصدارات و آخر  نو بل اتحاد املُورِّدين.  وعرض ُمورِّد] من قِ ٣[ OpenDaylightاملفتوح 

 ،نو يعرض املُورِّدوالتجارية الخاصة بهم من متحكامت الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.  
، وإتش يب، متحكامت هي يف األصل استخدامات التدفق املفتوح IBM، وNEC :مثل

OpenFlow الشبكات  معداتي مصنع.  ويعرض غالبيةNEMs  اآلخرين متحكامت
وتشمل بعض املستويات من  ،متخصصة للُمورِّدين وملكية للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

  دعم التدفق املفتوح.  

متحكامت  غم من أنَّ عىل الرَّ و د مميزات وسلبيات مللكية املتحكامت البديلة. وجَ تُ 
عض مميزات األمتتة نها تعرض بفإ ؛اامللكية مغلقة أكرث من األنظمة املفتوحة اسميٍّ 

توفر مستوى دعم يربأ الذات  ؛ يف حنيوإمكانية الربمجة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات
 SDN-likeح بتشغيل يشبه الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات رصِّ إنها تُ و الشبكة.   عداتمل

ء يف من أجل البد ؛التبديل القدمية معداتللمبدالت املوروثة، وتنتفي الحاجة الستبدال 
حيث تخالف  ؛مغلقةً  إنهم يشكلون أنظمةً و   الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات. الهجرة إىل

من املباديء األصلية للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.  وقد يقومون أيضاً  ا واحدةً ظاهريٍّ 
مام ينتج استمرار التكلفة العالية ألجهزة  ؛بالتقليل من تفريغ وظيفة التحكم من األجهزة

من طرق  اً مكون عامةً  تُعتربك لُّ الشبكات.  وهذه املتحكامت البديلة الخاصة بالتمَ 
  .٦-٤مها يف قسم قدِّ الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات البديلة التي نُ 

  : املسائل املحتملة مع متحكم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ٤-٤-٤

يعاين متحكم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة من املشكالت املعروفة  ؛بشكل عام
العديد من املشكالت تم تعيينها بواسطة مفهوم وبنية  عىل الرغم من أنَّ  جديدة. تقنية أليِّ 

كلام زاد و ى واسع بدرجة قليلة حتى اآلن.   تجاري عىل مدً ْرش ا لذلك نَ فيوجد نسبيٍّ  ؛املتحكم
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تتحقق التجربة بالحياة الحقيقية أكرث عىل مدى أكرب، وتكون الحاجة  ؛ التجاريمدى النرش
ق األوسع من التطبيقات ذات الخليط األكرث سَ التجربة يف نَ  خاصةً ؛ يف الطلب عىل الشبكات

قبل إقامة االنتشار الواسع للثقة يف  حيث تكون مطلوبةً  ؛عداتمن أنواع امل »تجانسالعدم «
عدد مسائل  أن يكونَ  تحقيق النجاح يف هذا االنتشار املتغري سيتطلُب  إنَّ و هذه البنية.  

ستصبح هذه الحلول يف  ؛يف بعض الحاالتو  .كاٍف  تعيينها بشكلٍ  املتحكم املحتملة يتمُّ 
: مثل ،سيكون عىل كيان املقاييس ؛يف حاالت أخرى ال متعددة من ُمورِّدين مختلفني.أشك

ذكرنا أن بنية  ٦-٢-٣يف القسم و بتفويض مقياس.   أن تقومَ  ONFمؤسسة  الشبكة املفتوحة 
مع مسائل التأخري، واملدى، واإلتاحة العالية، واألمن.   اً تصارع م املركزي قد تطلُب التحكُّ 

 الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات متحكمُ  ، سيحتاجُ باإلضافة إىل هذه املسائل األكرث عموميةً 
ه تحديات التنسيق بني التطبيقات، وانعدام واجهة مربمج التطبيقات أن يوجِّ إىل املركزي 
  ، وأولوية التدفق.APIلشامل القياسية إىل ااملتجهة 

قد يتواجد أكرث من تطبيق واحد للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يعمل عىل متحكم 
تصبح املسائل املتعلقة بعمل أولوية للتطبيقات  ؛فردي.  عندما تكون هذه الحالة

؟  هل يكون التطبيق ن يستقبل الحدث أوالًأ تطبيق يجب  ومعالجة التدفق مهمة.  أيُّ 
باملرور عىل طول هذا الحدث إىل التطبيق التايل عىل الخط، أم هل ميكن اعتبار  اً مطالب

فرصة االختبار والعمل عىل حالة ال يحصل تطبيق آخر عىل  ، يف أيِّ املعالجة مكتملةً 
  الحدث املستلم؟

 APIاملقياس البارز بالنسبة لواجهة مربمج التطبيقات املتجهة إىل الشامل  إن انعدامَ 
ى واسع اد استخدامها عرب مدً عَ تنطوي عىل عقبات لتطوير التطبيقات التي سيُ  اً جهود دُّ عَ تُ 

عام  تدفق املفتوح بشكلٍ لة بالنسبة لعمل املقاييس املبكر  جهودُ  ْت ضَ من املتحكامت.  افَرتَ 
من الكفاءة التي تكتسب  أن يربز ويظهر، وكثريٌ  هذا النظري املتجه إىل الشامل ميكنُ  أنَّ 
د بدونها.  ويف والتي ستُفقَ   أن تأيت من الهجرة إىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ُض فَرتَ يُ 

ز عىل عمل مجموعة عمل تركِّ ONFَشكَّلت مؤسسة الشبكة املفتوحة  م٢٠١٣آخر عام 
  ).٢-٣الجدول  (انظر: APIمقاييس لواجهة مربمج التطبيقات املتجهة للشامل 

 يمعالجتها يف ترتيب ذ يتمُّ   الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات التدفقات يف جهازِ  إنَّ 
ومن خالل تطبيق الشبكات  األول الذي طابق الحزمة القادمة.التدفق  يعمُل وولوية.  أ 

 للتدفقات عىل جهاز الشبكات املُعرَّفة مهامٍّ  املُعرَّفة بالربمجيات الفردية، يكون أمراً 
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لوك الناتج غري  ؛مل يتم ذلكْن إ و صحيح.   بأن يضع أولويات بشكلٍ   ؛بالربمجيات يكون السُّ
بأولوية أعىل  اً أكرث تخصيص ما تدفقاٍت  تطبيقٍ  سيضع مصممُ : عىل سبيل املثال ،صحيح

ومنفذ بروتوكول  ،١٠.١٠.١٠.٢ IPمن عنوان بروتوكول اإلنرتنت  حزممطابقة كل ال: (مثل
مطابقة كل : ومعظم التدفقات العامة بأقل أولوية (مثل ،)٨٠ TCP portالتحكم بالنقل 

وجد تفإنه عندما  ؛ومع ذلك ا لعمله لتطبيق فردي.نسبيٍّ  سهالً دُّ عَ يشء آخر).  وهذا يُ 
 أولوية مدخل التدفق أكرثَ  تصبحُ  ؛متعددةً  SDN تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

التطبيقات؟   يف إدارتها.  كيف يقوم املتحكم بالخلط املناسب للتدفقات من كلِّ  صعوبةً 
  بني التطبيقات. اً خاص اً ا ويتطلب تنسيقذلك تحديٍّ  يُعترب

   : بالربمجياتتطبيقات الشبكات املُعرَّفة  ٥-٤

 فوق متحكم الشبكات املُعرَّفة تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات تعمل
لشامل إىل ابالربمجيات، وتتواصل مع الشبكة عن طريق واجهة مربمج التطبيقات املتجهة 

عن  تكون يف النهاية مسؤولةً  تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  الخاصة باملتحكم.  إنَّ 
برمجتها عىل أجهزة الشبكة باستخدام واجهة مربمج  ارة مدخالت التدفقات التي تمَّ إد

من خالل واجهة مربمج و من أجل إدارة التدفقات.   ؛APIالتطبيقات الخاصة باملتحكم 
من خالل  حزم) تهيئة التدفقات لتوجيه ال١عىل ( تكون التطبيقات قادرةً  APIالتطبيقات 

) توازن حموالت البيانات عرب املسارات املتعددة ٢أفضل مسار بني اثنني من نقاط النهاية؛ (
ات يف بنية ) التفاعل مع التغريُّ ٣(؛ أو األماكن املقصودة مع مجموعة من نقاط النهاية

) إعادة ٤وحاالت إضافة أجهزة ومسارات جديدة، و( ،بطالرَّ  لحاالت تعطّ : مثل ،الشبكة
  قة باألمن.  لِّ ل، واملهام املشابهة املتعَ صْ جاه البيانات ألغراض التفتيش، والتصديق، والفَ ات

مثل واجهة املستخدم الرسومية  ،التطبيقات القياسية بعَض  ٥- ٤يشمل الشكل و
(GUI)أن يالحظ  يجُب وم، وتطبيق التوجيه.  من أجل إدارة املتحكم، ومبدل التعلّ  ؛

م ال يتم الحصول القارئ أنه حتى الوظيفة األساسية للطبقة الثانية البسيطة ملبدل التعلُّ 
مع متحكم  SDN عليها ببساطة بواسطة اقرتان جهاز الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

 للتفاعل مع عنوان رضورياً  دُّ عَ يوجد منطق إضايف يُ و.  SDN الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
وتحديث جداول إعادة التوجيه يف أجهزة الشبكات املُعرَّفة  اهد حديثاً شَ املُ  MACالـ 

الجديد  MACلتوفري ربط مع عنوان الـ  ؛م فيها بهذه الطريقةتحكَّ املُ  SDN بالربمجيات 
د يف تطبيق سَّ ب حلقات التبديل.  وهذا الحدث اإلضايف يتجَ من خالل الشبكة يف حني تجنُّ 
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.  تعترب إحدى القوى املنظورة من بنية الشبكات املُعرَّفة ٥-٤يف شكل مبدل التعلم 
من  اً امئالتحكم بها بواسطة املجموعة األغنى د قرارات التبديل يتمُّ  نَّ أ  SDN بالربمجيات 

تكون قوة بنية الشبكات املُعرَّفة  ؛بهذه الطريقةو التطبيقات التي تتحكم يف املتحكم.  
 مع تناسب أكرثتتكون التطبيقات األخرى التي و ع بكرثة.  للتوسُّ  قابلةً  SDN بالربمجيات 

  هذه البنية هي موازن األحامل وجدار الحامية، ضمن أشياء أخرى كثرية.

ل هذه األمثلة بعض تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات النموذجية التي ثِّ متُ و 
تعرض تطبيقات مثل هذه بنية و  ل الباحثني واملُورِّدين اليوم.بتطويرها من قِ  مَّ تَ 

عقدة تواجدت عىل تنفيذ وظيفة مُ  حيث تكون قادرةً : الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات
لها بالعمل يف بيئة الشبكات  وتسمحُ  ،ةدَ جهاز أو أداة شبكة عىل حِ  يف كلِّ  مسبقاً 

  املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة.

  : بالربمجياتمسؤوليات تطبيق الشبكات املُعرَّفة  ١-٥-٤

وظيفة  هي أداء أيِّ  ؛إن املسؤولية العامة لتطبيق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات
كان توازن األحامل، أو جدار حامية أو بعض العمليات األخرى.  ومبجرد  ة لها، سواءٌ مَ صمَّ مُ 

 يق، ينفُق األجهزة واإلبالغ ببنية الشبكة إىل التطب ءِ دْ وبَ  أن ينتهي املتحكم من عملية تهيئةِ 
الوظيفة الرئيسية  إنَّ و ليك يستجيب لألحداث.   ؛معالجاته يخصُّ  التطبيق أكرث وقٍت 

قاد سلوك التطبيق من خالل األحداث اآلتية لكن يُ  ؛ من تطبيق آلخرللتطبيق سوف تتغريَّ 
ميكن أن تشمل املدخالت الخارجية أنظمة و   عن املدخالت الخارجية. من املتحكم فضالً

أو  IDS، أو نظام كشف االخرتاقات Netflowد الشبكة مثل أقران تدفق الشبكة صْ َر 
يؤثر التطبيق عىل الشبكة من خالل االستجابة و.  BGPبروتوكول البوابة الحدودية 

 SDN الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ل تطبيُق سجَّ .  يُ ٦-٤رار شكل لألحداث عىل غِ 
مثل  حكم طريقة استدعاء التطبيق عندما يحدثكمستمع ألحداث معينة، ويستدعي املت

 دُّ عَ تُ و وهذا االستدعاء سوف يتالزم مع التفاصيل املناسبة املتعلقة بالحدث.   هذا الحدث.
هي  SDN بعض أمثلة األحداث املعالجة من خالل تطبيق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

 ؛يف أول حالتنيو  مة القادمة.ف جهاز الشبكة، والحز اكتشاف جهاز مستخدم نهايئ، اكتشا
اً الكتشاف جهاز وفق SDN إرسال األحداث إىل تطبيق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  يتمُّ 

املبدل، أو املوجه، : ) أو جهاز شبكة جديد (مثلMACعنوان : مستخدم نهايئ جديد (أيْ 
إرسال أحداث الحزمة القادمة إىل تطبيق  يتمُّ وأو نقطة الوصول الال سلكية)، عىل الرتتيب. 
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استالم الحزمة من جهاز الشبكات املُعرَّفة  عندما يتمُّ  SDN الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
بسبب أن مدخل التدفق يوجه تعليامت إىل جهاز الشبكات املُعرَّفة  ؛SDN بالربمجيات 
أنه ال يوجد تطابق ملدخل أو بسبب  ،ىل املتحكمإإعادة توجيه الحزمة ببالربمجيات 

.  عندما ال يوجد تطابق مدخل SDN التدفق عند جهاز الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
إلعادة توجيه الحزمة إىل املتحكم، عىل الرغم من  يكون اإلجراء االفرتايض دامئاً  ؛البيانات

  عىل طبيعة التطبيقات. اعتامداً  ؛أنها ميكن أن تكون إلسقاط الحزمة

من الطرق التي ميكن لتطبيق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات أن  د العديدُ وجَ تُ و 
وجد وت بالربمجيات. استالمها من متحكم الشبكات املُعرَّفة التي تمَّ  لألحداِث  يستجيَب 

تنزيل مجموعة من مدخالت التدفق االفرتاضية إىل الجهاز : مثل ،استجابات بسيطة
 االفرتاضية أو الثابتة تكون بالضبط هي نفسها لكلِّ .  وهذه التدفقات املكتشف حديثاً 

طلوب معالجة قليلة بواسطة التطبيق.  املفئة من جهاز الشبكة املكتشف، وبالتايل يكون 
من بعض  معلومات عن الحالة تتجمعُ  قد تتطلُب  وجد أيضاً استجابات أكرث تعقيداً وت

  عن املتحكم.   املصادر األخرى بعيداً 

عىل  ،عىل معلومات هذه الحالة اعتامداً  ؛أن يؤدي إىل استجابات متنوعة وهذا ميكنُ 
 SDN بالربمجيات  فةقد يقرر تطبيق الشبكات املُعرَّ  ؛عىل حالة املستخدم اعتامداً : سبيل املثال

تنزيل : مثل ،الحزمة الحالية بطريقة معينة، أو قد يأخذ بعض اإلجراءات األخرى أن يعالجَ 
  التدفقات املتخصصة للمستخدم.مجموعة من 

    : الطرق البديلة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ٦-٤

للشبكات املُعرَّفة  اأصليٍّ  اً ا باختبار ما نعتربه تعريفنَ مْ حتى اآلن يف هذا الفصل قُ 
ا عن البدائل األخرى بواسطة مصطلح الشبكات املُعرَّفة اهَ زنَ ، والتي ميَّ SDN بالربمجيات 

الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  فإنَّ  اً؛أكرث تأكيد بشكلٍ و  .open SDN بالربمجيات املفتوحة 
وبني مشغيل مراكز البيانات  ،أوسع يف مجتمع البحوث لها دعمٌ  open SDN املفتوحة 

عىل  ،لتنفيذ ؛وجد طرق أخرى مقرتحةت ؛جوجل، وياهو! ، وأمثالها.  ومع ذلك: مثل ،الكبرية
باملورد  عامةً  عض أهداف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.  وهذه الطرق مرتبطةٌ ب ،األقل

إننا نعرف هنا فئتني من بدائل استخدامات الشبكات و املفرد للشبكات أو اتحاد املُورِّدين.  
الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات مربمج التطبيقات : املُعرَّفة بالربمجيات
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عن طريق الشبكات املعتمدة عىل SDN والشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ،APIsالحالية 
تتكون من توظيف الوظائف املوجودة عىل أجهزة : األوىل؛ مراقب األجهزة االفرتاضية

: مثل ،د، عن طريق الطرق التقليديةعْ ها عن بُ ؤ استدعا الشبكة التي ميكن أن يتمَّ 
أو اآللية األحدث،   CLI واجهة سطر األوامر  أو SNMP بروتوكول إدارة الشبكات البسيط 

مة من واجهات مربمج التطبيقات لنقل الحالة التمثيلية قدَّ نة هي املُ ِر وأكرث آلية مَ 
(RESTful) APIs  . يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات و SDN عن طريق الشبكات

تفاصيل البنية التحتية للشبكة املرتاكبة غري  ة عىل مراقب األجهزة االفرتاضية، تكونُ دَ عتمِ املُ 
ل عرب قمة الشبكة املادية.  إننا نجعل ذات عالقة.  والشبكات املرتاكبة االفرتاضية مُتثِّ 

بحيث تكون شبكة الرتاكبات املعتمدة عىل مراقب األجهزة االفرتاضية من تراكبات ؛ التمييز
يوجد و اقب األجهزة االفرتاضية أيضاً.مر أخرى من غري املعتمدة عىل  موجودة يف أشكالٍ 

الشبكة االفرتاضية املحلية  تقنيةلهذا النوع من الشبكات االفرتاضية وهو  مبكرٌ  مثاٌل 
VLAN ٌآخر من الشبكة املرتاكبة وهو ال يتعلق باستخدامنا ملصطلح النِّد  .  ويوجد نوع

وبت تورنت  ،Napsterنابسرت : مثل ،P2P/ overlay networkللنِّد/ شبكة الرتاكب 
BitTorrent  . ح أكرث التمييز بني الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات وضِّ سنُ و SDN،  والنِّد

  .٨- ٨يف القسم  للنِّد/شبكة الرتاكب الحقاً 

عن كيفية عمل الطرق البديلة للشبكات املُعرَّفة  يف األقسام التالية سنعرض مقدمةً و 
عن مقدمة للبعض  هذا فضالً ؛التفاصيل الخاصة باملعالجة اكرثَ  أجلناو . SDNبالربمجيات 

  .٦اآلخر يف فصل 

  :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات مربمج التطبيقات الحالية ١- ٦-٤

هو لنقل وظيفة التحكم SDN إذا كان املفهوم األسايس للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
أخرى غري مفهوم التدفق  ز بطرقٍ نجَ أن يُ  فإنه ميكنُ  ؛من األجهزة إىل املتحكم املركزي

أحد الطرق و . open SDNاملفتوح املركزي بجانب الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة 
الربمجيات املوجودة  فإنَّ  ؛أغنى من نقاط التحكم عىل األجهزة وبالتايل التي توفر مجموعةً 

وهو املتوقع  ،للتنبؤ وقابالً اً ذكي اً ر سلوكزة وتوفِّ يف أماكن مركزية ميكن أن تعالج هذه األجه
يعرض  ؛.  وبالتبعيةSDNيف الشبكة املتحكم بها عن طريق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

عن طريق تحسني طرق  SDN العديد من املُورِّدين حلول الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
  ات الخاصة بهم.التأثري عىل تغيريات التهيئة يف أجهزة الشبك
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يف  APIs واجهات برمجة التطبيقات ْرب رنا الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عَ لقد صوَّ 
مع األجهزة عن طريق واجهة  متصالً ح الرسم متحكامً يوضِّ و.  ٧- ٤رسومات يف شكل 

  مع حلول الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  عادةً و  .APIبرمجة التطبيقات الخاصة بامللكية 
من واجهات برمجة  اً نحسَّ ى مُ ن مستوً و ر املُورِّدوفِّ يُ  ،APIsعرب واجهات برمجة التطبيقات 

وبروتوكول إدارة   CLI من مجرد واجهة سطر األوامر  بدالً ؛عىل أجهزتهم APIsالتطبيقات 
البنية املوضحة يف الشكل تذكريية للمخططات  دُّ عَ تُ و التقليدية.   SNMP الشبكات البسيط 

م خدِ ستَ وجد مجموعة من التطبيقات تَ ت ؛األوىل يف هذا الفصل.  وكام ذكرنا من قبل
 قُّ شتَ نشأة هذه الفكرة تُ  إنَّ و للتأثري عىل إعادة التوجيه يف الشبكة املادية.   اً مركزي متحكامً 

من درجة التحكم عىل قرارات إعادة  اً بعضد املبدالت املوروثة كلها تتكبَّ  من حقيقة أنَّ 
ط لهذا الفرط من بسَّ التوجيه عن طريق واجهات اإلدارة املوجودة.  ومع توفري استخالص مُ 

   ميكن اكتساب بعض الشبكات القابلة للربمجة من خالل هذا املفهوم.و الواجهات، 

عوامل تهيئة عىل األجهزة  عُ ضْ كان من املمكن وَ  ؛األيام األوىل لإلنرتنت التجاري منذ
وبروتوكول إدارة الشبكات  ، CLI واجهة سطر األوامر : مثل ،باستخدام الطرق

إنها ميكن أن ف ؛متاحةً  طويلةٌ  هذه اآلليات لها فرتةٌ  عىل الرغم من أنَّ و .  SNMP البسيط 
أنها موجهة نحو مهام إدارية ثابتة  ؛للحفاظ عليها.  وأكرث من ذلك وصعبةً  تكون ثقيلةً 
: مثل ،ديناميكية، ومتكررة، وأوتوماتيكية مطلوبة يف البيئات اا، وليست مهامٍّ نادرة نسبيٍّ 

ع تغيريات تهيئة عن بُْعد نْ د طرق أحدث من توفري وسائل لصُ وجَ وتُ   مراكز بيانات اليوم.
من هذه هي استخدامات واجهة  األكرث شهرةً و تم تطويرها يف األعوام القليلة املاضية.  

لقد أصبح نقل الحالة و .  RESTful APIمربمج التطبيقات لنقل الحالة التمثيلية 
 ْرب عَ  APIsإلنشاء استدعاءات واجهات مربمج التطبيقات  سائدةً  طريقةً  RESTالتمثيلية 
بروتوكول نقل النص التشعبي  RESTتستخدم نقل الحالة التمثيلية و .  الشبكات
(HTTP) ُأسايس يف مترير بيانات الشبكة العنكبوتية.   م بشكلٍ خدَ ستَ ، وهو الربوتوكول امل

 وقابلةً  بسيطةً  RESTful APIsواجهات مربمج التطبيقات لنقل الحالة التمثيلية  تُعتربو 
وبالتايل  ، TCPالتحكم بالنقل القيايس ولها مميزات يف استخدام منفذ بروتوكول  ،للتمدد

من خالل جدران  بأن مترَّ  APIللسامح الستدعاءات  جدار الحامية خاصةً ال تتطلب تهيئة 
ر مناقشة بتفاصيل أكرث لواجهات مربمج التطبيقات لنقل الحالة التمثيلية وفِّ إننا نُ  الحامية.

RESTful APIs  ٣- ٢-٦يف قسم.  
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 الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عرب واجهات برمجة التطبيقات: ٧-٤شكل رقم 

من الفوائد للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عرب واجهات برمجة التطبيقات  د عددٌ وجَ يُ 
هي أنها تستخدم واجهات إدارة موروثة،  ؛زة لهذا املفهومميِّ زات املُ يْ املَ  إحدى.  الحالية

 لمبدالتل اً ال يتطلب هذا الحل تحديث ؛تعمل مع املبدالت املوروثة.  إذن ؛وهي بالتايل
هي أنه يسمح لبعض  ؛أخرى لهذا املفهوم وجد فائدةٌ تاملفعل فيها التدفق املفتوح.  و 

هذه أيضاً  APIsوتجعل واجهات برمجة التطبيقات   سينات يف األمتتة ومرونة الحركة.التح
اتيكية أدوات التزامن التي تستجيب برسعة وأوتوم: مثل ،من األسهل كتابة الربمجيات

يف مركز البيانات).  امليزة الثالثة   VMحركة الجهاز االفرتايض :(مثل للتغيريات يف الشبكة
م املركزي لألجهزة  يف تسمح بقدر من التحكُّ  APIsواجهات برمجة التطبيقات  هي أنَّ 
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باستخدام  SDNشبكات ُمعرَّفة بالربمجيات  لِّ حَ  فإنه من املمكن بناءُ  ؛وبالتايل  الشبكة.
د وجَ يُ  ؛عة.  وأخرياً وزَّ رة عىل أجهزة الشبكة املُ املتوفِّ  APIsواجهات برمجة التطبيقات 

لزيادة االنفتاح يف مفهوم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عرب واجهات برمجة  احتامٌل 
ملُورِّدين مفردين،  الواجهات املفردة قد تكون مملوكةً  غم من أنَّ عىل الرَّ و التطبيقات.  

 تختلُف و  الستغاللها عن طريق التطبيقات. انفتاحاً  تصنعُ فإنها  ؛عندما تتعرض للتطبيقات
    الشبكات إىل آخر. معدات مصنعدرجة االنفتاح من 

دة عىل واجهة مربمج التطبيقات عتمِ ق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املُ ُر لطُ  ؛بالطبع
API مربمج الشبكة  عىل اإلطالق.  يحتاجُ  يف غالبية األحوال ال يوجد متحكمٌ : أوالً؛ قيودها
، اً فإنه ال يوفر مستخلص ؛د متحكمٌ جِ وُ  حتى إنْ : ثانياً مبدل.   مع كلِّ  مبارشةً  أن يتفاعَل إىل 

ر يف أن يفكِّ إىل  املربمجُ  يحتاجُ  ؛من ذلك وهو رؤية اتساع الشبكة إىل املربمج.  وبدالً
مبدل، وعىل  زال يوجد مستوى تحكم يعمل عىل كلِّ ي حيث ال: ثالثاً املبدالت الفردية.  

يجب ؛ رها املربمج عىل قمة هذا املتحكمطوِّ ، عىل التطبيقات التي يُ املتحكم، واألكرث أهميةً 
إذ ؛ ملكيةً  دُّ عَ يُ  الحلَّ  هي أنَّ  ؛أخرى أن تتزامن مع ما يفعله مستوى التحكم املوزع.  عقبةٌ 

مثل  ،(كام تعارضت مع بروتوكول واجهات مربمج التطبيقات هي ليست قياسيةً  نَّ إ 
تطبيقات الربمجيات التي تشبه الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات التي  فإنَّ  ؛التدفق املفتوح)

دة عىل واجهة مربمج التطبيقات سوف تعمل مِ عتَ تستخدم هذا النوع من املفاهيم املُ 
وافقني معها.  فقط مع األجهزة من مورد متخصص أو مجموعة صغرية من املُورِّدين املت

 ليك يوفر دعامً  ؛من خالل متديد هذا املفهوم ؛ما يتم التحايل عليه د أحياناً يْ وهذا القَ 
  تعددة والخاصة باملُورِّدين.امللواجهات مربمج التطبيقات 

ر عىل االختالفات بني جهاز واجهات مربمج التطبيقات بالنسبة ملطوِّ  قناعاً  عُ ضَ وهذا يَ 
  من واجهات الجهاز  واجهة مربمج التطبيقات املتجهة للشامل بدالًالتطبيق، الذي سريى 

من الواضح أن هذا التجانس عىل الواجهة و  توافق عىل الجانب املتجه للجنوب.غري امل
  ق من خالل زيادة التعقيد يف املتحكم.  حقَّ لشامل قد تُ إىل ااملتجهة 

لنقل التحكم خارج  SDNجيات مبدأ الشبكات املُعرَّفة بالربم نَّ إف ؛إىل ذلك إضافةً 
ع مبدالت أبسط وأقل نْ جزيئ صُ  بحيث كان املقصود منه بشكلٍ  ؛املبدل إىل متحكم رئييس

 الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عرب واجهات برمجة التطبيقات يعتمدُ  مفهومَ  إنَّ و .  تكلفةً 
 هذا سالحٌ  أنَّ  ؛م بهسلَّ من املُ و عالية الثمن كام سبق ذكره.  الدة عقَّ عىل نفس املبدالت املُ 
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 عالية الثمن قد تجد أنه أكرث تكلفةً الالرشكة التي لديها بالفعل املبدالت  نَّ إذ إ  ؛ذو حدين
  ، باعتبار أنها بالفعل استثمرت يف األجهزة املوروثة. إىل مبدالت أقل سعراً غريِّ عليها أن تُ 

لربمجيات عرب واجهات برمجة مفهوم الشبكات املُعرَّفة با فعىل الرغم من أنَّ  ؛وأخرياً 
مع الشبكات االفرتاضية  خاصةً  ؛ببعض التحكم عىل إعادة التوجيه التطبيقات يسمحُ 

فإنه ال يسمح بنفس الدرجة  ؛VPNsوالشبكات االفرتاضية الخاصة  VLANsاملحلية 
  ها التدفق املفتوح.لُ س للتدفقات املفردة التي يتحمَّ لِ لتحكم دقيق سَ 

 دُّ عَ فإن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عرب واجهات برمجة التطبيقات تُ  ؛وبشكل ملخص
املركزي واملعتمد عىل يف االتجاه الصحيح، ونقله نحو هدف التحكم يف الشبكة  خطوةً 

إنه من املمكن لرؤية الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عرب واجهات برمجة و  الربمجيات.
أكرث  عندما يكون هناك حلٌّ  مفيدةً  دُّ عَ حيث تُ  ؛الحالية التطبيقات كامتداد عميل للوظيفة

  أو عىل العكس غري مناسب. ،وهو غري متاح بعد ،للتدفق املفتوح زاً تحيُّ 

دة عتمِ الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق الشبكات املرتاكبة املُ  ٢-٦-٤
  : عىل مراقب األجهزة االفرتاضية

وهي التي أرشنا  ؛أكرث ابتكاراً  SDNللشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  بديلةٌ  وجد طريقةٌ ت
وتحت هذا  ة عىل مراقب األجهزة االفرتاضية.إليها أنها تعمل كشبكات تراكب معتمد

ت الشبكة املادية الحالية كام هي، مع أجهزة الشبكة وعمليات التهيئة الخاصة كَِر املفهوم تُ 
دة عىل مراقب عتمِ الشبكات االفرتاضية املُ  شبكة تقيمُ لكن فوق تلك ال ؛بها بدون تغيري

تتفاعل األنظمة عىل أطراف الشبكة مع تلك الشبكات االفرتاضية، و األجهزة االفرتاضية.  
  تفاصيل الشبكة املادية عن األجهزة املرتبطة بالرتاكبات. والتي تحجُب 

الشبكات االفرتاضية عىل  حيث نرى تراكَب ؛ ٨-٤رنا هذا الرتتيب يف الشكل لقد صوَّ 
 SDNتجعل تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات و البنية التحتية للشبكة املادية.  

لتعطي إمكانية الوصول إىل الشبكات واملنافذ ؛ استخدام هذه املوارد من شبكة الرتاكب
رها بنظائ طبيعي وال تتعلق بالرضورة مبارشةً  بشكلٍ  االفرتاضية، والتي هي مستخلٌص 

  املادية أدناها.
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 املحاكاة االفرتاضية للشبكات: ٨-٤شكل رقم 

  
  اإلطارات املغلفة: ٩-٤شكل رقم 

مفهوم حركة البيانات بالشبكة االفرتاضية يعمل فوق  فإنَّ  ؛٨-٤يف شكل  حٌ وضَّ كام هو مُ 
تدخل مراقبات األجهزة االفرتاضية حركة البيانات إىل و البنية التحتية للشبكة املادية. 

بيانات الشبكات االفرتاضية من  مترُّ و وتستقبل حركة البيانات منها.   ،الشبكة االفرتاضية
لكن نقاط النهاية تكون عىل غري علم بتفصيل البنية املادية، أو  ؛خالل هذه األجهزة املادية
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ن هذه الشبكات االفرتاضية إ األخرى.  حيث طريقة حدوث التوجيه، أو وظائف الشبكة 
بل األجهزة من قِ  فإنه ميكن أن يتم السيطرة عليها متاماً  ؛موجودة أعىل البنية التحتية املادية

ف جهاز من أجهزة (أطراف) الشبكة.  يف مراكز البيانات، ميكن أن يكون ذلك أطر لغاية 
والتي تعمل  ،VMsا عىل مراقبات األجهزة االفرتاضية الخاصة باآلالت االفرتاضية منوذجيٍّ 

  خادم. عىل كلِّ 

عندما و .  فهي عمل قنوات، والتي تستخدم التغلي هذا ممكناً  إن اآللية التي تجعُل 
تدخل حزمة طرف الشبكة االفرتاضية يف املصدر، سوف يأخذ جهاز الشبكة (وعادة يكون 

يف  حٌ وضَّ يف إطار آخر.  وهذا مُ  اً االفرتاضية) الحزمة كلها ويصنع لها تغليفمراقب األجهزة 
أو نقطة نهاية  ى نقطة نهاية القناة سمَّ طرف الشبكة االفرتاضية تُ  .  الحظ أنَّ ٩-٤شكل 

  .(VTEP)القناة االفرتاضية 

وبناًء عىل املعلومات  ؛ثم يأخذ مراقب األجهزة االفرتاضية هذه الحزمة املغلفة
الخاصة باملكان  (VTEP)املربمجة من املتحكم، يرسلها إىل نقطة نهاية القناة االفرتاضية 

وتعيد  ،ةالحزم هذه تزيل تغليَف  (VTEP)نقطة نهاية القناة االفرتاضية و املقصود.  
املادية، تكون  فة عرب البنية التحتيةغلَّ توجيهها إىل املضيف املقصود.  مع إرسال الحزمة املُ 

الخاصة باملصدر إىل نقطة نهاية  (VTEP)من نقطة نهاية القناة االفرتاضية  ْت لَ رسِ قد أُ 
 IPتكون عناوين بروتوكول اإلنرتنت  ؛القناة االفرتاضية الخاصة باملكان املقصود.  وبالتايل

يف  ؛دةً .  وعاةاملقصود (VTEP)هي تلك الخاصة باملصدر ونقطة نهاية القناة االفرتاضية 
مرتبطة مع مراقبات  (VTEPs)الشبكة االفرتاضية، تكون نقاط نهاية القناة االفرتاضية 

  األجهزة االفرتاضية.

بروتوكول  - يف  -  MACار إليها كعمل قنوات شَ قنوات يُ الوهذه اآللية من عمل 
الداخيل، قد  MACكامل، من عنوان الـ  بسبب أن اإلطار بشكلٍ ؛  MAC-in-IPاإلنرتنت 

ح يف شكل وضَّ تم تغليفه يف هذا اإلطار من بروتوكول اإلنرتنت وحيد اإلرسال، كام هو مُ 
 - يف  - .  لقد قام ُمورِّدون مختلفون بإنشاء طرق ملكيتهم الخاصة بهم لعمل قنوات  ٩- ٤

أن سيسكو قد عرضت الشبكة االفرتاضية  خاصةً  .MAC-in-IPبروتوكول اإلنرتنت 
]، وتستخدم مايكروسوفت افرتاضية الشبكة ١٠[ VXLANابلة لالمتداد قالاملحلية 

ى سمَّ فتستخدم ما يُ  ؛لنيسريا ة]، وبالنسب١١[ NVGREباستخدام تغليف التوجيه العام 
  ].١٢[ STTعمل قنوات النقل بدون الحالة 
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  عن التأكد من أنه يوجد غالباً املتحكم املركزي يكون مسؤوًال  يفرض هذا املفهوم أنَّ 
ملسار من مضيف املكان املقصود الفعيل إىل مراقب األجهزة االفرتاضية يف املكان  رسمٌ 

  والتي تخدم هذا املضيف. ،املقصود

نها تخدم أجهزة إ  إذ ؛VTEPsأدوار نقاط نهاية القناة االفرتاضية  ١٠-٤ح شكل وضِّ يُ و
منوذجي  بشكلٍ  قدرة الشبكة االفرتاضية مضافةً  وتَُعدُّ املضيف يف املصدر واملكان املقصود.  

منا له مع املبدل االفرتايض.  لقد قدَّ  إىل مراقب األجهزة االفرتاضية عن طريق عمل امتدادٍ 
جداً ملفهوم الشبكة املرتاكبة.   ، وهو مناسٌب ٢-٣- ٤مفهوم املبدل االفرتايض يف قسم 

الت افرتاضية مرتبطة بَيِْنيٍّا عن طريق ن من مبد افرتاضية تتكوَّ  للشبكة االفرتاضية بنيةٌ 
نقاط نهاية القناة  املبدالت االفرتاضية مصورة وأيضاً  نقطة افرتاضية. -إىل  -ابط نقطة رو 

 يتمُّ و.  ان الروابط االفرتاضية قنوات تربط بينه، وتكوِّ ١٠-٤يف شكل  VTEPsاالفرتاضية 
ل إىل نقطة رسَ وتُ  ،٩-٤ح يف شكل وضَّ تغليف كل البيانات عىل الشبكة االفرتاضية كام هو مُ 

يجب أن و.  VTEP-to-VTEPإىل نقطة نهاية القناة االفرتاضية  -نهاية القناة االفرتاضية 
هي نفسها الروابط التي تربط بَيِْنيٍّا  ١٠-٤القنوات املصورة يف شكل  يالحظ القارئ أنَّ 

  .٨-٤مراقبات األجهزة االفرتاضية يف شكل 

  
  نقاط نهاية القناة االفرتاضية: ١٠-٤شكل رقم 

 ومتزامنةً  شبكات الرتاكب املتعددة ميكن أن تبقى مستقلةً  أنَّ  إىل ٨-٤شكل  كام يشريُ 
  عىل نفس الشبكة املادية.  
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الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق شبكات الرتاكب املعتمدة  فإنَّ  ؛لذلك وتلخيصاً 
مثل مراكز البيانات التي تشغل  ،جداً لبيئات مناسبةً  دُّ عَ عىل مراقب األجهزة االفرتاضية تُ 

د عدد حدِّ بالفعل برمجيات الحوسبة االفرتاضية والتخزين للخوادم الخاصة بها.  إنها تُ 
 MACد انفجار عنوان حدِّ تُ : أوالًاملتطلبات الخاصة بحلول الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.  

املضافة مخفية  MACهذه العناوين  كلَّ  بسبب أنَّ  ؛يف مراكز البيانات والبيئات السحابية
 كلَّ  بسبب أنَّ  ؛VLANد قيود الشبكة املحلية االفرتاضية حدِّ تُ : ثانياً يف اإلطار املغلف.  

غري مطلوبة لدعم  VLANsالبيانات تكون يف قنوات وتكون الشبكات املحلية االفرتاضية 
 بسبب أنه يتمُّ  ؛متطلبات األمتتة ومرونة الحركةد حدِّ تُ : ثالثاً فصل املستخدمني املتعددين.  

ها وسحبها يف جزء من ؤ بنا أن يتمَّ  تنفيذها يف الربمجيات، وهذه الشبكات االفرتاضية ميكنُ 
  لتغيري البنية التحتية للشبكة املادية. الوقت الذي يكون مطلوباً 

دها ميكن أن يحدِّ شكالت التي امل هذه الشبكات املرتاكبة ال تحل كلَّ  فإنَّ  ؛ومع ذلك
د املسائل حدِّ ال تُ  أنها خاصةً  .open SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة  حلُّ 

.  وأكرث من يدويةً  وصيانةً  تهيئةً  تتطلُب  ما زالتاملوجودة يف البنية التحتية املادية، والتي 
التحتية املادية، يف تحديد عمل أولويات للبيانات والكفاءة يف البنية  فهي تتعطل ؛ذلك

إعدادات  وتستمرُّ  ،STPيف مواجهة الروابط املغلقة لربوتوكول الشجرة املتفرعة  وأيضاً 
كبات املعتمدة عىل مراقب الرتا إنَّ  ؛وأخرياً ي مهندس الشبكة.  يف تحدِّ  QoSجودة الخدمة 

 نَّ إذ إ  ؛والتبسيطد الرغبة يف فتح أجهزة الشبكة من أجل االبتكار حدِّ ال تُ االفرتاضية  األجهزة
  .هذه األجهزة للشبكات املادية مل تتغري إطالقاً 
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  : الخامتة ٧-٤

إنه من املهم أن نتعرف  ؛وصف هذا الفصل كيف تعمل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات
عىل أنه ال يوجد عدم توافق جوهري بني مفهوم شبكة الرتاكب املعتمدة عىل مراقب 
األجهزة االفرتاضية بالنسبة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات والشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

إلنشاء  ؛م بعض التطبيقات التدفق املفتوحخدِ ستَ تَ  ؛يف الواقعو .  open SDNاملفتوحة 
إنه من غري املناسب و واستخدام القنوات املطلوبة يف هذا النوع من الشبكات االفرتاضية.  

شبكات ُمعرَّفة  هذه الشبكات املرتاكبة هي حجر الزاوية نحو حلِّ  أن نعتقد أنَّ 
والذي يشمل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات والتدفق  ،بالربمجيات يكون أكرث اكتامالً

يف و الشبكة.   عن املادية فيام يخصُّ  من أجل تحديد متطلبات االفرتاضية فضالً ؛املفتوح
مة يف هذا قدَّ نخوض بعمق أكرث إىل بدائل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املُ س ٦فصل ال

 نقدم نظرةً سعن البدائل األخرى التي مل يتم رشحها بعد.  يف الفصل التايل  الفصل فضالً 
  مواصفات التدفق املفتوح. عىل تفصيليةً  عامةً 
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  الفصل الخامس

  مواصفات التدفق املفتوح
  

الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  أخبار الشبكات غري املنتظمني أنَّ  ومتابع قد يظنُّ 
التدفق املفتوح  يُعدبالتأكيد و هام ليسا كذلك.   ؛والتدفق املفتوح يشء واحد.  بالطبع

ة للشبكات املُعرَّفة املوجودة تحت املظلة الكبري  التقنيةمن  مميزةً  فرعيةً  مجموعةً 
زةو  إنها أداة مهمةٌ و بالربمجيات.   التدفق املفتوح يَُعرِّف بروتوكول  نَّ إذ إ  ؛لالبتكار ُمحفِّ

م كُّ من مستوى بيانات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ومستوى تحَ  االتصاالت بني كلِّ 
سلوك  ال يصفإنه و ت وجزء من سلوك مستوى البيانات. الشبكات املُعرَّفة بالربمجيا

 يُعدلكن اليوم  ؛د مفاهيم أخرى للشبكات املُعرَّفة بالربمجياتوجَ وتُ  املتحكم نفسه.
العام لربمجة مستوى  التدفق املفتوح هو الربوتوكول الوحيد غري اململوك، وذو الغرِض 

عىل ز هذا الفصل فقط كِّ ريُ سإعادة التوجيه ملبدالت الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.  و 
  وجد بدائل منافسة مبارشة.تنه ال إذ إ  ؛لوكيات التي ميليها التدفق املفتوحوتوكول والسالرب 

 د غالباً وجَ يُ و.  ١-٥نات األساسية لنظام التدفق املفتوح يف الشكل إننا نرى املكوِّ و 
تدفق مفتوح يقوم بالتواصل مع مبدل واحد أو أكرث تدفق مفتوح.  يَُعرِّف  متحكمُ 

غ الرسائل املتبادلة بني املتحكم (مستوى يَ وِص  ،ملفتوح الرسائل الخاصةبروتوكول التدفق ا
د سلوك التدفق املفتوح كيف يجب عىل الجهاز حدِّ التحكم) والجهاز (مستوى البيانات).  يُ 

يوجد ووكيف عليه أن يستجيب لألوامر من املتحكم.   ،أن يتفاعل يف مواقف متعددة
إننا  تفصييل يف هذا الفصل. والتي نختربها بشكل العديد من إصدارات التدفق املفتوح،

  السلبيات والقيود املحتملة ملواصفات التدفق املفتوح. أيضاً نأخذ يف االعتبار بعَض 

هو ليس لتوفري بديل عن القراءة التفصيلية  ؛هدفنا يف هذا الفصل الحظ أنَّ 
وكيف  ،ارص التدفق املفتوحلعن اأوليٍّ  إننا نأمل أن نوفر للقارئ فهامً و للمواصفات نفسها.  

ة التجريبية التي  فضالً ؛تعمل بَيِْنيٍّا لتوفري وظائف املبدل والتوجيه األساسية عن املَِنصَّ
ة انطالق لالبتكارات التي قد تظهر يف اإلصدارات  لكلِّ  تسمحُ  إصدار بأن يعمل كِمَنصَّ

ج املنافذ املختلفة، فإننا نوفر جداول تدر  ؛خاص فتوح.  وبشكلٍ املاملستقبلية للتدفق 
إننا ال نحاول رشح  ؛ن التدفق املفتوحوالرسائل، والتعليامت، واإلجراءات املختلفة التي تكوِّ 
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سنرشح و أن نضاعف املواصفات.   سيتطلُب  هذا حتامً  بسبب أنَّ  ؛تفصييل يشء بشكلٍ  كلِّ 
ايس لتشغيل القارئ يأخذ الفهم األس تجعُل  توضيحيةٍ  بأمثلةٍ  املواصفات األكرث أهميةً 

منوذج من النامذج األربعة التي اخرتناها للتدفق  لكلِّ  اً سنعرض مرجعو التدفق املفتوح.  
 م فيه.قدَّ فتوح يف القسم املُ امل

  :املصطلحات الخاصة بالفصل ١-٥

  املصطلحات التالية يف هذا الفصل: سنستخدمُ 

   - ل ُمدخَ  -ر آخإزالته من القامئة املرتبة بنظام  ن يتمَّ أ هو  :popسحب عنرص  -

 من بني العنارص املتشابهة. last - in - first - out (LIFO) ُمخرج -أول 

 - أول  -ُمدخل  -آخر  إىل القامئة املرتبة بنظامٍ إضافته  :أيْ  pushلدفع عنرص  -

  من بني العنارص املتشابهة. LIFOُمخرج 

مصطلح ، وهو stackمع مصطلح مكدس  متكررٍ  م هذه املصطلحات بشكلٍ خدَ ستَ تُ 
كانت  .  إذاLIFOُمخرج  -أول  -ُمدخل  -املرتبة بنظام آخر علم الكمبيوتر للقامئة  يخصُّ 

فإن  ؛سكدَّ ت إضافة ثالثة كتب إىل هذا املُ سة من كتب مثالً، إذا متَّ كدَّ إحدى الصور مُ 
 إدخاله أوالً  اسرتجاع آخر كتاب تمَّ  اف فيه هذه الكتب يكون بحيث يتمُّ ضَ الرتتيب الذي تُ 

LIFOإذا و ت إضافته.  سحبه هو آخر كتاب متَّ  الكتاب األول الذي يتمُّ  أنَّ  ؛.  وهذا يعني
يحتوي عىل زنربك يف  اً لدينا صندوق نَّ أ ل س تخيَّ كدَّ نا بشكل بسيط لفهم مصطلح مُ غريَّ 

يف أعىل  ويظهر الكتاب األخري دامئاً  ،ع الكتب من أعىل الصندوقضْ وَ  حيث يتمُّ  ؛أسفله
  .واضحاً  pushودفع  popاستخدام مصطلح سحب  ، ويصبحُ الصندوق

  
 : مكوِّنات التدفق املفتوح١-٥شكل رقم 
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سحب األخري ن والحقاً  ،فإننا ندفعه إىل القمة ؛سكدَّ إىل هذا املُ  اً عندما نضيف كتاب
من التعريفات التي  تشمل مواصفات التدفق املفتوح العديدَ و من أجل اسرتجاعه.   ؛خارجاً 

إضافة عنرص عنوان جديد إىل  عَ فْ تشمل دَ  ؛هذه املفاهيم.  ويف هذا السياقتستخدم 
 نَّ إ  إذ ؛MPLS labelمثل تبديل تسمية لربوتوكوالت متعددة  ،عنوان الحزمة املوجودة

 ن يتمَّ أ ، وما قبل أن يتم سحب العالمات خارجاً  هُ عُ فْ دَ  د مثل هذه العالمات قد يتمُّ تعدُّ 
  .، يكون تجانس املكدس مناسباً LIFOمخرج  -ول أ  - مدخل  - خر يف ترتيب آ  سحبه خارجاً 

   :نظرة عامة عىل التدفق املفتوح ٢-٥

منظمة اإلنرتنت  ْت سَ سِّ من السنوات.  وقد أُ  ت مواصفات التدفق املفتوح لعددٍ َر تطوَّ 
لتعزيز ودعم التدفق املفتوح.  وعىل  ؛كمرًىس  م٢٠٠٨يف عام  openflow.orgغري الربحية 

ففي السنوات األوىل كانت  ؛موجودة رسميٍّا عىل اإلنرتنت openflow.orgمن أن  الرغم
غري رسمي يف جامعة  املنظمة هي بالفعل مجرد مجموعة من الناس تقابلوا بشكلٍ 

ليك  ؛إىل مجتمع البحوث »ينتمي« أنْ إىل من بدايتها كان التدفق املفتوح مييل و ستانفورد.  
ة لتجريب تبديل الشبكة املفتوحة.  مع نظرة عىل االستخدام التجاري من  يعمل كِمَنصَّ

  ر يفهَ ، ظَ ١.٠.٠خالل التطبيقات التجارية لهذه املواصفات العامة.  إن أول إصدار، إصدار 
عىل الرغم من وجود الكثري من نقاط ما قبل اإلصدار املتاحة قبل  ؛م٢٠٠٩ديسمرب  ٣١ 

ر املواصفات.  وعند هذه تطوُّ إىل أدى ذلك الوقت والتي ُصنِّعت ألغراض التجريب ما 
، كان تطوير وإدارة املواصفات يعمل تحت ١.١.٠النقطة ومع االستمرار من خالل اإلصدار 

  .  openflow.orgرعاية 

من أجل الغرض  ؛ONFمؤسسة الشبكة املفتوحة  ْت سَ سِّ أُ  ؛م٢٠١١مارس  ٢١يف و 
 ؛٦فصل الربمجيات.  وكام سنرشح يف الرصيح لترسيع تقديم وتسويق الشبكات املُعرَّفة بال

الشبكات املُعرَّفة  من أنصار الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يعرضون حلوَل  د عددٌ وجَ يُ إنه ف
بالنسبة ملؤسسة الشبكة املفتوحة و ال تعتمد عىل التدفق املفتوح.   والتي بالربمجيات

ONFمن أجل  ؛عرَّفة بالربمجياتيف قلب رؤيتها للشبكات املُ  التدفق املفتوح يظلُّ  فإنَّ  ؛
املسؤول عن  الكيانَ  ONFاملستقبل.  ولهذا السبب أصبحت مؤسسة الشبكة املفتوحة 

، كانت املراجعات عىل مواصفات ١.١بعد إصدار  تطوير مواصفات التدفق املفتوح.  وبدءاً 
  .ONFت بواسطة مؤسسة الشبكة املفتوحة ديَر التدفق املفتوح قد خرجت وأُ 



  مواصفات التدفق املفتوح

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ١٦٠

حيث تالزم مجيء  ؛جة املحيطة بالتدفق املفتوحمن الضَّ  اً البعض انطباع قد يأخذو 
الحقيقة هي أنه  إنَّ و املادية التبديل.  ات عدَّ مع ابتكار مصاحب لها يف املُ  التقنيةهذه 

 .يوجد تعقيد أكرث قليالً 

من املبدالت  العديدَ  من السنوات أنَّ  التدفق املفتوح منذ عددٍ  ومصمِّ مُ  َف َر عَ وقد 
التي يتم التحكم  ASICs صة التطبيق تخصِّ املُ حول الدوائر املتكاملة  كانت بالفعل مبنيةً 

 مع عددٍ  ؛رة يف الجداول التي ميكن برمجتها.  ومع الوقتشفَّ فيها عن طريق القواعد املُ 
أقل من اإلصدارات املحلية تم تطوير رقائق التبديل، وكان هناك توحيد أكرب يف صناعة 

 عىل البنية املوحدة دامئاً  أكرب من مبدالت املَُصنِّعني يعتمدُ  كان عددٌ و الت.  أشباه املوص
للتبديل والقابلية للربمجة، مع زيادة مستمرة يف استخدام رقائق التبديل القابلة للربمجة 

 التدفق املفتوح محاولةً  يُعدوا من ُمورِّدي السيلكون التجاري.  نسبيٍّ  من عدد قليلٍ 
جة، وبطريقة شاملة، لتطبيقات متعددة من املبدالت التي تتفق مع هذا امح للربمللسَّ 

محاوالت التدفق املفتوح الستغالل تصميم الجدول املشتق  إنَّ و النموذج الجديد.  
من ُمورِّدي السيلكون،  يف العديد من حلول السيلكون الحالية.  ومع توحيد عددٍ  موجودةٌ 

  لرتتيب مع إصدارات التدفق املفتوح املستقبلية.كان يجب أن يكون هناك إمكانية أعىل ل

عن الدوائر املتكاملة  ر واقع أننا نتحدث كثرياً من الجدير التوقف هنا لتذكُّ و 
زال هنالك تال و ى الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.  سمَّ تُ  تقنيةل ASICs ة التطبيق صَ تخصِّ امل
نه من الرضوري عىل الرغم ؛ إذ إ شةمن املناق املادية التي يجب أن تكون جزءاً عدات امل

فإنها ال ميكن أن تبدل  ؛من أن تطبيقات برمجيات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات موجودة
ما يعني وهو عالية الرسعة.  الليك تتوافق مع الواجهات  ؛مبعدالت عالية كافية حزمال

أجهزة الشبكات  إذن، تكون ؛بالفعل كلمة برمجيات يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات
يشء باستخدام الربمجيات العاملة  عمل أيِّ  ، وال يتمُّ للربمجة متاماً  املُعرَّفة بالربمجيات قابلةً 

  التقليدية. CPUعىل وحدة املعالجة املركزية 

 ،م األقسام التي تتبع املصطلحات الرسمية املستخدمة بواسطة التدفق املفتوحقدِّ تُ و 
تسمح لنا باستكشاف تفاصيل اإلصدارات املختلفة من  أساسية سوف ر خلفيةً وفِّ وتُ 

  مواصفات التدفق املفتوح التي أصدرت حتى وقت كتابة هذا الكتاب.
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   :مبدل التدفق املفتوح ١-٢-٥

وعالقته  ،١.٠الوظائف األساسية ملبدل التدفق املفتوح إصدار  ٢-٥ر شكل صوِّ يُ 
الوظيفة الرئيسية هي أخذ  فإننا نرى أنَّ  ؛باملتحكم.  وكام ميكن أن يتوقع يف مبدل الحزمة

يف الشكل) وتعيد توجيهها من  ٢التي تصل عىل منفذ واحد (مسار س عىل منفذ  حزمال
تعديالت رضورية عىل طول الطريق.   آخر (منفذ ن يف الشكل)، وإحداث أيِّ  خالل منفذٍ 

بق الحزمة د يف وظيفة تطاوهو يتجسَّ  ،يوجد مفهوم وحيد مببدل التدفق املفتوحو
.  ويكون الجدول املجاور جدول التدفق، ولقد أعطينا معالجة ٢-٥املوضحة يف الشكل 

يف  ٢- ٥تبدأ األسهم العريضة الرمادية املزدوجة يف شكل و .  ٢- ٣-٥منفصلة لهذا يف القسم 
قة هذا الجدول، ويوجه الحزمة املطابمع ُمدخل معني يف  اً منطق القرار، وتوضح تطابق

ندوق اإلجراءات عىل اليمني.  وصندوق اإلجراءات هذا له اختيارات جوهرية اآلن إىل ص
  التي تصل: حزمثالثة لرتتيب هذه ال

 .أ.  إعادة توجيه الحزمة خارج املنفذ املحيل، وميكن تعديل حقول العنوان أوالً

 ب.  إسقاط الحزمة.

 ج.  مترير الحزمة إىل املتحكم.

يف حالة املسار ج، و .  ٢- ٥لثالثة للحزمة يف شكل ح هذه املسارات الجوهرية اوضَّ وتُ 
إذا كان للمتحكم و ة يف الشكل. حَ وضَّ مترير الحزمة إىل املتحكم فوق القناة اآلمنة املُ  يتمُّ 
ا رسالة تحكم أو حزمة بيانات ليك يعطيها للمبدل، يستخدم املتحكم نفس هذه القناة إمَّ 

ليك يعيد توجيهها  ؛ى املتحكم حزمة بياناتاآلمنة يف االتجاه املعاكس.  عندما يكون لد
فإنه يستخدم رسالة الحزمة إىل الخارج الخاصة بالتدفق املفتوح.  ؛من خالل املبدل خارجاً 

مثل حزمة بيانات هذه اآلتية من املتحكم قد تأخذ مسارين  ٢-٥إننا نرى يف شكل و 
يف الحالة يف أقىص و ي.   ز إليه بـرمَ مختلفني من خالل منطق التدفق املفتوح، وكالهام يُ 

 الحزمة إىل املنفذ ن يف املثال. د املتحكم مبارشة منفذ املخرجات ومترُّ حدِّ اليمني يُ 
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 ١.٠: مبدل التدفق املفتوح إصدار ٢-٥شكل رقم 

قرار إعادة  تأجيَل  يشري املتحكم إىل أنه يريدُ  ؛يف حالة املسار ي يف أقىص اليسار
 هذا من ِيل املتحكم ميُ  كيف أنَّ  ٤- ٣-٥يعرض القسم وحزم.  التوجيه إىل منطق مطابقة ال

  عىل جدول املنفذ االفرتايض عىل أنه منفذ مخرجات. خالل أن ينصَّ 

 اً مفتوح اً فقط أو تدفق اً مفتوح اً ى إما تدفقعطَ يكون استخدام مبدل التدفق املفتوح املُ و
اً ملنطق وفقفقط  حزمالمبدل تدفق مفتوح فقط هو الذي يعيد توجيه  نَّ إ حيث  اً؛هجين

ميكنه أيضاً أن  هجني هو مبدٌل الفتوح املتدفق ال ؛ يف حني أنَّ التدفق املفتوح املرشوح أعاله
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ميكن أن و .  IPيف النمط املوروث له كمبدل إثان أو موجه بروتوكول اإلنرتنت  حزميبدل ال
ل تقليدي مستقل وقامئة ملبد ،يرى البعض أن الحالة الهجينة كمبدل تدفق مفتوح موجودة

إما إىل  حزمه الوجَّ تُ  ؛.  يتطلب مثل هذا املبدل الهجني آلية تصنيف ما قبل املعالجةمتاماً 
إنه من املحتمل أن هذه املبدالت و التقليدية.   حزممعالجة التدفق املفتوح أو إىل معالجة ال

  لنقية.أثناء االنتقال إىل تطبيقات التدفق املفتوح ايف الهجينة ستكون القاعدة 

من استخدام  الفصل بدالً الحظ أننا نستخدم مصطلح مبدل التدفق املفتوح يف هذا
.  وهذا بسبب أن املبدل هو املصطلح م عادةً خدَ ستَ مصطلح جهاز التدفق املفتوح الذي يُ 

لقد  ؛بشكل عام، وعىل الرغم من ذلكو الذي يستخدم يف مواصفات التدفق املفتوح.  
التحكم  هاز، منذ أن كان هناك بالفعل أجهزة غري مبدالت يتمُّ اخرتنا استخدام مصطلح ج

  سلكية. نقاط الوصول الال :مثل ،فيها عن طريق متحكامت التدفق املفتوح

   :متحكم التدفق املفتوح ٢-٢-٥

 إذا كانت تقوم بإعادة تصنع مبدالت اإلنرتنت الحديثة ماليني القرارات يف الثانية عامَّ 
أم ال، وما مجموعة منافذ املخرجات التي يجب أن يتم إعادة  توجيه الحزمة القادمة

  ؟وما حقول العنوان يف الحزمة التي قد تتطلب تعديلها، أو إضافتها، أو إزالتها ؟توجيهها
يف وسائط  الواقع يف إمكانية تنفيذ ذلك برسعة الخط وهذه مهمة شديدة التعقيد.  إنَّ 

الوظائف  بأنه ليس كلُّ  سائدٌ  هناك مفهومٌ و   .التقنيةبرسعات الجيجا بت هو من عجائب 
عىل مسار بيانات التبديل ميكن تنفيذه برسعة الخط، ولذلك استمر مفهوم تقسيم 

يطابق مستوى البيانات العناوين، و. م طويالًمستوى البيانات النقية من مستوى التحكُّ 
ادة التوجيه واملنطقية لة، ويعيد توجيهها بناًء عىل مجموعة من جداول إععدَّ والحزم املُ 

إىل  حزم معدل القرارات املصنوعة كتيارِ  رسيع جداً.  إنَّ  املرتبطة، ويفعل ذلك بشكلٍ 
يُشغل مستوى و.  عالٍ  بشكلٍ  جيجا بت يف الثانية هو مذهٌل  ١٠٠املبدل من خالل واجهة 

ة توجيه جدول إعاد لتحديد أيِّ  األخرى؛ واملنطقيةالتحكم بروتوكوالت التوجيه والتبديل 
ومنطق يف مستوى البيانات يجب أن يكون.  وهذه العملية معقدة جداً وال ميكن عملها 
برسعة الخط عندما يتم معالجة الحزم، وهي لهذا السبب الذي رأيناه يكون مستوى 

  عن مستوى البيانات، حتى يف مبدالت الشبكات املوروثة.   التحكم منفصالً 
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وح عن مستوى التحكم املوروث بطرق ثالثة يختلف مستوى تحكم التدفق املفتو
 ،نه ميكنه برمجة عنارص مستوى بيانات مختلفة بلغة مشرتكة وقياسيةأ  :األوىلرئيسية.  

عىل جهاز مادي منفصل عن مستوى إعادة التوجيه،  نه موجودٌ أ  :الثانيةفتوح.  املللتدفق 
يف  البيانات ممثالًحيث يكون مستوى التحكم ومستوى  ؛ليس مثل املبدالت التقليدية

بسبب أن املتحكم ميكن أن يربمج  ؛نفس الصندوق املادي.  وهذا الفصل يكون ممكناً 
أن املتحكم ميكن أن يربمج  :الثالثةعنارص مستوى البيانات عن بُْعد باستخدام اإلنرتنت.  

  عىل مستوى تحكم فردي. عنارص مستوى البيانات املتعددة بناءً 

قواعد تطابق وإعادة  هو املسؤول عن برمجة كلِّ  ؛فتوحيكون متحكم التدفق امل
 ؛شغل خوارزميات التوجيهميكن للموجه التقليدي أن ي يف حني ؛يف املبدل حزمتوجيه ال

يقوم  اً مكافئ لتحديد كيفية برمجة جدوله الخاص بإعادة التوجيه، والذي يكون بديالً
يف موجهات إعادة حساب املسارات  جُ تغيريات تنت أيَّ  ن من خالل املتحكم.  إنَّ بعمله اآل 
  برمجتها إىل املبدل من خالل املتحكم. سوف يتمُّ 

   :بروتوكول التدفق املفتوح ٣-٢-٥

يقوم التدفق املفتوح بتعريف االتصال بني متحكم التدفق  ؛٢- ٥كام يتضح من شكل 
التدفق  يةتِقناملفتوح ومبدل التدفق املفتوح.  ويكون هذا املبدل هو أكمل ما يَُعرِّف 

ت من لَ رسِ يتكون الربوتوكول من مجموعة من الرسائل التي أُ  ؛املفتوح.  يف جوهرها
ة يف االتجاه العكيس.  وبتجميع لَ رسَ املتحكم إىل املبدل ومجموعة مقابلة من الرسائل املُ 

تبديل بما يسمح للمتحكم الدقيق جداً وهو  ؛ح للمتحكم أن يربمج املبدلسمَ الرسائل يُ 
اد عَ تقوم الربمجة األساسية بتعريف، وتعديل، وحذف التدفقات.  يُ و املستخدم.  بيانات 

املتنقلة من  حزممجموعة من الأنه بفنا التدفق حيث عرَّ  ؛٤يف الفصل ما تم ذكره استدعاء 
نقطة طرفية واحدة يف الشبكة (أو مجموعة نقاط طرفية) إىل نقطة طرفية أخرى (أو 

أنها أزواج من عنوان بروتوكول بتعريف النقاط الطرفية  ميكنو .  مجموعة نقاط طرفية)
،  TCP/UDP املستخدم  بيانات  حزممنفذ بروتوكول التحكم بالنقل/ بروتوكول    IP إنرتنت

، ونقاط نهاية قناة الطبقة الثالثة، أو منافذ VLANونقاط نهاية الشبكة االفرتاضية املحلية 
جموعة واحدة من القواعد إجراءات إعادة ف مِص تَ و املدخالت من بني أمور أخرى.  

عندما و هذا التدفق.  إىل املنتمية  حزمال عىل الجهاز أن يتخذها لكلِّ  التوجيه التي يجُب 
فإنه يوفر للمبدل املعلومات التي يحتاجها ملعرفة كيف  ؛يقوم املتحكم بتعريف التدفق
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أكرث  بشكلٍ  ْت ت املعالجة قد مَنَ إمكانيا القادمة التي تطابق هذا التدفق.  إنَّ  حزميعالج ال
لكن املواصفات األكرث أساسية ملعالجة حزمة  ؛التدفق املفتوحمع تطور بروتوكول  اً تعقيد

هي إلعادة توجيه  ؛هذه االختيارات الثالثةو .  ٢-٥ز لها بـ مسارات أ، ب، ج يف شكل رمَ قادمة يُ 
حزمة، أو مترير حزمة إىل املتحكم ما ملنفذ واحد للمخرجات أو أكرث، أو إسقاط إحزمة خارجة 

  بغرض املعالجة االستثنائية.

لذلك  ؛إصدار للتدفق مفتوح مع كلِّ  واضحٍ  بروتوكول التدفق املفتوح بشكلٍ  رَ طوَّ تَ 
قد و ي تفاصيل رسائل الربوتوكول يف األقسام الخاصة باإلصدارات التي تتبع.  فإننا نغطِّ 

، من خالل إصدار م٢٠٠٨مارس  ٢٨يف  ٠.٢.٠ر ت املواصفات من نقطة تطوير إصداَر تطوَّ 
V.1.3.0 لتحديد املشكالت التي  ؛تْ َر صدِ .  العديد من النقاط أُ م٢٠١٢، الذي أصدر يف

ر للتدفق نُظِ و طرأت عىل مدى سنوات يف اإلصدارات األوىل وأضافت وظائف تكميلية.  
ة تجريبية يف أول سنواته.  ولهعىل أنه ا فتوح مبدئيٍّ امل  كان يوجد اهتاممٌ  ؛ذا السببِمنَصَّ

ي بني نِ يْ لتوفري التشغيل البَ  ؛قليل من جهة مجتمع التطوير لعمل تطوير يف هذا املعيار
اإلصدارات.  وكام بدأ التدفق املفتوح من خالل رؤية تطويرات تجارية واسعة االنتشار 

م تقديم العديد التوافق هو مسألة متزايدة األهمية.  ت أصبح ،فبالرجوع إىل الوراء ؛أكرث
يف اإلصدارات  والتي ما زالت موجودةً  ،فتوحاملمن املميزات يف اإلصدارات املبكرة للتدفق 

فتوح املإن الهدف من هذا الفصل هو توفري خريطة طريق مفهومة للتدفق و الحالية.  
لتغطية اإلصدارات الرئيسية التي  ؛لقد اتخذنا املفهوم الهجني ؛كام هو مفهوم اليوم

والتي  ،إصدار .  إننا نركز عىل هذه املكونات الرئيسية لكلِّ ١.٠ت منذ اإلصدار َر وَّ تطَ 
أصبحت قاعدة للتطوير يف اإلصدارات الالحقة وال نركز عىل الوظائف يف اإلصدارات 

  ت مبميزات جديدة.جَ دِر أُ املبكرة التي 

   :القناة اآلمنة للمبدل املتحكم ٤-٢-٥

من أجل االتصاالت بني متحكم التدفق املفتوح  ؛مخدَ ستَ يُ  اً القناة اآلمنة مسار  دُّ عَ تُ 
من خالل التشفري غري  اً نؤمَّ هذا االتصال يكون مُ  فإنَّ  ؛عام بشكلٍ و وجهاز التدفق املفتوح.  

رغم أن اتصاالت بروتوكول التحكم بالنقل غري  TLSد عىل أمن طبقة النقل عتمِ املتامثل املُ 
ر صوِّ يُ وهذه االتصاالت يف النطاق أو خارج النطاق.   قد تكونو .  املشفرة تكون متاحةً 

نرى يف الشكل  ؛خارج النطاق يف مثالٍ و هذين املتغريين من القنوات اآلمنة.   ٣-٥الشكل 
بواسطة  أن اتصال القناة اآلمنة يدخل املبدل عن طريق املنفذ ز، والذي ال يكون تبديالً
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كدسات الشبكة املوروثة بتسليم رسائل ستقوم بعض مو مستوى بيانات التدفق املفتوح.  
يتم ومن أجل إجراءات القناة اآلمنة يف املبدل،  ؛التدفق املفتوح عن طريق القناة اآلمنة

القناة اآلمنة خارج النطاق تكون  فإنَّ  ؛رسائل التدفق املفتوح.  بالتايل تحليل ومعالجة كلِّ 
  فقط يف حالة املبدل الهجني للتدفق مفتوح. متناسبةً 

   

  
  املبدل-: القناة اآلمنة للتدفق املفتوح املتحكم٣-٥شكل رقم 

ل عن طريق ِص نرى أن رسائل التدفق املفتوح من املتحكم تَ  ؛داخل النطاق يف مثالٍ 
تم ييف هذه الحالة سو من مستوى بيانات التدفق املفتوح.   اً جزء دُّ عَ املنفذ ك، والتي تُ 

ح يف الشكل.  وضَّ الخاص بالتدفق املفتوح املُ  حزممن خالل منطق مطابقة ال حزممعالجة ال
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ليك يتم إعادة توجيه هذه البيانات الخاصة بالتدفق املفتوح  ؛سيتم بناء جداول التدفقو 
إىل املنفذ االفرتايض املحيل، والذي يؤدي إىل مترير الرسائل إىل عملية القناة اآلمنة.  

  .٤- ٣-٥نرشح املنفذ االفرتايض املحيل يف القسم وس

املبدالت التي يتحكم فيها واقعة كلها يف بيئة  وكلُّ  ظ أنه عندما يكون املتحكمُ الحِ 
فقد يكون من الحكمة اعتبار عدم استخدام التشفري  ؛مركز البيانات :مثل ،تحكم محكمة

لتأمني القناة.  وهذا بسبب أن األداء األعىل يعاين من - TLSاملعتمد عىل أمن طبقة النقل 
ا، يكون من األفضل أال ا النوع من التأمني، وإن مل يكن هذا رضوريٍّ خالل استخدام هذ

  نخرس مستوى األداء العايل.

   :أساسيات التدفق املفتوح، و ١.٠التدفق املفتوح  ٣-٥

ألغراض هذا  .م٢٠٠٩ديسمرب  ٣١) يف OpenFlow 1.0( ١.٠إصدار التدفق املفتوح  تمَّ 
فتوح امل) كإصدار أويل للتدفق OpenFlow 1.0( ١.٠التدفق املفتوح  فإننا نعالجُ  ؛العمل

OpenFlow . قد سبقت عمل واإلصدارات املتعددة النقاط سنوات من ال فإنَّ  ؛بالطبعو
التطورات الحادثة يف  لكننا ندرج كلَّ  ؛)OpenFlow 1.0( ١.٠إصدار التدفق املفتوح 

م نرشح بالتفصيل مع أنه حدث تدريجي دقيق.  ويف هذا القس ١.٠اإلصدار األويل الفردي 
    من التدفق املفتوح.ِيل املكونات األساسية لهذا االستخدام األوَّ 

  
  : دعم التدفق املفتوح لصفوف البيانات املتعددة لكلِّ منفذ٤-٥شكل رقم 
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   :وصفوف املنفذ ،املنافذ ١-٣-٥

يتفق منفذ وتقوم مواصفات التدفق املفتوح بتعريف مفهوم منفذ التدفق املفتوح. 
هذا املفهوم  ) مع املنفذ املادي.  وقد امتدَّ OpenFlow V.1.0( ١.٠ق املفتوح إصدار التدف

املبدالت  ْت مَ عَ يف إصدارات الحقة من التدفق املفتوح.  وعىل مدى العديد من السنوات دَ 
من  ؛عام خدمتها بشكلٍ  منفذ مادي.  وهذه الصفوف يتمُّ  لكلِّ  متعددةً  اً املعقدة صفوف

مختلف لألنواع  (QoS)مجدولة تسمح بتوفري مستوى جودة خدمة خالل خوارزميات 
 ويسمح للتدفق بأن يتمَّ  ،يشمل التدفق املفتوح هذا املفهومو.  حزماملختلفة من ال

ا بالنظر إىل شكل دنَ إذا عُ  ؛بالتايلو ف بالفعل يف منفذ املخرجات.  عرَّ ارتباطه إىل طابور مُ 
ع الحزمة ضْ حيث يجب وَ  اً؛د يشمل تخصيصسنجد مخرج الحزمة عىل املنفذ ن ق ؛٢-٥

 ، سيتضحُ ٢-٥بنا الصورة عىل االختيار أ يف شكل إذا قرَّ  ؛عىل طابور عىل منفذ ن.  وبالتايل
ميكننا أن نرى أن صندوق  ٢-٥يف تكبرينا للصورة يف شكل و .  ٤-٥لنا ما نراه اآلن يف شكل 

  يف منفذ ن. ١ا بالطابور معالجته اإلجراءات يدرج الحزمة بقامئة انتظار ليتمَّ 

).  وقد V.1.0( ١.٠جداً يف إصدار  اً أساسي يُعد QoSجودة الخدمة  دعمَ  الحظ أنَّ 
  ).٣-٦- ٥القسم  :ت الالحقة (انظريف اإلصدارا واضحٍ  بشكلٍ  QoSدعم جودة الخدمة  امتدَّ 

   :جدول التدفق ٢-٣-٥

ا جدول رنَ وَّ قد صَ لو يرتبط جدول التدفق يف أساس تعريف مبدل التدفق املفتوح. 
منها  يتكون جدول التدفق من مدخالت التدفق، واحدٌ و.  ٥- ٥التدفق الشامل يف شكل 

وإجراءات  ادات،من حقول عناوين، وعدَّ  يتكون مدخل التدفقو.  ٦-٥يف شكل  موضحٌ 
لتحديد ما إذا كانت الحزمة  ؛م حقول العنوان كمعيار تطابقخدَ ستَ مرتبطة بهذا املدخل.  تُ 

تنتمي إىل هذا التدفق.   الحزمةفإنَّ  ؛تطابق دَ جِ مة تطابق هذا املدخل.  إذا وُ القاد
اد عَ التي يُ  حزممثل كم عدد ال ،ق بهذا التدفقتعلِّ وتستخدم العدادات للتتبع اإلحصايئ املُ 

توجيهها أو تسقط من هذا التدفق.  وتصف حقول اإلجراءات ماذا يجب أن يفعل املبدل 
نرشح هذه العملية الخاصة مبطابقة الحزمة و لهذا املدخل.  مع الحزمة القادمة 
  .٣-٣- ٥واإلجراءات يف القسم 
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  ١.٠: جدول تدفق التدفق املفتوح اإلصدار ٥-٥شكل رقم 

  

  

  

  

  

  
  

  : مدخل التدفق األسايس٦-٥شكل رقم 
  

  :حزمال مطابقة ٣-٣-٥

الحزمة عند مبدل التدفق املفتوح من منفذ اإلدخال (أو يف بعض  ُل ِص عندما تَ 
لتحديد ما إذا كان يوجد  ؛فإنه يتم مطابقتها مقابل جدول التدفق ؛الحاالت، من املتحكم)

 ؛قد تستخدم حقول التطابق التالية املرتبطة مع الحزمة القادمةو مدخل تدفق مطابق.  
  قابل مدخالت التدفق:من أجل التطابق م

  .منفذ إدخال املبدل -

 .VLANرقم تعريفي الشبكة االفرتاضية املحلية  -

 .VLANأولوية الشبكة االفرتاضية املحلية  -

  .عنوان مصدر اإليرثنت -

  قيمة الحقل  حقول العناوين

  قيمة الحقل  العدادات

  قيمة الحقل  اإلجراءات
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  .عنوان املكان املقصود لإليرثنت -

  .نوع إطار اإليرثنت -

 .IPعنوان مصدر بروتوكول اإلنرتنت  -

 .IPكول اإلنرتنت عنوان املكان املقصود لربوتو  -

 .IPبروتوكول اإلنرتنت  -

 .(ToS)نوع خدمة بروتوكول اإلنرتنت  bitsبت  -

  . TCP/UDP بيانات املستخدم  حزممنفذ املرسل بروتوكول التحكم بالنقل/بروتوكول  -
  . TCP/UDP بيانات املستخدم  حزممنفذ املستقبل لربوتوكول التحكم بالنقل/بروتوكول  -

من حقول التطابق  اً أنبوب ١٢عىل أنها  تطابقٍ  حقَل  ١٢الـ  يتم اإلشارة إىل الحقول
وهو  ؛األساسية.  ميكن أن تبدل حقول التطابق الخاصة باملدخالت باستخدام قناع البت

غري املقنعة يف حقول التطابق يف الحزمة  قيمة تتطابق عىل البتات يَّ أ  األمر الذي يعني أنَّ 
 ق؛جة مدخالت التدفق بالرتتيب، ومبجرد وجود تطابيتم معالو.  ث مطابقةً القادمة ستُحدِ 

فال يكون هناك محاوالت الحقة للتطابق مقابل جدول التدفق.  (سرنى يف إصدارات الحقة 
 من التدفق املفتوح أنه قد يوجد جداول تدفق إضافية مقابلها قد تستمر مطابقة الحزم.) 

ليك تظهر  ؛خالت التدفق للحزمةفإنه من املمكن أن يكون تطابق متعدد ملد  ؛لهذا السبب
إيجاد  يف جدول التدفق.  فقط تطابق مدخل التدفق األول هو الذي له معنى؛ ولن يتمَّ 

  قد توقف مع أول تطابق. حزمبسبب أن تطابق ال ؛اآلخرين

مقابل ما  ١٢لحقول التطابق الـ  تجاه ما يكون مطلوباً  صامتةً  ١.٠مواصفات اإلصدار  دعَ تُ 
من خالل تعريف  ؛هذا الخلط ONF . لقد أوضحت مؤسسة الشبكة املفتوحة اً يكون اختياري

الخاص بها.  تكون  ١.٠ثالثة أنواع مختلفة من التوافق يف برنامج اختبار التوافق لإلصدار 
مدعومة؛ ويكون  ١٢حقول التطابق الـ  كلَّ  مام يعني أنَّ  ؛متاماً  املستويات الثالثة متوافقةً 

 ؛؛ وأخرياً اً ة، عندما يكون فقط تطابق عنوان الحقل للطبقة الثانية مدعومالطبقة الثاني توافُق 
  .اً لطبقة الثالثة مدعومايكون توافق الطبقة الثالثة، عندما يكون فقط تطابق عنوان حقل 

ى غري موجود سمَّ فهذا يُ  ؛إذا تم الوصول إىل نهاية جدول التدفق بدون إيجاد تطابق
إعادة توجيه  ، يتمُّ ١.٠موجود يف الجدول يف اإلصدار  يف حالة كان غريو يف الجدول.  

هذا غري متحقق يف اإلصدارات الالحقة.) إذا وجد تطابق  الحزمة إىل املتحكم.  (الحظ أنَّ 
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إن أكرث و د اإلجراءات املرتبطة مبدخل التدفق كيفية معالجة الحزمة.  دِّ فتحَ  ؛مدخل تدفق
ة.  حزمإعادة توجيه هذه ال هو كيف يتمُّ  ؛وحإجراء أسايس رشحه مدخل مبدل التدفق املفت

  هذا املفهوم يف القسم التايل. نرشحُ س

 قد تمَّ  ١.٠مالحظة أن هذه الوظيفة من تطابق الحزمة لإلصدار  إنه من املهمِّ 
املادية الخاصة بالتبديل يف بيئة العمل عدات تصميمها كمستخلص لطريقة أعامل امل

اإلصدارات املبكرة من التدفق املفتوح لتخصيص سلوك الحقيقية اليوم.  لقد تم تصميم 
يخفي املستخلص وإعادة التوجيه الخاص باملبدالت التجارية بواسطة هذا املستخلص.  

ليك  ؛تظل تسمح للتحكم الدقيق جداً  ؛ يف حنيهُ الجيد تفاصيل اليشء الذي تم استخالصُ 
ى يف اإلصدارات الالحقة من بروتوكول وظيفة أكرث غنً  ْت يفَ ِض ينفذ املهام املطلوبة.  وكلام أُ 

املادية اليوم.  وعند هذه عدات نرى أن هذه املواصفات تفوق حقيقة امل ؛التدفق املفتوح
لسلوك لص خصَّ لكنها تُ  ؛النقطة، ال يزال هناك توفري مستخلص نظيف لالستخدامات الحالية

  ها.ؤ املادية التبديل التي يجب بناعدات من أجل امل

  
  : مسارات الحزمة التي تتفق مع املنافذ االفرتاضية٧-٥شكل رقم 
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   :وإعادة توجيه الحزمة ،اإلجراءات ٤-٣-٥

ا هي إمَّ  ؛تدعيمها من خالل مدخل التدفق أن يتمَّ  إن اإلجراءات املطلوبة التي يجُب 
إن أكرث الحاالت املعروفة و أن تكون مخرجات (إعادة توجيه) أو إسقاط الحزمة املطابقة.  

والذي يجب أن يتم إعادة توجيه الحزمة له.   اً،مادي اً د منفذحدِّ إجراء املخرجات يُ  نَّ هي أ 
عن  خاصةٌ  والتي لها داللةٌ  ،١.٠يوجد خمسة منافذ افرتاضية خاصة معرفة يف اإلصدار و

املحيل، والكل، واملتحكم، ومنفذ اإلدخال، والجدول.  لقد  :إجراء املخرجات.  هي كالتايل
قاالت الحزمة الناتجة من هذه التخصيصات الخاصة باملنفذ االفرتايض املتعدد يف رنا انتصوَّ 

 اً ل التذييالت بني القوسني التالية لألسهم العريضة املظللة نوعثِّ متُ  ؛.  يف الشكل٧-٥الشكل 
  )١( القسم.من املنافذ االفرتاضية املرشوحة يف هذا  اً واحد

توجيهها إىل برمجيات تحكم  ادُ عَ أن يُ  مة يجُب الحز  أنَّ إىل  localتشري كلمة املحيل و 
يف معالجة خطوط تتابع  الحٌق  التدفق املفتوح املحلية الخاصة باملبدل، ويوجد تحايٌل 

عندما تكون رسائل التدفق املفتوح من  localم كلمة املحيل خدَ ستَ تُ و التدفق املفتوح.  
من خالل مستوى بيانات  ؛املبدلة حزمها عىل املنفذ الذي يتسلم المُ تسلُّ  تماملتحكم قد 

من خالل برمجيات  الجَ عَ تشري كلمة املحيل إىل أن الحزمة تحتاج أن تُ و التدفق املفتوح.  
  تحكم التدفق املفتوح املحلية.

الحزمة خارج كل املنافذ عىل املبدل فيام  floodمن أجل إغراق  ؛all »كل« مخدَ ستَ تُ 
شري يوت بث بدايئ إىل مبدل التدفق املفتوح.  عدا منفذ اإلدخال.  وهذا يوفر إمكانيا

  إىل أن املبدل يجب أن يعيد توجيه هذه الحزمة إىل متحكم التدفق املفتوح. »املتحكم«

أخرى  من أجل إعادة توجيه الحزمة مرةً  ؛إىل املبدل يعطي منفذ اإلدخال تعليامٍت 
طبيعي  فذ اإلدخال يقوم بشكلٍ من فإنَّ  ؛الفعَّ  عىل نحوٍ و إليه.   ْت لَ صَ خارج املنفذ الذي وَ 

 أحديف بعض السيناريوهات.   ن أن يكون مفيداً كِ ع وضع اسرتجاع حلقي، والذي ميُ نْ بصُ 
في هذه الحالة ف ؛٨٠٢.١١سليك  هي حالة املنفذ الال السيناريوهات التي يكون فيها مفيداً 

ادة توجيهها وإلع ،يكون من الطبيعي جداً استقبال حزمة من هذا املنفذ من مضيف واحد
يصنع  يك ال ؛بعناية شديدة إىل أن يتمَّ  إىل املضيف املستقبل عرب نفس املنفذ. وهذا يحتاجُ 

                                                 
  يف هذا القسم. كل، وإغراق) ال تظهر يف الشكل، ألسباب ترشح الحقاً ( املنافذ االفرتاضية ١
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 رصاحةً  أن ينصَّ إىل الربوتكول يحتاج  فإنَّ  ؛حاالت اسرتجاع حلقية غري مرغوبة.  وبالتايل
  عىل هذه الرغبة عن طريق هذا املنفذ االفرتايض الخاص.

ا لربط طرف شبكة افرتاضيٍّ  اً دما يكون منفذ اإلدخال مطلوبهو عن ؛آخر يوجد مثاٌل و
(EVB) ]ا يقوم ربط طرف شبكة افرتاضيٍّ و].  ٩EVB  بتعريف خدمة التتابع املنعكس بني

ف عَر خفيف الوزن يف الخادم الذي يُ الاملبدل املادي يف مركز البيانات واملبدل االفرتايض 
  IEEE الربط القيايس لـ  .  إنَّ (VEPA) باسم املنفذ املجمع لطرف الشبكة االفرتايض

802.1Q  ؛خارج املنفذ الذي وصلت عليه الحزمة ثانيةً  عند طرف الشبكة سوف يعكُس 
التتابع  .  وهذه الخدمة من معاً  اتحدثتأن بللسامح لآللتني االفرتاضيتني عىل نفس الخادم 

  تدفق املفتوح.املنعكس ميكن دعمها من خالل منفذ اإلدخال للهدف يف قواعد ال

التي يرسلها املتحكم  حزمق فقط عىل الطبَّ يوجد منفذ افرتايض للجدول، الذي يُ  ؛وأخرياً 
من رسالة إخراج الحزمة من املتحكم، والتي تشمل  كجزءٍ  تصُل  حزمهذه الو إىل املبدل.  

عام ستحتوي قامئة اإلجراءات عىل إجراء مخرجات، والتي سوف  بشكلٍ و قامئة اإلجراءات.  
قد يرغب املتحكم يف عمل تخصيص مبارش ملنفذ املخرجات لهذه و تخصص رقم املنفذ.  

الحزمة من البيانات، أو إذا رغب يف تحديد منفذ املخرجات من خالل خط تتابع معالجة 
إنه ميكن أن يفعل ذلك من خالل النص عىل ف ؛الحزمة الخاص بالتدفق املفتوح العادي

موضح ، وذلك يف مسارين ي هامر االختياران تم تصويالجدول كمنفذ مخرجات.  وهذان 
  .٢-٥يف شكل 

عم لهام أمرٌ  ؛يوجد اثنان من املنافذ االفرتاضية اإلضافية .  ١.٠اختياري يف اإلصدار  لكن الدَّ
عندما يقوم إجراء املخرجات بإعادة توجيه الحزمة و املنفذ األول هو منفذ افرتايض طبيعي.  و 

فإنها ترسل الحزمة إىل منطق إعادة التوجيه املوروث الخاص  ؛طبيعيإىل املنفذ االفرتايض ال
إننا نقارن هذا مع املنفذ االفرتايض املحيل، والذي يخصص ذلك إىل مترير الحزمة إىل و باملبدل.  

التي تكون لها قواعد التطابق  حزمفإن ال ؛وعىل النقيض لجة تحكم التدفق املفتوح املحيل.معا
 ؛ASIC عي كام يظل منفذ املخرجات يف الدوائر املتكاملة متخصصة التطبيق ع طبيضْ تشري إىل وَ 

من خالل مستوى التحكم  والتي تكون مألوفةً  ،للبحث عنها يف جداول إعادة توجيه أخرى
).  إن استخدام وضع طبيعي يصنع معنى فقط non-OpenFlowاملحيل (غري التدفق املفتوح 

يرسل  ؛نفذ االفرتايض املتبقي هو لإلغراق.  ويف هذه الحالةيف حالة املبدل الهجني.  يكون امل
  عدا منفذ الدخول. املبدل نسخة من الحزمة خارج كل املنافذ ما
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عدد األسهم التي ميكن  بسبب ؛٧-٥وإغراق من الشكل  استثنينا متثيل كّل  الحظ أننا
ن أن توضح كل وإغراق ميك يجب أن يفهم القارئ أنَّ وأن ترتاكب وتزدحم يف الرسم.  

الحظ أيضاً أن   عدا منفذ الدخول. أسهم إىل كل املنافذ عىل مبدل التدفق املفتوح ما
ر الحاالت األكرث طبيعية غري االفرتاضية من املنفذ الحقيقي املخصص صوِّ يُ  ٧-٥الشكل 

الحزمة  ١.٠عندما ميرر مبدل إصدار و واإلسقاط املخصص، وما تحته خط بدون أقواس.  
هو  ٧-٥املسار املأخوذ يف شكل  يُعتربكنتيجة لعدم وجود تطابقات جدول، و إىل املتحكم

  ملتحكم املنفذ االفرتايض.انفسه ذلك الذي يرمز إليه 

ج بالقامئة وحقل التعديل.  را : إد١.٠د اثنان من اإلجراءات االختيارية يف إصدار وجَ يُ 
 وميكن استخدام هذا اقرتاناً   يقع يف منفذ خاص. اً مخصص اً ج بالقامئة صفرا يختار إجراء إدو

املرغوبة عن طريق  QoSويستخدم لتنفيذ مستويات جودة الخدمة  ،مع إجراء املخرجات
يؤكد إجراء تعديل الحقل عىل  ؛استخدام صفوف األولويات املتعددة عىل املنفذ.  أخرياً 

لحقول تحتوي املواصفات عىل قامئة مطولة من او املبدل كيف يعدل عنوان حقول معينة.  
عناوين الشبكة املحلية  خاصةً  لها عن طريق هذا اإلجراء.تم تعديالتي ميكن أن ي

، ومصدر اإليرثنت وعنوان املكان املقصود، ميكن تعديل املرسل يف VLANاالفرتاضية 
وعنوان املكان املقصود وحقل الوقت لتستمر يف التنقل   IPv4إصدار بروتوكول اإلنرتنت

TTL  .ألكرث وظائف التوجيه األساسية.  ومن أجل توجيه  اً ديل رضوريحقل التع يُعدو
 قبل TTL يجب عىل املوجه إنقاص حقل الوقت الستمرار التنقل ؛الطبقة الثالثة حزم

  إعادة توجيه الحزمة خارج منفذ املخرجات املخصص.

فإنها تظهر يف قامئة اإلجراءات،  ؛عندما يوجد إجراءات متعددة مرتبطة مبدخل التدفق
ذ املبدل اإلجراءات نفِّ يجب أن يُ ورسالة مخرج الحزمة املذكورة أعاله.   :مثل ،فقط

إننا نسري من خالل مثال تفصييل لحزمة و فيه يف قامئة اإلجراءات.   نبالرتتيب الذي يظهرو 
  .٧- ٣-٥اد توجيهها يف القسم عَ املُ  ١.٠اإلصدار 

   :الرسائل بني املتحكم واملبدل ٥-٣-٥

ل عرب القناة اآلمنة.  ويتم تنفيذ هذه القناة اآلمنة نقَ املتحكم واملبدل تُ  إن الرسائل بني
.  TCP  األولية عرب بروتوكول التحكم بالنقل TLSعن طريق اتصال أمن طبقة النقل 

من خالل  ؛التصاالت املتعددةبا OpenFlowفتوح امل(تسمح اإلصدارات الالحقة للتدفق 
سوف ف ؛الخاص باملتحكم IPبدل عنوان بروتوكول اإلنرتنت إذا عرف املو قناة آمنة واحدة).  
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تبدأ كل رسالة بني املتحكم واملبدل بعنوان التدفق املفتوح.  و يبدأ املبدل هذا االتصال.  
هذا العنوان رقم إصدار التدفق املفتوح، ونوع الرسالة، وطول الرسالة، ورقم  ُص ويخصِّ 

مدرجة يف  ١.٠ع الرسائل العديدة يف اإلصدار تعريفي للتعامل الخاص بالرسالة.  إن أنوا 
املبدل، وغري املتزامنة.  -تقع الرسائل يف ثالث فئات عامة: متامثلة، واملتحكمو .  ١- ٥جدول 

أن القارئ  عىلنقرتح و  يف الفقرات التالية. ١-٥الجدول  حة يفوضَّ نرشح فئات الرسائل املُ سو 
أكرث هذه الرسائل  ٨-٥يوضح الشكل و.  حيث رشحنا كل هذه الرسائل ؛٨-٥يرجع إىل شكل 

أثناء مرحلة يف م بشكل طبيعي خدَ ستَ ويوضح ما إذا كانت تُ  ،أهمية يف السياق الطبيعي
املبدل.  إن املراحل التشغيلية -البدء، أو التشغيل، أو املراقبة الخاصة بحوار املتحكم

كأجزاء غري  اا نعرضهفإنن ؛لكن من أجل التوضيح ؛والخاصة باملراقبة بشكل عام تتداخل
  متصلة يف الشكل.

  )١-٥( رقم جدول

  )OpenFlow 1.0( ١.٠يف إصدار تدفق مفتوح  OFPTأنواع رسائل بروتوكول التدفق املفتوح 
  

  الفئة  نوع الرسالة
الفئة 
  الفرعية

 متامثلة  HELLO أهالً
غري قابل 

 للتغيري

 متامثلة  ECHO_REQUEST  طلب
غري قابل 

 للتغيري

 متامثلة  ECHO_REPLY  رد
غري قابل 

 للتغيري

 متامثلة  VENDOR املورد
غري قابل 

 للتغيري
طلب 

  مواصفات
FEATURES_REQUEST  املبدل-املتحكم 

تهيئة 
 املبدل

 املبدل-املتحكم  FEATURES_REPLY رد مواصفات
تهيئة 
 املبدل

طلب 
الحصول عىل 

 تهيئة
GET_CONFIG_REQUEST  املبدل-املتحكم 

تهيئة 
 املبدل
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  الفئة  نوع الرسالة
الفئة 
  الفرعية

لحصول رد ا
  عىل تهيئة

GET_CONFIG_REPLY  املبدل-املتحكم 
تهيئة 
 املبدل

 املبدل-املتحكم  SET_CONFIG إعداد تهيئة
تهيئة 
 املبدل

مدخل 
 الحزمة

PACKET_IN  ال يوجد غري متزامنة  

  ال يوجد غري متزامنة  FLOW_REMOVED  إزالة تدفق
  ال يوجد غري متزامنة  PORT_STATUS حالة املنفذ

  ال يوجد غري متزامنة  ERROR خطأ
مخرج 
  الحزمة

PACKET - OUT  املبدل-املتحكم 
أمر من 
 املتحكم

 املبدل-املتحكم  FLOW_MOD منط التدفق
أمر من 
 املتحكم

 املبدل-املتحكم  PORT_MOD منط املنفذ
أمر من 
 املتحكم

طلب 
 إحصائيات

STATS_REQUEST  إحصائيات املبدل-املتحكم 

رد 
 إحصائيات

STATS_REPLY  إحصائيات املبدل-املتحكم  

 حاجز املبدل-املتحكم  BARRIER_REQUEST طلب حاجز
  حاجز املبدل-املتحكم  BARRIER_REPLY  رد حاجز
طلب 

الحصول عىل 
  تهيئة صف

QUEUE_GET_CONFIG_REQUEST  تهيئة صف املبدل-املتحكم 

رد الحصول 
عىل تهيئة 

  صف
QUEUE_GET_CONFIG_REPLY  فتهيئة ص املبدل-املتحكم  
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  املبدل- رة بروتوكول املتحكم: دو ٨-٥شكل رقم 
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 OFPT_prefixبروتوكول التدفق املفتوح  قد اقتطعنا بادئةف ؛مع االهتامم باإليجاز
هذا االتفاق كلام أرشنا إىل أسامء هذه  عُ بِ نتَّ س.  و ١-٥من أسامء الرسالة املوضحة يف جدول 

بادئة رس بأسامئها كاملة، وتشمل يف الفه تظهرالرسائل بالتوازن مع الكتاب؛ حيث 
  الخاصة بهم. OFPT_prefixالتدفق املفتوح  بروتوكول

من خالل املتحكم أو املبدل بدون التامس من عىل السواء ل الرسائل املتامثلة رسَ قد تُ 
لتحديد أعىل رقم  ؛بعد إنشاء القناة اآلمنة helloتبادل رسائل الرتحيب  خرين.  ويتمُّ آ 

د الربوتوكول حدِّ يُ و.  peersمدعم من خالل األنداد  Open Flowفتوح املإصدار للتدفق 
املبدل عىل منوذج -من أجل اتصاالت املتحكم ين يكون ليك يستخدماصداراألقل من اإل  أنَّ 

 أثناء حياة القناة للتأكيد عىل أنَّ يف  تستخدم رسائل الصدى إما جانبياً و هذه القناة اآلمنة.  
ولقياس التأخري الحايل أو لعرض النطاق الرتددي الخاص باالتصال.   اً زال حيما االتصال 

  للتجريب أو التحسينات الخاصة باملورِّد. وتكون رسائل املورِّد متاحةً 

 دُّ عَ بل املتحكم.  وتُ ل الرسائل غري املتزامنة من املبدل إىل املتحكم بدون التامس من قِ رسَ تُ 
إىل  ر بها املبدل حزمة البيانات ثانيةً رِّ التي ميُ الطريقة  packet_inرسالة مدخل الحزمة 

إىل  ما يتم إرسال بيانات مستوى التحكم ثانيةً  من أجل املعالجة االستثنائية.  ودامئاً  ؛املتحكم
 ميكن أن يقوم املبدل بإبالغ املتحكم بأن مدخل التدفق قدو املتحكم عن طريق هذه الرسالة.  

    .FLOW_REMOVED إزالة تدفقيق رسالة ت إزالته من جدول التدفق عن طرمت
لتوصيل التغيريات يف حالة املنفذ، سواء من خالل تدخل  port_statusم حالة املنفذ خدَ ستَ تُ و 
يستخدم املبدل  ؛م املبارش أو من خالل التغيري املادي يف وسط االتصاالت نفسه.  وأخرياً خدِ ستَ املُ 

  .إلخطار املتحكم باملشكالت errorرسالة خطأ 

املبدل هو أوسع فئة يف رسائل التدفق املفتوح.  يف الواقع، كام هو -ملتحكما يُعد
ميكن أن ينقسموا إىل خمس فئات فرعية: تهيئة املبدل، وأمر من و ، ١-٥يف جدول  موضحٌ 

تتكون رسائل تهيئة املبدل من و املتحكم، وإحصائيات، وتهيئة صف البيانات، والحاجز.  
املتحكم رسالة  مُ خدِ ستَ يَ وتجاه وزوجني من رسائل طلب الرد.  رسالة تهيئة وحيدة اال 

يف و من أجل إعداد عوامل التهيئة يف املبدل.   ؛set_configوحيدة االتجاه، إعداد تهيئة 
هي  set_config featuresرسائل صفات إعداد التهيئة  زوجَ  نرى أنَّ  ٨-٥الشكل 

زوج رسالة الحصول عىل تهيئة  فإنَّ  ؛وباملثل صفات يدعمها. الستنطاق املبدل عن أيِّ 
get_config  ُالستعادة إعدادات تهيئة املبدل. ؛مخدَ ستَ ت  
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ن فئة أمر من املتحكم.وجد ثالث رسايُ   packet_outمخرج الحزمة  يُعتربو  ئل تَُكوِّ
الحزمة  مخرجَ  م املتحكمُ خدِ ستَ يَ و املذكور أعاله. packet_inملدخل الحزمة  اً مناظر 

packet_outمن أجل إعادة التوجيه إىل الخارج من  ؛البيانات إىل املبدل حزمإلرسال  ؛
ل املتحكم مدخالت التدفق املوجودة يف املبدل عن طريق عدِّ يُ وخالل مستوى البيانات.  

لتعديل حالة منفذ  ؛port_mod.  وتستخدم منط املنفذ flow_modرسالة منط التدفق 
  التدفق املفتوح.  

من خالل املتحكم عن طريق زوج رسائل  ؛إلحصائيات من املبدليتم الحصول عىل ا
أمر التدفق  للتأكد من أنَّ  ؛م زوج رسالة الحاجز من خالل املتحكمخدَ ستَ إحصائية.  ويُ 

يجب أن يكمل املبدل تنفيذ كل واملفتوح من املتحكم قد انتهى تنفيذه عىل املبدل.  
أمر مستلم بعده،  ل تنفيذ أيِّ بْ قَ  barrier_requestل طلب الحاجز بْ األوامر املستقبلة قَ 

ويقوم املبدل بإخبار املتحكم عن اكتامل هذه األوامر السابقة عن طريق رسالة رد الحاجز 
barrier_reply .املرسلة ثانية إىل املتحكم  

زوج رسالة تهيئة الصف إىل َحدٍّ ما به خطأ يف التسمية يف تهيئة الصف الفعيل  يُعترب
إن زوج رسالة طلب الحصول عىل و  النطاق الرتددي. ما يخصُّ  الخاص بآلية

 GET_CONFIG_REPLY تهيئة  ورد الحصول عىل GET_CONFIG_REQUEST تهيئة 
مع هذه و يتعلم من خاللها املتحكم من املبدل كيف يتم تهيئة الصف املعطى.   آليةً  يُعترب

من  ؛عينة خاصة بصفوف معينةبذكاء لتدفقات م ميكن للمتحكم أن يرسم خريطةً  ؛املعلومات
  املرغوبة. QoSأجل تحقيق مستويات جودة الخدمة 

ت هنا تعني أن أنواع الرسائل لن تتغري يف اإلصدارا »غري قابل للتغيري«الحظ أن جملة 
إىل َحدٍّ ما أن املواصفات  (مالحظة املؤلف: يكون ملحوظاً   املستقبلية من التدفق املفتوح.

يف العديد من بروتوكوالت االتصاالت و يف التدفق املفتوح.   زةً يْ مَ  تُعتربغري القابلة للتغيري 
يحدث يف التدفق  هذا الو جداً.   مهامً الناضجة، يكون التوافق مع اإلصدارات السابقة 

ط يف اإلصدارات يغ الرسائل يف اإلصدارات املبكرة قد أُسقِ بعض ِص  دعمَ  نَّ ؛ إذ إ املفتوح
االثنني من  من خالل واقع أنَّ  ؛معالجته يف بيئة التدفق املفتوح هذا الوضع يتمُّ و الالحقة.  

 استخدامات التدفق املفتوح يقومان بتنسيق أرقام إصداراتهام عن طريق بروتوكول أهالً 
hello protocolيقوم اإلصدار األعىل بالرجوع إىل اإلصدار األقدم للربوتوكول طلباً  ؛ إذ 

  خر).  ي مع الجهاز اآل نِ يْ للتشغيل البَ 
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فإن  ؛فقدان االتصال بني املتحكم واملبدلل) هالًأ بروتوكول الرتحيب ( اكتشافيف حالة و 
أن املبدل يجب أن يدخل يف منط الطوارئ ويعيد إعداد بف األمر ِص تَ  ١.٠مواصفات إصدار 

.  ويف هذا الوقت يجب أن يتم حذف جميع TCP  اتصال بروتوكول التحكم بالنقل
من التخزين  التعليم عليها عىل أنها جزءٌ  التدفقات الخاصة التي تمَّ  التدفقات باستثناء

به يف هذا النمط  الوحيد هو الذي تم السامحُ  حزمإن تطابق الو املؤقت لتدفق الطوارئ.  
ال تخصص  ك التخزين املؤقت لتدفق الطوارئ.يكون مقابل تلك التدفقات يف ذل

ت دَ يكون يف هذا التخزين املؤقت، وقد حدَّ أن  تدفق من التدفقات يجُب  املواصفات أيَّ 
  مختلف وأكرث فعالية.   فتوح هذه املساحة بشكلٍ املاإلصدارات التالية للتدفق 

  :مثال: جدول تدفق برمجة املتحكم ٦-٣-٥

يوجد اثنان من التعديالت البسيطة عىل جدول تدفق التدفق املفتوح  ٩-٥يف الشكل 
نرى يف الشكل أن جدول و عملها بواسطة املتحكم.   والتي تم ،OpenFlow 1.0 ١.٠إصدار 

)، نرى ta(وقت أ  𝑡يف الحالة الهادئة قبل وقت و يل لديه ثالثة تدفقات.  التدفق األوَّ 
إنه يوضح أن مدخل التدفق يخصص كل إطارات   ؛صفر اإلصدار املتفجر من مدخل تدفق

مع عنوان اإليرثنت للمكان  port Kل املبدل عىل مدخالت املنفذ ك دخِ اإليرثنت التي تُ 
والذي يجب أن يتم إخراجها عىل مخرجات  ox000CF15698ADاملقصود الخاص بـ 

ار إليه بالنجوم يف حقول شَ تم عمل تبديل لكل حقول التطابق األخرى، ويُ و .  Nاملنفذ ن 

التدفق  ، يرسل املتحكم أمر منط𝑡عند الوقت أ و .  ٩-٥التطابق املقابلة لها يف شكل 

الداخلة للمبدل عىل  حزممن أجل ال اً تدفق إىل املبدل، مضيفاً  flow_mod (add)(إضافة) 
للمصدر وعناوين بروتوكوالت  IP 192.168.1.1منفذ، مع عناوين بروتوكوالت اإلنرتنت  أيِّ 

 TCP  لربوتوكول التحكم بالنقل ٢٠للمكان املقصود، ومنفذ  IP 209.1.2.1اإلنرتنت 
إن و وتم عمل تبديل لكل حقول التطابق األخرى.   ،للمكان املقصود ٢٠منفذ للمصدر، و 

م وتتم مر املتحكم يُستلَ أ نرى أن  ؛بعد ذلكو .  Pاملنفذ الخارجي يتم تخصيصه عىل أنه 
ميثل رسالة  Fيحتوي جدول التدفق مدخل تدفق جديد ومعالجته عن طريق املبدل، 

 flow_modملتحكم أمر منط تدفق (تعديل) ، يرسل ا𝑡اإلضافة.  عند الوقت ب 
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(modify)تعديل مدخل التدفق املتفق  املتحكمُ  يطلُب ومن أجل مدخل تدفق صفر.   ؛
ثانية) وقت ضائع عىل ذلك التدفق.  يوضح الشكل  ٣٦٠٠املتمثل يف وجود ساعة واحدة (

يعكس هذا  ليك ؛يتم تعديل مدخل التدفق األصيل ؛أنه بعد أن يعالج املبدل هذا األمر
الوقت الضائع الجديد.  الحظ أن الوقت الضائع ملدخل التدفق يعني أنه بعد أن يكون 

حذف التدفق عن  هذا العدد من الثواين من عدم النشاط عىل ذلك التدفق، يجب أن يتمَّ 
عىل انتهاء هذا التدفق فقط بعد  ، نرى مثاال٨ً-٥طريق املبدل.  وبالبحث ثانية يف شكل 

التي رأيناها إىل أن برمجة  flow_removed.  تشري الرسالة إزالة تدفق 𝑡الوقت د 

قد طلب و قد انتهت صالحيتها.   ٩-٥و ٨-٥يف مثالنا يف شكل  𝑡التدفق عند الوقت ب 
إبالغه بهذا االنتهاء عندما يتم تهيئة التدفق، وتعمل رسائل إزالة  هذا املتحكم أن يتمَّ 

  لخدمة هذا الغرض. flow_removedالتدفق 

   :مثال: إعادة توجيه الحزمة األساسية ٧-٣-٥

  يف  ١.٠ساسية إلعادة توجيه حزمة التدفق املفتوح إصدار األ سنرشح أكرث الحاالت 
) مع عنوان port 2( ٢.  يصور الشكل حزمة وصلت عند املبدل من خالل املنفذ ١٠-٥شكل 

وعنوان بروتوكول إنرتنت  ،للمرسل ١٩٢.١٦٨.١.١برقم  IPv4 ٤بروتوكول إنرتنت إصدار 
جدول التدفق  حزموظيفة تطابق ال scanللمستقبل.  متسح  ٢٠٩.١.٢.١برقم  IPv4 ٤إصدار 

 ينصُّ ووتوجد تطابق يف مدخل التدفق ف.   ،)flow entry 0عند مدخل التدفق صفر ( بدءاً 
.  Pها خارج املنفذ الحزمة املتطابقة يجب أن يتم إعادة توجيه أنَّ عىل  Fمدخل التدفق ف 

  ينفذ املبدل هذا، وبذلك يستكمل هذا املثال البسيط إلعادة التوجيه.
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  ١.٠: مدخالت تدفق برمجة املتحكم يف اإلصدار ٩-٥شكل رقم 
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  ١.٠إعادة توجيه الحزمة األساسية يف اإلصدار  - : وظيفة تطابق الحزم١٠-٥شكل رقم 

  

إىل عناوين الحقول التي  استناداً  حزمجيه اليقوم مبدل التدفق املفتوح بإعادة تو 
يخصص مربمج الشبكة سلوك مبدل الطبقة الثالثة عن طريق برمجة مدخالت ويطابقها.  

 ٤مثل بروتوكول اإلنرتنت إصدار  ،ليك يحاول مطابقة عناوين الطبقة الثالثة ؛التدفق
)IPv4  .( التطابق عىل عناوين  إذا كان مبدل الطبقة الثانية، سوف تحدد مدخالت التدفقو

إن الدالالت الخاصة مبدخالت التدفق تسمح بتطابق عىل مدى واسع و الطبقة الثانية.  
لكن سيتم برمجة املبدل املعطى فقط بالنسبة لتلك التي  ؛متنوع من عناوين الربوتوكول

ملة تتفق مع الدور الذي تلعبه يف إعادة التوجيه.  وعندما يوجد تداخل يف التطابقات املحت
وف يحدد أي الخاصة بالتدفقات، تكون األولوية أن املتحكم الذي يخصص مدخل التدفق س

الطبقة الثانية  عىل سبيل املثال: إذا كان املبدل هو كل من مبدل تطابق يأخذ األسبقية؛
يكون وضع مدخالت تدفق تطابق العناوين للطبقة الثالثة له أولوية أعىل  ؛والطبقة الثالثة

  ، تبادل الطبقة الثالثة سيقوم بعمله عىل تلك الحزمة.نه إن كان ممكناً يؤكد عىل ا

   :مثال: إعادة توجيه حزمة املبدل إىل املتحكم ٨-٣-٥

عىل أن مبدل التدفق املفتوح يعيد توجيه حزمة  لقد عرضنا يف القسم السابق مثاالً
وهري آخر ملبدل البيانات القادمة إىل منفذ املكان املقصود املحدد.  ويوجد إجراء ج

إىل املتحكم بغرض  حزموهو إعادة توجيه ال ١.٠إصدار  OpenFlowالتدفق املفتوح 
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إىل معالجة استثنائية.  إن السببني اللذين من أجلهام قد يقوم املبدل بإعادة توجيه الحزمة 
وإجراء  ،OFPR_NO_MATCHبروتوكول التدفق املفتوح  _ تطابق _ عدم :املتحكم هام

بروتوكول  _ تطابق _ عدم من الواضح أنو  .OFPR_ACTIONفق املفتوح بروتوكول التد
يتواجد مدخل تدفق مطابق.   م عندما الخدَ ستَ يُ  OFPR_NO_MATCHالتدفق املفتوح 

تطابق إدخال لتدفق معني يجب أن تتم  يحتفظ التدفق املفتوح بالقدرة عىل تخصيصو
 ن إجراء بروتوكول التدفق املفتوحيكو  ؛ويف هذه الحالة إىل املتحكم. دامئاً إعادة الوجيه 

OFPR_ACTION التحكم مثل حزمة كمثال لحزمةِ  ؛كسبب ألمر مامثل اً مخصص 
يف و ما تحتاج إىل أن يتم معالجتها من خالل املتحكم.   والتي غالباً  ،بروتوكول التوجيه

عىل حزمة البيانات القادمة والتي تكون حزمة توجيه  نوضح مثاالً ١١-٥شكل 
 .   OSPF  بروتوكول

اد عَ د أن الحزمة يجب أن يُ حدِّ يوجد تطابق لجدول اإلدخال لهذه الحزمة والذي يُ و
ل عن رسَ تُ  packet_inنرى يف الشكل أن رسالة دخول حزمة و توجيهها إىل املتحكم.  

من أجل  ؛م تحديث بروتوكول التوجيه إىل املتحكمسلِّ طريق القناة اآلمنة إىل املتحكم، وتُ 
فتح «املعالجة التي ستتم عىل املتحكم هي أن بروتوكول التوجيه و ستثنائية.  املعالجة اال 

ما سينتج عنه حدوث تغيري وتعديل لجداول  وهو  ؛سيعمل  (OSPF) »أقرص مسار أوالً
عن طريق مفهوم  ميكن للمتحكم عندها تعديل جداول التوجيهو التوجيه باملبدل.   إعادة

إىل املبدل بتعديل منفذ  FLOW_MODالتدفق  منط أوامر رسالإل ؛الحاسمةالقوة 
  بهذا التغيري يف جدول التوجيه. تدفق يف املبدل متأثراً  املخرجات لكلِّ 
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 : إعادة توجيه املبدل للحزمة الداخلة إىل املتحكم١١-٥شكل رقم 

ليك يربمج منفذ  ؛هذا بأنه يوجد طريقة أكرث كفاءة للمتحكم ٢-٤-٥(يصف قسم  
حيث تشارك التدفقات املتعددة  ؛من أجل التدفقات يف مبدل الطبقة الثالثة ؛املخرجات

  يف القفزة التالية). IPنفس عنوان بروتوكول اإلنرتنت 

لتحديد ترتيبها يف  ؛الوصول إىل عناوين حقول الحزمةإىل يحتاج املتحكم  ؛أدىن دٍّ بحَ 
الوصول إىل إىل ا تحتاج أنها ليست كله من يف العديد من الحاالت، عىل الرغمو  الحزمة.

يف حالة حزمة توجيه  اً الحزمة كاملة.  وهذا ميكن يف الواقع أن يكون حقيقي
 OpenFlowيسمح التدفق املفتوح  ؛ومن أجل الكفاءة يف هذا املثال. OSPF بروتوكول 
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يف حالة وجود عدد كبري و  للحزمة الكاملة من خالل املبدل. بعمل حفظ مؤقت اختياري
اختبار إىل يحتاج املتحكم فقط وم إعادة توجيهها من املبدل إىل املتحكم، يت حزممن ال

يتم تحقيق مكتسبات كفاءة عرض النطاق الرتددي الواضح عن طريق وعنوان الحزمة، 
ن إ حيث ؛ وإعادة توجيه حقول العنوان فقط ،الحفظ املؤقت للحزمة الكاملة يف املبدل

يقوم الرقم التعريفي للحفظ املؤقت وللحزمة، عمل توازن إىل  املتحكم سيحتاج أحياناً 
buffer ID  بالتواصل مع رسالة دخول حزمةPACKET_IN  . قد يستخدم املتحكم هذا و

لعمل استعادة الحقة للحزمة الكاملة من  ؛buffer IDالرقم التعريفي للحفظ املؤقت 
مية التي مل يكون للمبدل القدرة عىل إنهاء عمر املحفوظات املؤقتة القدواملبدل.  

  يستعيدها املبدل.

) من ١د إجراءات جوهرية أخرى قد يعتربها املبدل بالنسبة للحزمة القادمة: (وجَ تُ 
) من أجل ٢عليه، أو ( ْت لَ صِّ عدا املنفذ الذي وُ  أجل إغراق الحزمة خارج كل املنافذ ما

بع بشكل فهم القارئ لوظائف اإلسقاط واإلغراق سيتت إننا نثق أنَّ و إسقاط الحزمة.  
رشح امتدادات وظائف إىل ولذا ننتقل اآلن  ؛طبيعي من املثالني اللذين تم تقدميهام فقط

  .١.١مة يف اإلصدار قدَّ التدفق املفتوح األساسية املُ 

  )٢-٥( رقم جدول

  )OpenFlow 1.1( ١.١أهم املميزات الجديدة املضافة يف التدفق املفتوح 

  الوصف  اسم الصفة
  ١-٤-٥انظر: القسم  .multiple flow tablesددة جداول التدفق املتع

  ٢-٤-٥انظر: القسم   .groupsاملجموعات 
دعم تبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة والشبكة االفرتاضية 

 ,MPLS and VLAN tag supportاملحلية 
  ٣-٤-٥انظر: القسم 

  ٤-٤-٥انظر: القسم  .virtual portsاملنافذ االفرتاضية 
  ٥-٤-٥انظر: القسم  .controller connection failureاملتحكم توصيل  تعطل
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   :١.١إصدارات التدفق املفتوح  ٤-٥

أهم  ٢-٥يدرج الجدول  .م٢٠١١فرباير  ٢٨] يف ٢[ ١.١تم إصدار التدفق املفتوح 
جدول يكون دعم جداول التدفق املتعددة و واملواصفات الجديدة املضافة لهذا اإلصدار.  

 عىل هذه املواصفات الجديدة يف عريضةً  اً نضع خطوطو  أمرين بارزين.املجموعة أهم 
) تأثر قليل غري كونه V.1.1( ١.١لدى اإلصدار  ؛من وجهة النظر العمليةو .  ١٢-٥شكل 

  ).  وقد كان هذا بسبب أنه تم إصداره فقط قبل انتقالV.1.2( ١.٢حجر أساس إىل إصدار 
ع التطبيقات.  إنه من املهم أن نْ ) قبل صُ ١.٢ار إصد :(أي ONF مؤسسة الشبكة املفتوحة 

فتوح املبسبب أن اإلصدارات الالحقة للتدفق  ؛) هنا، ومع ذلكV.1.1( ١.١ي اإلصدار غطِّ نُ 
  .١.١ها عىل بعض مجموعة صفات اإلصدار ؤ بنا تمَّ 

   :جداول التدفق املتعددة ١-٤-٥

الحزمة يف التدفق املفتوح.  واضح تعقيد معالجة  ) بشكلٍ V.1.1( ١.١ي اإلصدار قوِّ يُ 
يعود أكرث وأبرز سبب لالنتقال إىل إضافة جداول التدفق املتعددة.  إن مفهوم جدول 

 أصبح اآلن ممكناً  ١.١لكن يف اإلصدار  ؛١.٠دي يبقى كام كان يف اإلصدار التدفق الفر 
فإنه  ؛بلهذا السبو إىل تطابق الحق يف جداول تدفق أخرى.   تأجيل معالجة الحزمة الحقاً 

مع اإلصدار  املبارش مع مدخل التدفق.من الرضوري قطع تنفيذ اإلجراءات من ارتباطها 
يعرض خط التتابع ويرتبط موضوع بروتوكول التعليامت الجديد مع مدخل التدفق.   ؛١.١

.  وهذا V.1.0يف اإلصدار  أكرث بكثري مام كان متاحاً  مرونةً  V.1.1املعالج الخاص باإلصدار 
مشتق من واقع أن مدخالت التدفق ميكن أن تتواجد يف سلسلة من خالل  التحسني

ى تعليامت اذهب سمَّ واحد يشري إىل جدول تدفق آخر.  وهذا يُ  تعليامت يف مدخل تدفقٍ 
 حزميتم استعادة وظيفة تطابق ال ؛.  وعندما يتم تنفيذ مثل هذه التعليامتGOTOإىل 

من عملية  يف هذه املرة بدءاً و رة ثانية، م ١١-٥وشكل  ١٠-٥يف شكل  املصورة مسبقاً 
التطابق مع أول مدخل تدفق من جدول التدفق الجديد.  وهذا خط التتابع الجديد 

يسمح خط التتابع و.  ١٢-٥حة يف شكل وضَّ املمتدة املُ  حزمينعكس يف وظيفة تطابق ال
 ؛توى الحزمةمح وتعدل testبأن تخترب  V.1.1قوى تعليامت التدفق املفتوح إصدار  لكلِّ 

 ت يف عملية املطابقة يف كلِّ مَ خدِ تحت ظروف مختلفة استُ  ؛م مرات عديدةخدَ ستَ ليك تُ 
عن درجة  فضالً ؛من تعقيد منطق التطابق كبرية يف كلٍّ  جدول تدفق.  وهذا يسمح بزيادةٍ 
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الحزمة التي تنقل مبدل التدفق املفتوح إصدار  تُعتربوطبيعة تعديالت الحزمة التي قد 
V.1.1  . إن معالجة الحزمة من إصدار وV.1.1 مع تعليامت مختلفة يف تسلسل من خالل ،

مدخالت التدفق املختلفة التي يتم مطابقتها برتتيب جداول التدفق،  :مثل ،املنطق املعقد
  )٢( متني.وتتكون من خط تتابع معالجة حزمة 

  
  مة املمتدةمع معالجة الحز  ١.١: مبدل التدفق املفتوح إصدار ١٢-٥شكل رقم 

                                                 
الحقاً يف هذه املتانة لها متطلباتها؛ إنها وفرت تحدياً لتبَنِّي املبدالت املادية الحالية؛ من أجل دعم جداول التدفق املتعددة.  وسنرشح هذا   ٢

 ؛ سنرشح محاوالت تصميم األجهزة املادية مع هذه القدرة بعني االعتبار.٧- ٢- ١٣و ٣-٩-١٢ قسمنييف الو .  ٦-٥قسم 
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والرتتيب الذي يتم فيه  ،V.1.0رشحنا اإلجراءات املدعمة يف اإلصدار  ٤- ٣-٥يف قسم و 
ذة خَ تَّ هو القناة التي تتحكم يف اإلجراءات املُ  V.1.1التنفيذ.  إن منوذج تعليامت اإلصدار 

 ميكنها إضافة إجراءات إىل :األوىل :إنها ميكن أن تفعل ذلك بطريقتني  ترتيب. ويف أيِّ 
ذة نفَّ التعليامت املُ  ويتم تعديلها عن طريق كلِّ  ،تبدأ مجموعة اإلجراءو مجموعة اإلجراء.  

تحذف التعليامت اإلجراءات من و ى من خالل خط التتابع.  عطَ أثناء التمرير املُ يف 
  مجموعة اإلجراء أو تدمج إجراءات جديدة إىل مجموعة اإلجراء.

اءات يف مجموعة اإلجراء قد تم تنفيذها تكون اإلجر  ؛عندما ينتهي خط التتابعو 
  بالرتتيب التايل:

 .نحو الداخل TTL نسخة الوقت للبث الحي .  ١

    .popسحب . ٢

  ..  الدفع٣

   .نحو الخارج   TTL .  نسخ الوقت للبث الحي ٤

  .  TTL .  إنقاص الوقت للبث الحي ٥

  .الحزمة عىل set_fieldحقل اإلعداد اإلعداد: تطبيق جميع إجراءات .  ٦

 :مثل ،عىل الحزمة QoSإجراءات جودة الخدمة  : تطبيق كلِّ QoS.  جودة الخدمة ٧
  .set_queueإعداد صف 

دة، تطبق اإلجراءات املتعلقة حدَّ .  املجموعة: إذا كانت إجراءات املجموعة مُ ٨
اد توجيهها خارج املنافذ عَ بإجراءات الوعاء (والتي ميكن أن تنتج من الحزمة املُ 

  .فقة مع هذا الوعاء)املت

توجيه الحزمة خارج  دَّ عِ أُ  ؛صخصَّ إن مل يتواجد إجراء مجموعة مُ   .  املخرجات:٩
  .املنفذ املخصص

ذ آخراً.  نفَّ إذا كانت هذه التعليامت موجودة (وهي عادًة كذلك)، ستُ  ؛إجراء املخرجات
لحزمة، ويجب مبعالجة محتويات ا بسبب أن اإلجراءات األخرى تقوم عادةً  ؛وهذا منطقي

  إذا مل يتواجد إجراء مجموعة و  قل الحزمة.واضح قبل ن أن يحدث هذا بشكلٍ 
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ة أعاله يف مناقشة جَ دَر نرشح أهم اإلجراءات املُ سو يتم إسقاط الحزمة.  فس ؛وال مخرجات
  وأمثلة يف األقسام التالية.

ليامت هي أن التعليامت ميكن أن تستدعي اإلجراءات عن طريق تع :الطريقة الثانية
 يف حني ؛بني جداول التدفق م هذه لتنفيذ إجراءات معينة فوراً خدَ ستَ تطبيق اإلجراءات.  وتُ 

نهايتها،  إىل أن تصلإىل من انتظار خطوط التتابع  ، بدالًخطوط التتابع تظل نشطةً أنَّ 
لها  من تطبيق اإلجراءات قامئة اإلجراءات التي هي جزءٌ  .  الحظ أنَّ اً طبيعي اً ذلك أمر  يُعدو

، وكالهام تشابه packet_outبالضبط نفس دالالت قامئة اإلجراءات يف رسالة خروج حزمة 
  .V.1.0قامئة إجراءات اإلصدار 

  من خالل خط تتابع  ؛packet_outمعالجة رسالة خروج حزمة  تأن متَّ  يف حالةِ 
إجراءات املكونات دمج  يتمُّ  ؛ فإنهاً لتطابق مدخل التدفقوفقذة نفَّ غري قامئة اإلجراءات املُ 

ها للحزمة القادمة، ؤ الخاصة بها عىل قامئة اإلجراءات مع مجموعة اإلجراءات التي يتم بنا
  .تنفيذها نهائياً  ج قوائم اإلجراءات الالحقة مع مجموعة اإلجراءات قبل أن يتمَّ دمَ وقد تُ 

فتكتمل  ؛GOTOص مدخل التدفق املطابق جدول تدفق اذهب إىل خصِّ عندما ال يُ و 
 يتم تنفيذه تبعاً  ؛دة يف مجموعة اإلجراءاتقيَّ ا كانت اإلجراءات املُ عالجة خط التتابع، وأيٍّ م

يكون اإلجراء النهايئ املنفذ هو إلعادة توجيه الحزمة إىل منفذ  ؛يف الحالة الطبيعيةو لذلك.  
  نرشحه فيام بعد.ساملخرجات، أو إىل املتحكم، أو إىل جدول املجموعة، والذي 

  :جموعاتامل ٢-٤-٥

يوجد وى من اختيار اإلغراق.  أكرث غنً  كامتدادٍ  مجموعةٍ  ملخَص  V.1.1يعرض اإلصدار 
.  ١٣-٥ثم يف شكل  ،١٢-٥يف شكل  جدول املجموعة، والذي رشحناه أوالً V.1.1يف اإلصدار 

ن جدول املجموعة من مدخالت مجموعة، ويتكون كل مدخل من وعاء إجراءات يتكوَّ 
يكون الوعاء يف مجموعة إجراءات مرتبطة بها تطبق قبل إعادة توجيه واحد أو أكرث.  و

 ،ميكن تحقيق التحسينات عىل اإلغراقو ل هذا الوعاء. بف من قِ عرَّ الحزمة إىل املنفذ املُ 
 أنها مجموعات من خالل تعريف املجموعات عىل V.1.1البث املتعدد، يف اإلصدار  :مثل

م املجموعة عندما يوجد فقط منفذ مخرجات فردي، خدَ ستَ قد تُ  أحياناً و  خاصة من املنافذ.
استخدام الحالة يف هذا ميكن عمله  .  إنَّ ١٣-٥يف شكل  ٢ح يف حالة مجموعة وضَّ كام هو مُ 

 ويكون مرغوباً  ،التدفقات العديدة إىل نفس مبدل القفزة التالية ه كلُّ وجَّ عندما يجب أن تُ 
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مع تغيري وتهيئة فردية.  وميكن تحقيق ذلك يف حجز القدرة عىل تغيري هذه القفزة التالية 
إىل مدخل مجموعة فردي  من خالل أن يكون لديك تدفقات مخصصة تشريُ  V.1.1اإلصدار 
إذا رغب املتحكم و اد توجيهه إىل املنفذ الفردي املرتبط مع تلك القفزة التالية.  عَ والذي يُ 

يف  IPجيه بروتوكول اإلنرتنت بسبب تغيري يف جداول تو  ؛يف تغيري تلك القفزة التالية
من خالل إعادة برمجة مدخل  ؛التدفقات ببساطة حيث ميكن إعادة توجيه كلِّ  ؛املتحكم

 التوجيه من مثال تحديث أكرث فعالية ملعالجة تغريُّ  ما يوفر طريقةً وهو املجموعة الفردي.  
فإن  ؛واضح وبشكلٍ .  ٨-٣-٥يف قسم  املذكور سابقاً  OSPF  بروتوكول فتح أقرص مسار أوالً

مدخل املجموعة الفردي يكون أرسع من تحديث العدد الكبري املحتمل تغيري وعاء إجراءات 
 الحظ أنَّ كنتيجة لتحديث التوجيه الفردي.  تها القفزة التاليةمن مدخالت التدفق التي غريَّ 

 ؛خارج العمليةرابط أو جار أو يؤخذ  إىل َحدٍّ ما.  عندما يتعطل اً سيناريو شائع يُعتربهذا 
بل بعكس هذا العنرص الفاشل الذي يحتاج إعادة توجيه من قِ  التدفقات تقومُ  فإن كلَّ 

  املبدل الذي اكتشف فشله.

  
  ١.١: جدول مجموعة التدفق املفتوح إصدار ١٣-٥شكل رقم 
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ما يوفر وهو  ؛عيد التوجيه إىل مجموعات أخرىيوعاء مجموعة واحدة قد  الحظ أن
  .املجموعات معاً  عىل تسلسل قدرةً 

االفرتاضية  والشبكة  ،دعم وسم تبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة ٣-٤-٥
  :   tag  MPLS and VLANاملحلية 

ر دعم الشبكة االفرتاضية هو أول إصدار تدفق مفتوح يوفِّ  V.1.1اإلصدار  يُعترب
وسوم الشبكة  توفري دعم كامل ملستويات متعددة من نَّ إذ إ  ؛كامل بشكلٍ  VLANاملحلية 

ولدفع املستويات  ،poppingلسحب  اً قوي يتطلب دعامً  VLANاالفرتاضية املحلية 
عمل وسوم تبديل التسمية  طبيعي دعمُ  ذلك بشكلٍ  بعُ تْ املتعددة من الوسوم، ويَ 

بالنسبة للقارئ و .   V.1.1من اإلصدار  اً ويكون أيضاً جزء ،MPLSلربوتوكوالت متعددة 
فإننا  ؛MPLSتبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة  تِقنيةاملتآلف مع املهتم باملجال غري 

عن تسلسل  ب فضالًحْ ع وسَ فْ قد كانت إجراءات كل من دَ و ].  ٥إىل مرجع جيد يف [ هُ يلُ حِ نُ 
عم الشامل للشبكات االفرتاضية املحلية  ؛جداول التدفق رضورةً   ،VLANsلتوفري هذا الدَّ

إدخال  ع، يتمُّ فْ تنفيذ إجراء دَ  عندما يتمُّ و .  MPLSعدد وتبديل عالمات الربوتوكول املت
يل ملحتويات يتم نسخ أوَّ وعنوان جديد من نوع مخصص أمام العنوان الحايل األبعد.  

ن إ الحقل لهذا العنوان الجديد من الحقول املوجودة املقابلة يف العنوان الحايل األبعد، 
تخصيص قيم عنوان جديدة  يتمُّ  مَّ من صفر.  ومن ثَ  ءالبد فإنه سيتمُّ  ؛دوجَ إذا مل يُ و د.  جِ وُ 

م خدَ ستَ تُ  عَ فْ لهذا العنوان األبعد الجديد عن طريق إجراءات اإلعداد التالية.  ويف حني أن دَ 
إىل الدفع  إضافةً و  م يف إزالة الوسم الحايل األبعد.خدَ ستَ تُ  َب حْ فإن سَ  ؛إلضافة وسم جديد

لوسم الحايل األبعد، سواء كان وسم شبكة بتعديل ا V.1.1يسمح إصدار  ؛والسحب
  .  MPLSأو عنوان رقاقة تبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة  VLANافرتاضية محلية 

لوسم تبديل التسمية لربوتوكوالت  كامالً صحيح دعامً  بشكلٍ  V.1.1يزعم اإلصدار 
عم يتطلُب  ؛VLANوالشبكة االفرتاضية املحلية  MPLSمتعددة  مواصفات  لكن هذا الدَّ

والتي يجب أن يتم تنفيذها عندما تواجه هذه الوسوم يف  ،تطابق منطقية شديدة التعقيد
مة عمَّ دالالت مُ  ١- ٥-٥يوفر دعم التطابق املمتد الذي قدمناه يف القسم والحزمة القادمة.  

تم و منطقية تطابق شديدة التعقيد يف املبدل وميكن التخلص منها.   تُعتربوهي  ،للمتحكم
 القارئ حريِّ ، لن نُ ١-٥-٥بحل أكرث عمومية يف القسم  V.1.1بدال هذا املنطق إلصدار است

  بتقديم تفاصيل عنه هنا.
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   :املنافذ االفرتاضية ٤-٤-٥

إىل املنفذ املادي، مع  تم تخطيط مفهوم منفذ املخرجات مبارشةً  ؛V.1.1يف اإلصدار 
املنفذ االفرتايض جدول  غم من أنَّ رَّ عىل الو  ا للمنافذ االفرتاضية.نسبيٍّ  استخدام محدودٍ 

فإن مفهوم  ؛واملنافذ االفرتاضية األخرى املوجودة يف اإلصدارات األوىل من التدفق املفتوح
 V.1.1مبدل اإلصدار  فصنِّ يُ و.  V.1.1يف يف اإلصدار ِض أ املنافذ االفرتاضية األخرى قد 

  اضية املحجوزة.وهي املنافذ القياسية واملنافذ االفرت  ،املنافذ إىل فئات

  تتكون املنافذ القياسية من:

 .املنافذ املادية 

 يف اإلصدار  :املنافذ االفرتاضية املعرفة باملبدلV.1.1  ًمن املمكن للمتحكم  حاليا
ى املنافذ االفرتاضية املعرفة باملبدل.  سمَّ يُ  إىل مستخلٍص  حزمأن يعيد توجيه ال

عىل  أكرث تعقيداً  معالجةً  طلوباملم مثل هذه املنافذ عندما يكون خدَ ستَ وتُ 
 عندما يجب أن يتمَّ  والحزمة من معالجة حقل العنوان البسيط.  وأحد األمثلة ه

وجد حالة استخدام أخرى للمنفذ تإعادة توجيه الحزمة عن طريق قناة.  و 
من املعلومات عن  .  ومن أجل مزيدٍ (LAG)تجمع الروابط  يوه ،االفرتايض

LAGs] ٧، ارجع إىل.[ 

  ن املنافذ االفرتاضية املحجوزة من:كوَّ تت

 عدا  املنافذ القياسية ما إىل كلِّ  حزمإرسال ال بحيث يتمُّ  ؛هذه آلية واضحة :كل
املنفذ الذي تصل عليه الحزمة.  وهذا يشبه التأثري الذي يقدمه اإلغراق االختياري 

 للمنافذ االفرتاضية املحجوزة.

 حكم يف رسالة التدفق املفتوح.توجيه الحزمة إىل املت يعيدُ  :املتحكم 

 ق طبَّ الحزمة من خالل معالجة خط تتابع التدفق املفتوح العادي.  ويُ  يعالجُ  :جدول
ت من املتحكم (عن طريق رسالة خروج حزمة لَ هذا فقط عىل الحزمة التي أرسِ 

packet_out ٤-٣- ٥نرشح استخدام جدول املنفذ االفرتايض يف القسم س).  و. 

  منفذ الدخول in_port: ترسل الحزمة ثانية و  ر وظيفة إعادة اإلرسال.وفِّ ي اهذ
 خارج املنفذ الذي وصلت منه.



  مواصفات التدفق املفتوح

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ١٩٤

 (اختياري) إعادة توجيه  بواسطتها يتمُّ  ر آليةً هذا املنفذ االختياري يوفِّ  :محيل
بسبب أن و  ؛الحزمة إىل برمجيات تحكم التدفق املفتوح املحلية الخاصة باملبدل

فيمكن استخدام املنفذ  ؛م كمنفذ خروج ومنفذ دخولخدَ ستَ املنفذ املحيل قد يُ 
كة تحكم دون الحاجة إىل شبو املحيل لتنفيذ اتصال متحكم داخل النطاق، 

ميكن الرجوع إىل مناقشتنا السابقة حول املنفذ و املبدل.  - منفصلة التصال املتحكم
  حيل.لالطالع عىل أمثلة كيف ميكن استخدام املنفذ امل ،٣- ٣-٥حيل يف قسم امل

 ه الحزمة إىل خط التتابع غري التدفق وجِّ املنفذ االختياري يُ  هذا ):طبيعي (اختياري
الطبيعي الخاص باملبدل.  ويختلف طبيعي عن محيل يف  non-OpenFlowاملفتوح 

 م فقط كمنفذ خروج.  خدَ ستَ أنواع املنافذ االفرتاضية املحجوزة يف أنها تُ 

 (اختياري) هو إلرسال الحزمة  ؛العام لهذا املنفذ االختياري االستخدام يُعترب :إغراق
بالرجوع إىل مواصفات و  عدا املنفذ الذي وصلت عليه. خارج املنافذ القياسية ما
من أجل الفروق الدقيقة الخاصة لهذه املنافذ  ؛V.1.1التدفق املفتوح إصدار 

 االفرتاضية املحجوزة.  

   :اتصال املتحكم تعطل ٥-٤-٥

، وتحتاج اً وواقعي اً جدي احتامالً يُعترببني املبدل واملتحكم  إن فقدان االتصال
لقد كان التخزين   ؟تحديد كيف يجب معالجة ذلكإىل مواصفات التدفق املفتوح 

ولكن  ؛من أجل معالجة مثل هذا املوقف ؛V.1.0املؤقت لتدفق الطوارئ ضمن اإلصدار 
ل باثنني من اآلليات الجديدة، بدِ ستُ واُ  V.1.1يف اإلصدار  طَ سقِ دعم هذا التخزين املؤقت أُ 

يف  فوراً  V.1.1ستقل.  ويدخل مبدل إصدار املُ  ومنط التعطل ،اآلمن التعطل منطُ  :وهام
 ؛من النمطني يدخل اً لفقدان االتصال مع املتحكم.  وإىل أيٍّ وفقمنط من هذين النمطني 

منهام يدعمه  فأيٌّ  ؛هاميلمنهام يدعمه املبدل أو ال، إذا كان يدعم ك فهذا يعتمد عىل أيٍّ 
يف حالة منط التعطل اآلمن، يستمر املبدل يف العمل كمبدل طبيعي و   ؟تهيئة املستخدم

يف حالة منط و  جهاز التحكم.إىل هة وجَّ نه يتم إسقاط كافة الرسائل املُ غري أ  ؛V.1.1لإلصدار 
توح الخاصة املستقل، يوقف املبدل إضافة لذلك معالجة خط تتابع التدفق املف التعطل

عندما يتم و ويستمر يف العمل يف وضعه األصيل، ويتبع منط املبدل أو املوجه.   ،به
قد يختار املتحكم و يستعيد املبدل منط تشغيله الطبيعي.   ؛استعادة االتصال مع املتحكم

ويبدأ يف  ،الذي اكتشف فقدان واستعادة االتصال أن يحذف مدخالت التدفق املوجودة
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آخر عىل عدم توافق اإلصدارات  .  (مالحظة املؤلف: هذا مثاٌل مجدداً تهيئة املبدل 
  الحديثة مع اإلصدارات السابقة يف مواصفات التدفق املفتوح).

  :مثال: إعادة توجيه جداول التدفق املتعددة ٦-٤-٥

املوجودة يف  V.1.0عىل املثال السابق إلعادة توجيه حزمة اإلصدار  ١٤-٥ميتد الشكل 
 ١٤- ٥ى يف شكل رَ ، نَ ١٠- ٥أن الحزمة القادمة هي نفسها يف شكل  افرتاضاً   .١٠-٥الشكل 

، V.1.0.  عىل عكس اإلصدار ٠يف مدخل التدفق الثاين يف جدول التدفق  أنه يوجد تطابٌق 
تحديثها،  ن عداداته يتمُّ إ  ؛ إذاإلجراءات املرتبطة مبدخل التدفق ال ينفذ خط التتابع فوراً 
مجة يف تعليامت باإلجراءات املرب  ثةً حدَّ ءات األولية الجديدة مُ وتكون مجموعة اإلجرا

تكون إحدى هذه التعليامت هي االستمرار يف املعالجة عند الجدول و   مدخل التدفق هذا.
حيث نستعيد عملية خط  ؛Aنرى ذلك عن طريق القفز إىل املعالجة عند الحرف أ و ك.  

يوجد تطابق مدخل التدفق يف  ؛ هذه الحالةيفو التتابع لتطابق الحزمة مقابل الجدول ك.  
مدخل التدفق يتم  ينتج هذا التطابق عدادات تخصُّ  ؛أخرى مدخل التدفق ف.  ومرةً 

ق هذه التعليامت بتعديالت الحقة عىل مجموعة طبَّ تحديثها وتنفيذ تعليامتها.  وقد تُ 
يتم دمج اإلجراء  ؛يف مثالناو .  0اإلجراءات التي حملت بإعادة توجيه من الجدول صفر 

موجودة يف هذا  GOTOال يوجد تعليامت  إذمع مجموعة اإلجراءات.  و  ٣اإلضايف أ
عمل اإلجراءات يف مجموعة اإلجراءات  فإنها متثل نهاية معالجة خط التتابع، ويتمُّ  ؛الوقت

.  (إن االختالف بني مجموعة V.1.1د من خالل التدفق املفتوح حدَّ الحالية بالرتتيب املُ 
 -  اإلجراء مخرجات يُعترب).  و١-٤- ٥رشحه سابقاً يف القسم  تمجراءات وقامئة اإلجراءات اإل 

إننا نرى أن اإلجراء مخرجات كان و  قبل نهاية خط التتابع. هو آخر إجراء يتمُّ  - إن وجد
  .١٤-٥يف الشكل  Pإعادة توجيهها خارج املنفذ يب  تميف مثالنا كحزمة  موجوداً 

   :V.1.1ملتعدد باستخدام مجموعات اإلصدار مثال: البث ا ٧-٤-٥

يف هذا الشكل نرى أن مجموعة و ، املرشوح سابقاً.  ١٣-٥ه القارئ إىل الشكل إننا نوجِّ 
 ُف ِص وعية من اإلجراءات.  وهذه املجموعة تَ أ  ةولديها ثالث )كل(لها نوع مجموعة  )٣(

 ،ل هذا املدخل للمجموعةمن أجل املعالجة من خال ؛تهيئة املجموعة التي أرسلتها الحزمة
منفذ من املنافذ يف أوعية اإلجراءات الثالثة.   أن يتم إرسال نسخة إىل كلِّ  والذي يجُب 

يف  )٣(توجه الحزمة القادمة إىل مجموعة  حزمأن وظيفة تطابق ال ١٥-٥يوضح شكل و
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 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ١٩٦

كام هي  ١٥- ٥يف شكل  ٣املجموعة  جدول املجموعة من أجل املعالجة.  بافرتاض أنَّ 
ن، كام هو  و ٤ ، و٣الحزمة بشكل متعدد خارج املنافذ  بثُّ  ، يتمُّ ١٣- ٥موضحة يف شكل 

  موضح باألسهم املقطعة يف الشكل.
  

 
  ١.١األساسية، إصدار  حزمتوجيه ال إعادة-حزم: وظيفة تطابق ال١٤-٥شكل رقم 
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  ١.١املتعدد باستخدام جدول املجموعة يف إصدار  : البث١٥-٥شكل رقم 
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  :١.٢صدارات التدفق املفتوح إ  ٥-٥

السامت  ٣-٥يدرج الجدول و.  م٢٠١١ديسمرب  ٥] يف ٣[ ١.٢تم إصدار تدفق مفتوح 
  :نرشح أهم هذه السامت يف األقسام التاليةو الجديدة املضافة يف هذا اإلصدار. 

   :دعم التطابق املمتد ١-٥-٥

فقد كان من  ؛V.1.2قبل اإلصدار  حزما يف تطابق الللدالالت الضيقة نسبيٍّ  نظراً 
الرضوري تعريف مخططات التدفق املعقدة التي تصف منطق كيفية إجراء تحليل 

يف واصفي تطابق  اً ى وفري غنً  V.1.2املقدمة يف اإلصدار  حزمتوفر قدرة تطابق الو للحزمة.  
التي ميكن للمتحكم أن يشفر املنطق املرغوب يف القواعد نفسها.  وهذا يتجنب  حزمال

لوك يف منطق املبدل.متطلبات ا   إلصدارات األوىل التي تتضمن السُّ

  )٣-٥( رقم جدول

  ١.٢افة يف التدفق املفتوح ضَ أهم السامت الجديدة املُ 

  الوصف  اسم السمة
  ١-٥-٥انظر: القسم   .دعم التطابق املمتد

-set filed packet دعم حقل اإلعداد وإعادة كتابة الحزمة املمتد
rewriting .  

  ٢-٥-٥سم انظر: الق

  ٣-٥-٥انظر: القسم  .”packet-in“ »دخول حزمة«التعبري عن السياق املمتد يف 
  -  .بجرَّ رسائل الخطأ املمتدة عن طريق نوع الخطأ املُ 

  ٢-٥-٥انظر: القسم    .6دعم بروتوكول اإلنرتنت إصدار 
لوك املبسط لطلب منط التدفق   - . flow-mod requestالسُّ

  ١-٥-٥انظر: القسم    .زمة املزالةمواصفات تحليل الح
  ٤-٥-٥انظر: القسم    .تحسينات املتحكم املتعددة

عن طريق واصفات  V.1.2يف اإلصدار  حزمتم إضافة قدرة شاملة وممتدة لتطابق ال
 OXMفتوح امليقوم التطابق املمتد للتدفق و.  (OXM)فتوح املالتطابق املمتد للتدفق 

ف أو تعرف ِص والتي ميكن أن تَ  ،(TLV)قيمة  - طول  -بتعريف أزواج مجموعة من نوع 
ليك يستخدمها يف  ؛حقول عنوان ميكن أن يحتاجها مبدل التدفق املفتوح ا أيَّ افرتاضيٍّ 

عام أي حقول  لكن بشكلٍ  ؛ليك نرسدها هنا ؛طويلة جداً الهذه القامئة  دُّ عَ التطابق.  وتُ 
، VLANوالشبكة االفرتاضية املحلية عنوان تستخدم يف تبديل وتوجيه تطابق اإليرثنت، 
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  ٤، وبروتوكول اإلنرتنت إصدار MPLSوتبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة 
(IPv4) ٦وبروتوكول اإلنرتنت إصدار (IPv6)  قد يتم اختياره ويتم توفري قيمة (مع قدرة

قبل أن يكون إلصدارات التدفق املفتوح واصف تطابق و ).  bitmaskتبديل قناع البت 
ت امتدادات مستقبلية مضافة عَ نَ دت املرونة يف التطابقات وصَ ثابت أكرث بكثري، والتي قيَّ 

يل، كان وهو أنه ليك يحدث استيعاب للرتكيب الثابت األوَّ  ،يوجد مثاٌل و.  أكرث صعوبةً 
بشكل زائد ملا  حقل التطابق الفردي محمالً  وذ TCP   منفذ بروتوكول التحكم بالنقل

أو برنامج بروتوكول التحكم  UDPبيانات املستخدم  حزممنفذ بروتوكول ى أيضاً سمَّ يُ 
 V.1.2عىل السياق.  وهذا الخلط تم إزالته يف اإلصدار  ، اعتامداً ICMPبرسائل اإلنرتنت 

 V.1.2بسبب أن متحكم اإلصدار و .  OXMفتوح املعن طريق التطابق املمتد للتدفق 
فإن تحليل الحزمة املعقدة  ؛ابع جداول التدفقميكنه ترميز تحليل وصفي أكرث إىل خط تت

  .V.1.2تخصيصه داخل مبدل اإلصدار  ال يتطلب أن يتمَّ 

من  ؛تجميعات من حقول العنوان وقد تم توفري هذه القدرة عىل عمل تطابق عىل أيِّ 
بعمل  V.1.2يقوم اإلصدار و.  Openflow_basicخالل فئة التطابق تدفق مفتوح األسايس 

فئة تطابق  من خالل السامح لفئات التطابق املتعدد.  خاصةً  ؛كانيات تطابق الحقولامتداد إلم
 اً مام يوفر أفق ؛ب التي تم تعريفها، بفتح فرصة للتطابق عىل الحقول يف حمولة الحزمةجرَّ املُ 

بناء الجملة والدالالت الخاصة باملجرب  إنَّ و غري مقيد قريب لتعريفات جديدة للتدفقات.  
  للتطبيق التجريبي. ولذلك نجد أن عدد وطبيعة الحقول املختلفة تتعرُض  ؛فتوحةت مكَِر تُ 

 set filed ةوإعادة كتابة الحزمة املمتد ،دعم حقل اإلعداد ٢-٥-٥
packet-rewriting:  

يف دعم أنواع اإلجراءات التي رأيناها يف اإلصدارات  V.1.2مبدل اإلصدار  يستمرُّ 
  يف عنوان الحزمة  حقلٍ  ع قيمة أليِّ ضْ عىل وَ  يس قدرةً يوفر التحسني الرئيوالسابقة.  

نفس ترميز التطابق املمتد للتدفق  إىل حقيقة أنَّ  هذا يرجعُ و م للتطابق.  خدَ ستَ قد تُ 
من  ؛V.1.2ن يتم إتاحته يف اإلصدار حسَّ الذي رشحناه لتطابق الحزمة املُ  OXMفتوح امل

ىل سبيل املثال: يسقط دعم بروتوكول ع ،د العام للحقول يف عنوان الحزمةأجل اإلعدا
من الحقول ميكن  ابشكل طبيعي من حقيقة أن أيٍّ  خارجاً  (IPv6) ٦اإلنرتنت إصدار 

حيث  ؛OXMفتوح املللتطابق املمتد للتدفق  TLVقيمة  -طول  -وصفها من خالل نوع 
بق عنوان القدرة عىل تطاو .  set_fieldميكن أيضاً إعدادها باستخدام إجراء حقل اإلعداد 

مقابل مدخل تدفق، وعندما يكون  IPv6 headerالقادم  ٦بروتوكول اإلنرتنت إصدار 
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 توفر دعامً  إىل قيمة جديدة معاً  (IPv6) ٦ا لوضع عنوان بروتوكول اإلنرتنت إصدار رضوريٍّ 
 CRCوري إجراء اختبار التكرار الدَّ  .  ويتمُّ V.1.2لهذه الصفة األساسية الخاصة باإلصدار 

  بتغيري محتويات الحزمة. set-fieldعداد حقل اإل أوتوماتييك عندما يقوم إجراء  بشكلٍ 

أنواع إجراء  أليِّ  أو امتداداً  ب أن يكون تعديالًجّر نه ميكن لنوع إجراء املُ إ حيث و 
من  اً هذا يسمح لحقول الحزمة التي ليست جزء فإنَّ  ؛أسايس أو حتى يشء جديد متاماً 

 بشكلٍ و تعديلها.   بأن يتمَّ  OXMفتوح املطابق املمتد للتدفق حقول العنوان القيايس للت
فإنه قد ميكن  ؛V.1.2إذا كان حقل الحزمة قد ميكن استخدامه للتطابق يف اإلصدار  ؛عام

  أيضاً تعديله.

  :”packet-in“ »دخول حزمة«التعبري عن السياق املمتد يف  ٣-٥-٥

لعمل امتداد يف رسالة  OXMفتوح املالتطابق املمتد للتدفق  م أيضاً ترميزُ خدَ ستَ يُ 
ت لَ مِ يف اإلصدارات السابقة شَ و املرسلة من املبدل إىل املتحكم.   packet_inدخول حزمة 

مة يف التطابق الناتج يف قرار املبدل إلعادة توجيه خدَ ستَ املُ  الحزمةِ  هذه الرسالة عنوانَ 
مبعلومات  حزمقرار تطابق اليتأثر  ؛إىل محتويات الحزمة إضافةً و الحزمة إىل املتحكم.  

 متتدُّ  V.1.2يف اإلصدار و منفذ املدخالت.   هذا يتكون من معرِف  فإنَّ  ؛السياق.  وكام سبق
معلومات السياق ليك تشمل املنفذ االفرتايض للمدخالت، واملنفذ املادي للمدخالت، 

إن و زم.  أثناء معالجة خط تتابع تطابق الحيف املبنية  metadataوالبيانات الوصفية 
طول  - نوع  رها مواصفات التدفق املفتوح غري تلك الخاصةدالالت البيانات الوصفية ال تقرِّ 

 OXM metadata TLVفتوح املللبيانات الوصفية للتطابق املمتد للتدفق  TLVقيمة  -
مرحلة من معالجة خط التتابع.  ومع  ه، أو تعديله أو اختباره يف أيِّ ؤ والذي قد يتم بد

 -الذي رشحناه أنه يحتوي عىل تعريفات نوع  OXMفتوح املاملمتد للتدفق لتطابق ترميز ا
ر توفِّ و عن عناوين الحزمة القابلة للتطابق،  حقول السياقات فضالً لكلِّ  TLVقيمة  -طول 

وسيلة اتصال مناسبة لالتصال مع حالة تطابق  OXMفتوح املصيغة التطابق املمتد للتدفق 
قد يعيد املبدل توجيه الحزمة و ملبدل إعادة توجيه الحزمة إىل املتحكم.  ر اعندما يقرِّ  حزمال

   بسبب: ؛إىل املتحكم

 عدم وجود تدفق مطابق. -

 اد توجيهها إىل املتحكم.عَ تنفيذها يف خط التتابع، وتقرر أن الحزمة املطابقة يُ  تعليامت تمَّ  -

 غري صالح.   TTL يكون لدى الحزمة وقت بث حي  -



  مسالفصل الخا

 ٢٠١  املفهوم الشامل: الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

  :املتعددة املتحكامت ٤-٥-٥

جداً للنسخ االحتياطية من  مقيدٌ  كان يوجد دعمٌ  ؛فتوحامليف إصدارات سابقة للتدفق 
يدخل املبدل إما يف منط التعطل  ؛االتصال مع املتحكم الحايل دِ قْ يف حالة فَ و املتحكامت.  

يكون املفهوم أن املبدل ميكن أن يحاول التواصل مع واملستقل.   أو منط التعطل  اآلمن
لكنها غري  ؛عها املواصفاتوالتي تشجِّ  ،ة التهيئة للمتحكمقَ سبَ نسخ االحتياطية املُ ال

للحفاظ عىل اتصاالت  ؛قد يقوم املبدل بالتهيئة V.1.2يف اإلصدار و مرشوحة رصاحة.  
يجب أن يتأكد املبدل أنه يرسل فقط رسائل إىل ومتزامنة مع املتحكامت املتعددة.  

يف حالة أن كانت رسالة املبدل و املرسل عن طريق هذا املتحكم.   ق باألمراملتحكم املتعلِّ 
قد يفرتض و متحكم.   يقوم بتضاعف ونسخ اإلرسال إىل كلِّ  ؛تتعلق مبتحكامت عديدة

  من ثالث قواعد مختلفة تتعلق باملبدل: واحدةً  املتحكم قاعدةً 

  .متساوٍ  -

  .تابع -

  .قائد -

تغيري تهيئة املبدل.   متحكم يجب أن يتمَّ  وتتعلق هذه املصطلحات إىل َحدٍّ ما إىل أيِّ 
فيه قد يطلب املتحكم فقط بيانات  إذ ؛مام سبق هو منط التابع أقل فعاليةً  ظ أنَّ الحَ ويُ 

 أمناط كل من متساوٍ  لكن قد ال يصنع تعديالت.  وتسمحُ  ؛اإلحصائيات :مثل ،من املبدل
الة منط قائد يوجه املبدل إىل لكن يف ح ؛وقائد للمتحكم بقدرة كاملة عىل برمجة املبدل

أن يكون مبدل واحد فقط هو الذي يف منط قائد وكل املبدالت األخرى تكون يف منط تابع.  
من طريقة التدفق املفتوح يف تحديد متطلبات  اً تكون صفة املتحكامت املتعددة جزءو 

  .(HA)اإلتاحة العالية 

الل شبكات موفر من خ ؛مثال: ربط الشبكات املحلية االفرتاضية ٥- ٥- ٥
  :VLANsالخدمة 

لربط الشبكات املحلية االفرتاضية  اً مناسب ر دعامً هو أول إصدار يوفِّ  V.1.2إصدار  يُعترب
VLANs ر الخدمة ر خدمة شبكات موفِّ من خالل موفِّ  ؛للعميلSP ُعرف هذه السمة .  وت

حلية االفرتاضية ، والشبكات املQ-in-Qمن األسامء املختلفة، وتشمل ربط املوفر، و بعددٍ 
 ؛VLANإىل عمل قنوات لطرف الشبكة املحلية االفرتاضية  وجميعها تشريُ . VLANsسة كدَّ املُ 
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من املتغريات  يوجد عددٌ و.  VLANمن خالل شبكة محلية افرتاضية معتمدة عىل املوفر 
 IEEE 802.1Qما تعتمد عىل تعشيش البطاقات املتعددة  لكنها غالباً  ؛األساسية التقنيةلهذه 

كيف ميكن تحقيق ذلك من خالل تكديس بطاقة شبكة محلية  :يف هذا املثال نرشحُ و ].  ١٠[
حب لبطاقات الشبكة املحلية واحدة داخل أخرى، والتي تشمل الدفع والسَّ  VLANافرتاضية 

لنا هذا املثال حتى مناقشة لقد أجَّ و .  ٣-٤- ٥التي تم تقدميها يف القسم  VLANاالفرتاضية 
لتدعيم هذه العملية كان  V.1.1يف اإلصدار  حزممنطق تطابق ال نَّ إ حيث ؛ V.1.2اإلصدار 

 ؛V.1.2مع دعم التطابق املمتد يف اإلصدار و له.   وليس من السهل عمل امتدادٍ  ،جداً  اً معقد
يف خط تتابع التدفق  VLANيكون املنطق املطلوب لتوفري تكديس شبكة محلية افرتاضية 

  بكثري. سهولةً  أكرثَ  OpenFlowاملفتوح 

من خالل ترميز مدخل  ؛V.1.2تم تنفيذ هذه السمة يف التدفق املفتوح إصدار وقد 
من شبكة الطبقة الثانية الخاصة بعميل معني.   VLANمن أجل تطابق بطاقة  ؛التدفق

يحدث هذا التطابق عند مبدل تدفق مفتوح يعمل كمبدل وصول موفر  ؛يف مثالناو 
من  ١٠مبدل الوصول هذا لتطابق الشبكة املحلية االفرتاضية الخدمة.  وقد تم برمجة 

ولعمل قناة لهذا عرب أساس شبكة موفر الخدمة إىل نفس الشبكة  ،املوقع أ للعميل س
سوف يستخدم خط تتابع و عند املوقع ب من نفس العميل س.   ١٠املحلية االفرتاضية 

ن هذه الشبكة املحلية االفرتاضية التدفق املفتوح دعم التطابق املمتد لتعريف اإلطارات م
VLAN  . ٤٠سيقوم اإلجراء املرتبط بدفع بطاقة الشبكة املحلية االفرتاضية و VLAN 

إعادة توجيه اإلطار خارج املنفذ املتصل بالشبكة  الخاصة مبوفر الخدمة عىل اإلطار، وسيتمُّ 
فإن  ؛شبكة األساسيةعندما يربز هذا اإلطار املزدوج املوسوم للو األساس ملوفر الخدمة.  

الشبكة  يطابق وسمَ  OpenFlowمبدل الوصول ملوفر الخدمة املفعل فيه التدفق املفتوح 
من هذه الواجهة التي متثل الشبكة األساسية، ويقوم  VLAN ٤٠املحلية االفرتاضية 

ويتم إعادة توجيه  ،اإلجراء املرتبط مبطابقة مدخل التدفق بسحب الوسم الخارجي خارجاً 
  البطاقة الفردية خارج املنفذ املتصل باملوقع ب للعميل أ. يار ذاإلط

الشبكة املحلية االفرتاضية  tagsالحظ أنه عىل الرغم من أن مثالنا يستخدم وسوم 
VLANم يف عمل قنوات التصاالت خدَ ستَ فبالتشابه ميكن ملعالجة التدفق املفتوح أن تُ  ؛

من خالل اتصاالت املحور  ؛اصة بالعميلالخ MPLS تبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة
فإن عالمة تبديل  ؛يف تلك الحالةو .  MPLSلتبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة 
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اً وفق يتم دفعها عىل الحزمة ثم سحبها خارجاً  MPLSالتسمية لربوتوكوالت متعددة 
  للشبكة األساسية املوجودة.

   :١.٣إضافات التدفق املفتوح  ٦-٥

 رَ جَ هذا اإلصدار حَ  يُعترب.  وم٢٠١٢أبريل  ١٣يف  V.1.3مفتوح إصدار إصدار تدفق  تم
من أجل عمل استقرار  ؛V.1.3من التطبيقات عىل اإلصدار  تعتمد كثريٌ و األساس الرئييس.  

بالنسبة للدوائر املتكاملة  صحيحاً  يُعدوهذا أيضاً  ار فردي.يف املتحكامت حول إصد
ومل  ،رئيسية يف الوظيفة جديدةً  طفرةً  V.1.3إلصدار وميثل ا .ASICs تخصصة التطبيق امل

تخصصة اململصممي الدوائر املتكاملة  آخر برسعة، وهذا يوفر فرصةً  يتبعه إصدارٌ 
، مع أمل باستقرار V.1.3املادية للعديد من سامت عدات لتطوير دعم امل ASIC التطبيق 

فإن فرصة الدوائر  ؛ومع ذلك  باع فيه الرقائق الجديدة الخاصة بهم.أكرث للسوق الذي يُ 
كبري  بها تحدٍّ  V.1.0تكون سامت ما بعد اإلصدار  ؛ASIC تخصصة التطبيق املاملتكاملة 

عىل سبيل املثال: إن إجراءات التطابق املتكررة التي رشحناها  ،املاديةعدات للتنفيذ يف امل
خطية.  إنها تشبه رقائق املادية مبعدالت عدات صعبة التنفيذ يف امل تُعترب ١- ٤-٥يف القسم 

د عدد جداول التدفق إىل والتي يجب أن تقيِّ  ،V.1.3اإلصدار  ع الحقيقي التي تدعمُ ضْ الوَ 
وهذا التقييد ال يفرض عىل تطبيقات الربمجيات فقط للتدفق  )٣( ميكن إدارته. عددٍ 

الجدول  يدرجو. V.1.3لإلصدار  كامالً فتوح، وبالطبع، سوف توفر هذه التطبيقات دعامً امل
سيتم رشح أبرز هذه السامت و  الجديدة املضافة يف هذا اإلصدار.السامت  أهمَّ  ٤-٥

   الجديدة يف األقسام التالية.

  )٤-٥( رقم جدول

  ١.٣السامت الجديدة املضافة يف التدفق املفتوح  أهمُّ 
  

  الوصف  اسم السمة
  ١-٦- ٥انظر: قسم   .تفاوض قدرات إعادة تحليل العوامل

  ٢-٦- ٥قسم  انظر:  .رونة غري موجودة يف الجدولدعم أكرث م
   -   .٦دعم معالجة عنوان امتداد بروتوكول اإلنرتنت إصدار 

                                                 
 التي ميكن أن تسمح فيها بدعم عام أكرث لهذه السامت. ASICs ، نرشح إمكانية الدوائر املتكاملة املتخصصة التطبيق ٧- ٢- ١٣و ٣- ٩- ١٢ويف األقسام   ٣
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  الوصف  اسم السمة
  ٣-٦- ٥قسم  :انظر  .قبل التدفق مقاييس ما

  ٤-٦- ٥قسم  :انظر  .فلرتة حالة ما قبل االتصال
  ٥-٦- ٥قسم  انظر:  .االتصاالت املساعدة

لقاع  MPLSدة تطابق تبديل التسمية لربوتوكوالت متعد
  . MPLS BoSاملكدس

من عنوان تبديل  BoSبت قمة املكدس 
 ،MPLSالتسمية لربوتوكوالت متعددة 

م اآلن كجزء من معايري خدَ ستَ والذي قد يُ 
  .التطابق

  ٧-٦- ٥قسم  انظر:  .ربط توسيم أساس شبكة موفر الخدمة

  .أمر بطاقة إعادة العمل
يقوم اآلن أمر تنفيذ التعليامت 

من تحديده  مر البطاقة بدالًبتحديد أ 
  بشكل ثابت.

  .يسمح بدعم تغليف قنوات متعددة  .البيانات الوصفية الرقم التعريفي للقناة
  ٦-٦- ٥قسم  انظر:  .packet_inملفات تعريف االرتباط يف دخول حزمة 

 .مدة اإلحصائيات

الجديدة  durationيسمح حقل املدة 
بحساب أكرث دقة للحزمة ومعدل 

من العدادات املوجودة يف هذه  البايتات
  .اإلحصائيات

  .عدادات التدفق تحت الطلب
يوفق تفعيل/يفعل الحزمة وعدادات 

  .البايت عىل أساس لكل تدفق

  

   :مفاوضات قدرات إعادة تحليل العوامل ١-٦-٥

 رد متعدد األجزاءيوجد زوج رسائل جديد من طلب متعدد األجزاء/
multipart_request/ multipart_reply  يف اإلصدارV.1.3 وهذه تحل محل رسائل  .

اإلصدارات السابقة التي تستخدم طلب متعدد  يف reading_stateحالة القراءة 
للحصول عىل  ؛multipart_request/ multipart_replyاألجزاء/ رد متعدد األجزاء 

ستخدم من كون هذه املعلومات املضمنة يف جدول إحصائيات، ي هذه املعلومات.  بدالً
 -طول  -الرد تتم إحالة املعلومات باستخدام صيغة نوع -زوج الرسالة الجديدة الطلب

  .(TLV)قيمة 
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تشمل بعض هذه القدرات التي ميكن تقدميها بهذه الطريقة الجديدة الجدول التايل و 

next-table عدم الوجود يف  ومدخل تدفق تبدل جميع الكلامت فقدان جدول إىل

رد متعدد األجزاء يشمل زوج الرسائل الجديد طلب/و الجدول، واملجرب.

multpart_request/reply /رد الحالة من الزوج األقدم طلبstats_request/reply 

يغ البيانات ِص  تُعتربو من تقرير اإلحصائيات ومعلومات القدرات.   ويستخدم اآلن لكلٍّ 

ومات القدرات من جدول إزالة معل ، ويتمُّ TLVقيمة  -طول  -للقدرات أنها صيغة نوع 

  اإلحصائيات.

   :دعم أكرث مرونة لعدم الوجود يف الجدول ٢-٦-٥

مدخالت  لقد أوضحنا أن عدم الوجود يف الجدول يحدث عندما ال تطابق الحزمة أيَّ 

كان يوجد ثالثة  ؛تدفق يف جدول التدفق الحايل يف خط التتابع.  ومام سبق ذكره

وتشمل هذه إسقاط الحزمة، أو  عدم الوجود يف الجدول.ة ملعالجة اختيارات قابلة للتهيئ

يقوم وإعادة توجيهها إىل املتحكم، أو استمرار تطابق الحزمة عند جدول التدفق التايل.  

بعمل امتداد عىل هذه القدرة من املعالجة املقيدة عن طريق تقديم  V.1.3اإلصدار 

مجة مدخل تدفق عدم الوجود يقوم املتحكم برب ومدخل تدفق عدم الوجود يف الجدول.  

يف الجدول إىل املبدل بطريقة مامثلة ملا يربمج به مدخل التدفق العادي.  يكون مدخل 

أولوية (صفر) وكل حقول  بأقلِّ  اً يف كونه معرف اً تدفق عدم الوجود يف الجدول مميز 

ه يف تطابق تضمن خاصية األولوية صفر أنه آخر مدخل تدفق ميكنُ و التطابق تم إبدالها.  

حزمة يتم  ما يعني أن أيَّ  ة؛ وهوإن الواقع أن حقول التطابق تكون مبدلو الجدول.  

مطابقتها مقابل عدم الوجود يف الجدول تكون تطابق.  إن نتيجة هذه الخصائص هي أن 

حزمة بخالف ذلك يتم  مدخل تدفق عدم الوجود يف الجدول يعمل كنوع من الحجز أليِّ 

ميزة هذا املفهوم هي أن الدالالت الكاملة ملدخل تدفق  إيجادها بدون تطابق.  إن

ق عىل حالة عدم الوجود يف طبَّ ، مبا يف ذلك التعليامت واإلجراءات، قد تُ V.1.3لإلصدار 

للقارئ أن حاالت قاعدة عدم الوجود يف الجدول يف  بد أن يكون واضحاً  الو الجدول.  
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االستمرار يف جدول التدفق التايل يكون  إسقاط الحزمة، أو إعادة توجيهها إىل املتحكم أو

 ؛من املثري لالهتاممو هل تنفيذه باستخدام تعليامت وإجراءات مدخل التدفق.  من السَّ 

أنه باستخدام دالالت مدخل التدفق العام، يكون من املمكن أن تعالج حاالت عدم 

من  طابقة أليٍّ امل، مبا يف ذلك مترير الحزمة غري الوجود يف الجدول بطريقة أكرث تعقيداً 

من أجل معالجة الحقة.   ؛مدخالت الجدول الحايل إىل جدول تدفق أعىل يف الرقم

د يف جداول التدفق، التي تتجسَّ  »اللغة«أكرث يف مطابقة  تضيف هذه القدرة حريةً و 

  ومدخالت التدفق والتعليامت واإلجراءات املرتبطة بها.

   :مقاييس التدفق ٣-٦-٥

تدفق  كلِّ  ف املقاييس عىل أساسعَر تُ و بإطار عمل مرن.   اً مقياس V.1.3م اإلصدار قدِّ يُ 

وكيف أنه  ،الرتكيب األسايس للمقياس ١٦-٥ر الشكل ظهِ يُ ووتظل يف جدول املقياس.  

ى من خالل الرقم التعريفي للمقياس عطَ يتم تعريف املقياس املُ ويتعلق بتدفق معني.  

ID  . قد توجه تعليامت اإلصدار وV.1.3 لقد و ف برقمه التعريفي.  عرَّ إىل املقياس املُ  حزملا

دة يف إصدارات عقَّ لدعم تعريف املقاييس املُ  ليك يكون امتداداً  ؛تم تصميم إطار العمل

عم املستقبيل قد يشمل مقاييس التعرُّ  ف عىل األلوان التدفق املفتوح املستقبلية.  وهذا الدَّ

 V.1.3تكون مقاييس اإلصدار و .  DiffServ QoSر قدرات جودة خدمة منترشة والتي توفِّ 

، قد يوجد نطاقات قياس متعددة ١٦-٥فقط مقاييس محدودة املعدل.  كام نرى يف شكل 

نطاق  نطاقات قياس.  وكلُّ  ةيف الشكل له ثالث ٣ى.  املقياس عطَ مرفقة مع املقياس املُ 

  قياس له معدل ونوع عرض نطاق ترددي مهيأ.
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  ١.٣مقياس التدفق املفتوح إصدار  : جدول١٦-٥شكل رقم 

بواسطة التدفق املفتوح  الحظ أن وحدات عرض النطاق الرتددي ال تكون مخصصةً 
OpenFlow  .سد النوع اإلجراء الذي يجب اتخاذه عندما يتم معالجة نطاق املقياحدِّ يُ و  .

هذا عندما يتم معالجة الحزمة من خالل املقياس، يف الغالب يستخدم نطاق واحد.  و و 
نطاق ترددي للنطاق الذي كان أقل من  ِض ْر إىل أعىل معدل عَ  النطاق يتم اختياره استناداً 

إذا كان معدل القياس الحايل و قياسه والحايل لهذا التدفق.   تمعرض النطاق الرتددي الذي 
 ؛إذا تم اختيار النطاقو  ذ إجراء.تخَ نطاق وال يُ  ال يتم اختيار أيِّ ف ؛النطاقات أقل من كلِّ 

ال يوجد أنواع مطلوبة يف و   م اتخاذه بواسطة حقل نوع النطاق.يكون اإلجراء الذي يت
من إسقاط  V.1.3تتكون األنواع االختيارية املرشوحة يف اإلصدار و .  V.1.3اإلصدار 

مالحظة نقطة برنامج الخدمات  تشريُ و .  DSCPومالحظة نقطة برنامج الخدمات املميزة 
ل مالحظة نقطة برنامج قْ قاط الخدمة املميزة لها أسبقية عىل حَ إىل أن إس DSCPاملميزة 

الحقل، مع زيادة ترجيح أن هذه الحزمة سوف  ويجب أن ينقَص   DSCPالخدمات املميزة
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املعروفة  البسيطة قد يتم تنفيذ الخوارزمياتو  إسقاطها يف حالة ازدحام الصفوف. يتم
اً لهذا اإلطار من وفق] بطريقة مستقيمة ٦[الوعاء الراشح  :مثل ،دة للمعدلحدّ واملُ  جيداً 

عند مستوى التدفق  QoSيف جودة الخدمة  اً مبارش  ر هذه السمة تحكامً العمل.  وتوفِّ 
  من خالل برمجة دقيقة للمقاييس. OpenFlowبالنسبة للمتحكم يف التدفق املفتوح 

ستوى يوجد عدادات مبستوى املقياس وعدادات مب ؛١٦-٥يف الشكل  وكام هو واضحٌ 
املعالجة عن طريق املقياس،  حزمال تحديث عدادات املقاييس لكلِّ  يتمُّ ونطاق املقياس.  

اختيار هذا النطاق بالذات.   نطاق مقياس فقط عندما يتمُّ  ويتم تحديث عدادات لكلِّ 
املعالجة عن  حزميكون املستوى املزدوج من العدادات هو مفتاح يف احتامل أن أغلب الو

أن يتم  لكن مرورها من خالل املقياس يجُب  ؛تعاين من عدم توجيه طريق املقياس
يجب أن يفهم القارئ اآلن أنه عندما يتم ومن أجل تتبع املعدل املقاس الحايل.   ؛تسجيله

فإن ذلك يتجاوز حدود عرض النطاق الرتددي، والذي  ؛معالجة الحزمة عن طريق النطاق
الحزمة أو تعليمها عىل أنها قابلة لإلسقاط عن  إسقاط :(مثل ،بعض أنواع التوجيه جُ نتِ يُ 

  ).  DSCPطريق مالحظة نقطة برنامج الخدمات املميزة 

   :اتصال فلرتة حدث لكلِّ  ٤-٦-٥

مفهوم املتحكامت املتعددة. إن املتحكامت املتعددة  تقديمَ  V.1.2رأينا يف اإلصدار 
ل الخطأ وعمل توازن تحمُّ ن من حسَّ عىل تنفيذ مهام مختلفة، وتحقيق مستوى مُ  قادرةٌ 

عىل  اً ر ردوداملناقشة األوىل أن املبدالت هي التي ميكنها فقط أن توفِّ  ِت حَ ضَّ للحمولة.  وَ 
تهدئة اتصاالت الرسائل  ف كيف يتمُّ ِص فهذا ال يَ  ؛ومع ذلك املتحكامت التي بدأت الطلب.

أن املتحكامت املختلفة  الفكرة هي إنَّ و املتزامنة من املبدل إىل عائلته من املتحكامت.  
 الة كام يجب أن تكون إذا كان عىل كلِّ والتي تكون غري فعَّ  ،يكون لديها قواعد غري متامثلة

عىل  ،عارات غري املتزامنة من املبدالتاملتحكامت استقبال نفس النوع والكمية من اإلش
رات غري املتزامنة من أنواع اإلشعا سبيل املثال: قد ال يرغب املتحكم التابع يف استقبال كلِّ 

للمتحكم بتخصيص أنواع  رسالة إمداد غري متزامن تسمحُ  V.1.3يقدم اإلصدار واملبدل.  
يف استقبالها من املبدل.  وهي إضافة إىل ذلك تسمح  الرسائل غري املتزامنة التي يرغُب 

م قد يستخدو للمتحكم برتشيح بعض أكواد األسباب املعينة التي ال يريد استقبالها.  
واآلخر من  ،املتحكم اثنني من املرشحات املختلفة: واحد من أجل قاعدة القائد/تساوي
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أجل قاعدة التابع.  الحظ أن قدرة هذا املرشح تظل باإلضافة إىل القدرة عىل تفعيل أو 
تدفق.  وتكون هذه القدرة الجديدة  لكلِّ  عدم تفعيل الرسائل غري املتزامنة عىل أساٍس 

  بالتدفق. من كونها موجهةً  بدالًباملتحكم  موجهةً 

   :االتصاالت املساعدة ٥-٦-٥

ببعض  ْت حَ سمَ  OpenFlowأن اإلصدارات األوىل من التدفق املفتوح  رأينا بالفعلِ 
املتحكم عن طريق استخدام متحكامت متعددة.  ويف هذه -التوازي يف قناة املبدل

مبدل فردي إىل متحكامت الطريقة، تبقى قنوات االتصاالت املتوازية املتعددة من 
من خالل السامح لالتصاالت  ؛من التوازي إضافيةً  طبقةً  V.1.3يقدم اإلصدار ومتعددة.  

قناة اتصاالت.  وهذا يكون بني متحكم فردي ومبدل، وقد تظل االتصاالت  املتعددة لكلِّ 
- ٥ الشكل هذه االتصاالت املتعددة بني املبدل واملتحكم القائد يف وتمَّ تصويراملتعددة.  

وجد أيضاً قنوات متعددة تربط املبدل مع املتحكامت تأنه  ح الشكُل يوضِّ و.  ١٧
مة من خالل االتصاالت اإلضافية عىل روابط القناة يف التنفيذ قدَّ املختلفة.  إن امليزة املُ 

  االتصال الناتج بني املبدل واملتحكم. أكرب من كلِّ 

  
  القنوات املتعددة من مبدلاالتصاالت املتعددة و : ١٧-٥شكل رقم 
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 ؛TCP   خصائص التحكم يف التدفق الخاصة باتصال بروتوكول التحكم بالنقل بسبِب 
م فإنه من املمكن لالتصال أن يوجه إىل الصمت (بسبب غلق نافذة بروتوكول التحكُّ 

 متاح عىل املسار ِيل عْ عندما يتواجد عرض نطاق ترددي فِ و أو فقدان الحزمة)  TCP   بالنقل
السامح لالتصاالت املوازية املتعددة يسمح  نَّ إ (املسارات) املادية بني املبدل واملتحكم. 

 ألن يكون اتصاَل  اً االتصال األول يف القناة يكون مخصصو للمبدل بأن يكون له ميزة لذلك.  
املواصفات إىل أن األنواع األخرى غري املوثوق فيها  تشريُ و .  TCP   بروتوكول التحكم بالنقل

م من أجل خدَ ستَ قد تُ و ، UDP بيانات املستخدم  حزمبروتوكول  :مثل ،من االتصاالت
ن املشكالت يف فقدان إ حيث  ؛إىل َحدٍّ ما لكن املواصفات كانت واضحةً  ؛اتصاالت ثانوية

وترتيب األخطاء التي تنشأ من استخدام مثل هذه الطبقات للنقل  ،البيانات املتوقعة
  واصفات.البديل كانت خلف نطاق امل

بسبب  يكون غالباً سف اً؛النطاق الرتددي بني املتحكم واملبدل مقيد ُض ْر إذا أصبح عَ 
فإن  ؛البيانات.  وبالتايل حزمل بعض الفقدان يف مُّ ميكن تحَ و البيانات.   حزمرجحان 

البيانات بني  حزميل لالتصاالت املساعدة يكون لنقل واستقبال االستخدام املطلوب األوَّ 
    موثوق.ِيل ل عرب اتصال أوَّ رسَ رسائل تحكم ميكن أن تُ  أيَّ  أنَّ  املتحكم.  وهذا يفرتُض املبدل و 

هي أنه عندما يكون للمبدل عدة  ؛أحد األمثلة عىل استخدام االتصاالت املساعدةو 
زمة أأن يخلق  هذا ميكنُ  فإنَّ  ؛عليه أن يرسلها إىل املتحكم packet_inرسائل دخول حزمة 

بسبب أن هذه الحالة من عنق الزجاجة  ؛يكون التأخريو  ب االزدحام.بسب ؛عنق زجاجة
رسالة رد الحاجز  :مثل ،املهمة OpenFlowميكن أن متنع رسائل تحكم التدفق املفتوح 

barrier_reply.إن إرسال رسائل بيانات دخول حزمة  ، ومن الوصول إىل املتحكم
packet_in املستخدم  عىل االتصال املساعد لربوتوكول بيانات UDP  ُب هذا جنِّ سوف ي

وهو أن خط تتابع التدفق املفتوح  ،لهذه الفكرة اً آخر ممكن ويوجد امتدادٌ  الوضع.
OpenFlow  ُرسائل دخول حزمة  أن يرسَل  ميكنpacket_in  املعتمدة عىل بروتوكول

 ASIC تخصصة التطبيق املمن الدائرة املتكاملة  مبارشةً  UDP برنامج بيانات املستخدم 
  .CPUإىل املتحكم بدون إثقال كاهل برنامج التحكم عىل مبدل وحدة املعالجة املركزية 

 :packet_in   ملفات تعريف االرتباط يف دخول حزمة  ٦-٦-٥

من خالل املتحكم تتبع إجراء  packet_inإن املعالجة املبارشة لرسالة دخول حزمة 
د.  جِ ن وُ إ ق بهذه الحزمة، لَّ الذي يتعَ  لتحديد التدفق املوجود ؛وظيفة تطابق حزمة كاملة
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ينمو، واعتبارات األداء  OpenFlowفتوح املكام أن حجم االنتشار التجاري للتدفق 
بعض اللمسات  فإن بروز املواصفات يشمُل  ؛أصبحت لها أهمية متزايدة.  وبالتبعية

 العايل.  تكونة ببساطة من خالل زيادة األداء يف مواضع عرض النطاق الرتددي مَ صمَّ املُ 
يف حالة رسائل دخول و عىل ذلك.   قناة، املذكورة أعاله مثاالً االتصاالت املتعددة لكلِّ 

بتطابق الحزمة املتحكم ن يقوم أ يكون من اإلرساف إىل َحدٍّ ما أن يتطلب األمر  ؛حزمة
ع مع اعتبار أن هذا األمر يحدث فقط يف املبدل، وبالطب ؛رسالة دخول حزمة لكلِّ  كاملةً 

يكون السبب القوي ألن ترسل رسالة دخول حزمة إىل املتحكم (وهذا، سواء واجهت 
تعليامت معينة إلعادة توجيه هذه الحزمة إىل املتحكم أو نتج عدم الوجود يف الجدول يف 

حدوث ذلك وعرب  إذا كان مرجحاً  نسبياً  اً ويكون هذا صحيح مة إىل املتحكم).سلَّ الحزمة املُ 
 يسمحُ  V.1.3فإن اإلصدار  ؛أكرث كفاءةً  ع بشكلٍ ضْ أجل تقديم هذا الوَ  نفس التدفق.  ومن

ملف  ويسمحُ  مع رسالة دخول حزمة. cookieللمبدل بتمرير ملف تعريف االرتباط 
ئ مدخل التدفق املشار إليه بهذا امللف التعريفي خبِّ أن يُ بتعريف االرتباط للمبدل 

كذلك ملف تعريف االرتباط ال و كاملة.  لالرتباط ويتحايل عىل منطق تطابق الحزمة ال
لكن  ؛بل املبدل لهذا التدفقللمرة األوىل التي أرسلت فيها من قِ  كفاءة تكتسُب  يوفر أيَّ 

إىل ما يتعلق مبدخل  ويكون مشرياً  ،ئ املتحكم ملف تعريف االرتباطخبِّ مبجرد أن يُ 
ة ميكن حقَّ ستَ فوظات الفعلية املُ  املدعم ميكن تنفيذه.  إن املحَرب عتَ فإن اإلجراء املُ  ؛التدفق

قياسها من خالل مقارنة التكلفة املحسوبة لتطابق عنوان الحزمة الكاملة مقابل أداء 
 بأيِّ  فإننا لسنا عىل علمٍ  ؛املزيج عىل ملف تعريف االرتباط.  حتى وقت كتابة هذا الكتاب

  ل.مَ حتَ ب لإلجراء املُ سَ كتَ ي املُ مِّ الجانب الكَ  ْت عَ ضَ دراسة وَ 

 متتدُّ  ؛جديد يف مدخل التدفق.  وبالطبع يحفظ املبدل ملف تعريف االرتباط يف حقلٍ 
مبدخل التدفق األسايس الذي   مقارنةً َرب عتَ مُ  بشكلٍ  V.1.3مدخالت التدفق يف اإلصدار 

.  ١٨-٥تم تصويره يف الشكل  V.1.3.0إن مدخل تدفق اإلصدار و .  ٦-٥اه يف شكل منَ قدَّ 
ها قبلها يف قسم تغطيتُ  تمو  ،٦-٥يف شكل  عداد، واإلجراءات ممثلةٌ إن حقول العنوان، وال

يف الجدول.   »مدخل التدفق املعني«ع هذا ضْ وَ  د أولوية الحقل أين يتمُّ حدِّ تُ و .  ٢- ٣-٥
األولوية األعىل املدخل األقل يف الجدول مثلام كان تطابقها قبل املدخل ذي  ذواتُ  وتضعُ 

ستخدم حقول االنتظار للحافظ عىل اثنني من ساعات االنتظار أن ت األولوية األقل.  وميكنُ 
.  timoutمن املؤقت املتوقف واالنتظار الصعبة (املكلفة)  كلٍّ  ميكن إعدادُ و لهذا التدفق.  
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إذن  ؛حزم دة بدون تطابق أيِّ حدَّ إزالته بعد مدة مُ  إذا أراد املتحكم من التدفق أن يتمَّ و 
ة، دَ حدَّ مُ  إذا أراد املتحكم من التدفق أن يبقى فقط ملدةٍ و   استخدام املؤقت املتوقف. يتمُّ 

املبدل  ُف حذِ م وسوف يَ خدَ ستَ مدة االنتظار الطويلة تُ  فإنَّ  ؛النظر عن كمية البيانات بغضِّ 
عىل ظروف فرتة االنتظار  ر مثاالًوفِّ نُ و  يكياً عندما ينتهي وقت االنتظار.هذا التدفق أوتومات

  حقل ملف تعريف االرتباط سابقاً يف هذا القسم. طينا تطبيَق .  لقد غ٦-٣-٥قسم يف 

  قيمة حقل  عناوين الحقول

  قيمة حقل  أولوية

  قيمة حقل  عدادات

  قيمة حقل  إجراءات/تعليامت

  قيمة حقل  اتاسرتاح

  قيمة حقل cookie االرتباطملف تعريف 

  ١.٣مدخل تدفق اإلصدار  :١٨-٥ رقم شكل

    :ساس شبكة موفر الخدمةبط مع أتوسيم الرَّ  ٧-٦-٥

الشبكة املحلية االفرتاضية  األوىل من التدفق املفتوح بطاقاِت  اإلصداراتُ  ِت مَ عَ دَ 
VLAN، وتبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة  MPLS.  واسعة الالشبكة  تِقنيةف عرَّ تُ و
وهي  ،(PBB)بأنها تجسري محور موفر الخدمة  WAN/LANالشبكة املحلية النطاق/

وتبديل التسمية  ،VLANلشبكة املحلية االفرتاضية اأيضاً عىل البطاقات املشابهة  تعتمد
ملستخدم  PBBيسمح تجسري أساس شبكة موفر الخدمة و.  MPLS لربوتوكوالت متعددة 

مام  ؛من جرسين عرب نطاقات موفر الخدمة بأن يكون طبقةً  LANsالشبكات املحلية 
ونطاق موفر الخدمة عن  ،لطبقة الثانية للمستخدمكامل للنطاق بني نطاق ا بفصلٍ  يسمحُ 

.  بالنسبة للقارئ املهتم بتعليم املزيد عن MAC-in-MACطريق استخدام تغليف 
].  ٨س ذي العالقة يف [اللمقي اً فنحن نوفر مرجع ؛PBBتجسري أساس شبكة موفر الخدمة 

بدالت التجارية ذات تدعيمها بالفعل بواسطة امل والتي يتمُّ  ،مفيدةً  تِقنيةً هذا  يُعدو
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بسهولة  يسقط خارجاً  OpenFlowدعم هذه يف التدفق املفتوح  إنَّ  ؛النهاية العالية
ورؤوس  VLANإىل املدعم املقدم بالفعل لبطاقات الشبكة املحلية االفرتاضية  كامتدادٍ 
  .  MPLS تبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة  الرقاقة

   :ن طريق نطاقات املقياسمثال: توجيه جودة الخدمة ع ٨-٦-٥

عن جدول  فضالً V.1.3جدول املقياس الجديد لإلصدار  ١٩-٥ر الشكل صوِّ يُ 
الحزمة القادمة يتم  نرى يف الشكل أنَّ و .  V.1.1يف اإلصدار  املجموعة الذي ظهر أوالً 

وأن التعليامت املرتبطة  ،مطابقتها مقابل مدخل التدفق الثاين يف أول جدول تدفق
  .  ٣مة إىل املقياس توجه الحز 

  
  ١.٣استخدام املقاييس للتحكم يف جودة الخدمة يف اإلصدار : ١٩-٥شكل رقم 
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عىل عرض النطاق  عان الخارجان من جدول املقياس أنه يعتمدُ قطَّ ان املُ ح الخطَّ وضِّ يُ 
مخرجات (منفذ ن يف هذه  اختياره كمنفذِ  تماس الخاص باملنفذ الذي يلمقلالرتددي 

 ض النطاق الرتددي، أو قد يتمُّ ْر يتم إسقاط الحزمة كلام تجاوزت حدود عَ  الحالة)، قد
 املقياس إىل أن توجيه عرض النطاق الرتددي هو أمرٌ  ِرشْ إعادة توجيهها إىل املنفذ ن إذا مل يُ 

املقياس بدون أن تسقط أو يتم  ت الحزمة تحكمَ َر رَّ رضوري.  وكام رشحنا من قبل، إذا مَ 
لكن  ؛إعادة توجيهها أوتوماتيكياً إىل منفذ املخرجات فال يتمُّ  ؛لإلسقاط ةً تعليمها أنها قابل

قد و التعليامت يف خط تتابع معالجة الحزمة.   إليها معالجة الحقة تشريُ  قد تخضع أليِّ 
مع تعليامته الخاصة  تطابقها مقابل جدول التدفق األعىل رقامً  ذلك أن يتمَّ  يستتبعُ 

  واإلجراءات املتأخرة.

   :حدود التدفق املفتوح ٧-٥

الحدود  يكون من الصعب تثبيُت  ؛ر رسيعي التدفق املفتوح يف حالة تطوُّ قِ كلام بَ 
أحد هذه الحدود هو أن حقول التطابق و ذلك يف إصدارات تالية.   تحديدُ  تمُّ يبدقة، و

 -  (DPI)فإن فحص الحزمة العميق  ؛بعنوان الحزمة.  وبالتايل املعرفة الحالية تكون مقيدةً 
ال يكون  - ز بني التدفقاتالذي بواسطته قد تستخدم الحقول يف حمولة الحزمة للتميُّ 

ح له رصَّ فإن منط املجرب الذي يُ  ؛عىل الرغم من ذلكو يف التدفق املفتوح القيايس.   امً دعَ مُ 
بأن يفتح الطريق ملثل هذا التعريف لتدفق طبقة التطبيق يف  األبون فلومن خالل 

ليك يتم  ؛جداً  قد تكون بعض مستخلصات التدفق املفتوح معقدةً  :نياً ثااملستقبل.  
ة لفرتة لَ ذلـَّ ى من عقبات غري مُ عىل سيليكون اليوم.  وهذا ال يشابه ما تبقَّ  تنفيذها مبارشةً 

يشبه ما يعطي  SDNن النشاط الهائل خلف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ؛ إذ إ طويلة
لتنفيذ حتى أكرث سامت التدفق املفتوح  ت رصاحةً مَ مِّ ي صُ لرشائح التبديل الت اً ميالد

  .تعقيداً 

الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة  واعتربنا الحدود لكلِّ  ،أوسع إذا نرشنا شبكةً 
open SDNيف  اسنرشح هذو اعتبارها.   من املجاالت األخرى يجُب  فإنه يوجد عددٌ  ؛

  .١- ٦القسم 
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  الخامتة: ٨-٥

مبستوى أعىل للقارئ عن إطار العمل العام  فهمٍ  يف هذا الفصل توفريَ  لقد حاولنا
التدفق  ت هذه املناقشة الربوتوكول الذي يستخدمه متحكمُ طَّ فتوح.  وغَ املللتدفق 

التدفق  ا أيضاً مستخلصاِت منَ املفتوح للتهيئة والتحكم يف مبدل التدفق املفتوح.  وقدَّ 
تنفيذها عىل مبدل مادي كواجهة  أن يتمَّ  ي يجُب والت ،املفتوح املعتمدة عىل املبدل

والذي من أجله عليه أن  ،املادية الفعلية ومولد إعادة توجيه املبدلعدات لجداول امل
فإما أن  ؛م أعمق لهذه املسائلهْ بالنسبة للقارئ املهتم بفَ و يسلك كمبدل تدفق مفتوح.  

من إصدارات التدفق  لتنفيذ واحدٍ  يخرج إىل الدراسة األكادميية البحتة أو يكون محتاجاً 
].  وهذه املواصفات ٤- ١د بها يف [شهَ ستَ املفتوح، وال يوجد بديل عن قراءة املواصفات املُ 

خاص للمبتدئ يف التدفق املفتوح بحيث يتبعها.   جداً وليست بالسهلة بشكلٍ  لةٌ فصَّ مُ 
الخوض إىل الذي يحتاج  للقارئ بداية ممتازة ودليلٍ  كنقطةِ  َل مِ هذا الفصل عَ  نعتقد أنَّ و 

 خاصةً و إصدارات التدفق املفتوح التي تم تغطيتها هنا.  لة التي تكون طوَّ يف املواصفات املُ 
أن هذه املواصفات تحتوي عىل فرط الرتكيب وأسامء ثابتة.  وللمساعدة يف قراءة 

يف يف هذا الفصل كمرجع رسيع وكمساعد  ٥-٥فقد لفتنا انتباهكم إىل جدول  ؛املواصفات
  جزء يتعلق الربوتوكول ذو املرجع الخاص. فهم إىل أيِّ 

  )٥-٥رقم ( جدول

  OpenFlowالفئات الثابتة لربوتوكول التدفق املفتوح 

  الوصف  االختصار
OFPT نوع رسالة التدفق املفتوح  

OFPPC  أعالم تهيئة املنفذ  
OFPPS  حالة املنفذ  
OFPP أرقام املنفذ  

OFPPF  سامت املنفذ  
OFPQT  ات الصفصف  
OFPMT نوع التطابق  

OFPXMC  معرف فئةOXM  
OFPXMT  أنواع حقول تطابق التدفقOXM للفئة الرئيسية  

OFPIT أنواع التعليامت  
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  الوصف  االختصار
OFPAT  أنواع اإلجراءات  

OFPC  قدرات وتهيئة مسار البيانات  
OFPTT  ترقيم جدول التدفق  
OFPFC  نوع أمر تعديل التدفق  
OFPFF تدفق أعالم تعديل ال  

OFPGC نوع أمر تعديل املجموعة  
OFPGT  معرف نوع املجموعة  
OFPM ترقيم املقياس  

OFPMC أوامر املقياس  
OFPMF  أعالم تهيئة املقياس  

OFPMBT نوع نطاق املقياس  
PFPMP  تعددة األجزاء املأنواع الرسائل  

OFPTFPT  نوع ملكية سمة جدول التدفق  
OFPGFC وعةأعالم قدرات املجم  
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 ٢١٩  الشامل بالربمجيات: املفهومالشبكات املُعرَّفة 

  الفصل السادس

  تعريفات بديلة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات
  

ن هناك محرتيف شبكات يرفضون الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة أ ح رجَّ من املُ 
open SDN   .تجاه التغيري.   اً طبيعي تفاعالً يُعترببعض هذا الرفض و دون سبب وجيه

 ؛أو أحد العاملني يف تلك الصناعة العريضة شبكات أو عميالً ُمعداتكنت ُمَصنِّع  سواءٌ و 
فالتعامل مع تغيري مدمر مثل ذلك الذي يرتبط بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يكون ليس 

يف الجزء و وجد بالطبع سلبيات يف مفهوم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة.  وتسهالً.  
لشبكات املُعرَّفة بالربمجيات لسنرشح السلبيات األكرث وروداً  ؛األول من هذا الفصل

هناك حلول مناسبة لهذه السلبيات من خالل  تاملفتوحة.  وسنقوم بتحديد ما إذا كان
  ة بالربمجيات املفتوحة.مجتمع الشبكات املُعرَّف

سلبيات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة من  تحديدُ  يتمُّ  ؛يف بعض األحوالو 
 ٤يف فصل و خالل الحلول البديلة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات التي تظهر هذه األخطاء.  

للشبكات  حلوالً رتُض البديلة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات التي تف التقنيةمن  اً منا عددقدَّ 
به  يف حقلٍ و عن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة.   املُعرَّفة بالربمجيات مختلفةً 

أن منتجاتهم هي  ونَ عُ دَّ لركوب املوجة ويَ  بعض املُورِّدين له ميٌل  ؛من موارد الفرص الكثريُ 
ما إذا  لتحديدِ  لذلك فمن املهم أن يكون لدينا طريقةٌ  ؛للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات حلوٌل 

للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.  وبالرجوع إىل ما جاء يف  اً حقيقي حالً يُعترب معنيٌ  كان منتجٌ 
 كلَّ  الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عىل أنها متتلُك  ف حلوَل صِّ و ذكرنا أننا ن ١-٤قسم 

م املركزي، وأمتتة الشبكة ستوى، وتبسيط الجهاز، والتحكُّ فصل امل: امت الخمس التاليةالسِّ 
الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  تِقنيةواحدة من  كام سنرشح كلَّ و واالفرتاضية، واالنفتاح.  

فسوف نقوم بتقييمها مقابل هذه املعايري الخمسة.   ؛الحق يف هذا الفصل البديلة يف جزءٍ 
ن االختبار الحاسم ليس إ حيث  ؛غري موضوعية قليالً هذه العملية تظلُّ  إنف ؛بكل تأكيدٍ و 
امت الخاصة بالشبكات املُعرَّفة بعض البدائل بعض السِّ  تعرُض و ).  (كامالً اً قطلَ مُ 



  تعريفات بديلة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٢٢٠

بديل لديه نفس  قمنا بتقييم ما إذا كان كلُّ  ؛إىل ذلك ولكن ليس كلها.  إضافةً  ؛بالربمجيات
 فة بالربمجيات املفتوحة.الشبكات املُعرَّ  تخصُّ والتي  ،السلبيات املالحظة سابقاً يف الفصل

بطاقة  فإن هدفنا أن تساعدَ  ؛عن الرابحني أو الخارسين قٍ طلَ مُ  حكمٍ  يِّ أ بدون تقديم و 
 تِقنية ع قرارات عن أيِّ نْ التقرير الخاصة بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات اآلخرين يف صُ 

  ت.دَ جِ اجاتهم إن وُ الحتي شبكات ُمعرَّفة بالربمجيات تكون مناسبةً 

  :open SDNة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة ملَ حتَ السلبيات املُ  ١- ٦

ت مَتَّ و لكن مل تكن بدون نقد.  ؛قابل الكثري الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات بحامسة
الناقدين أهم و وتنفيذها.   التقنيةقة بكل من عف املتعلِّ الضَّ  نِ اطِ وَ من مَ  إىل عددٍ  اإلشارةُ 

نهم أكرث املترضرين بهذا التغيري إ  ؛ إذالشبكات أنفسهم.  وهذا ليس غريباً  وهم ُمورِّد
الجديدة  التقنيةهذه  نأ ن الذين ال يعتقدون و كشكِّ الحاد.  وكان بعض املنتقدين هم املُ 

  ، للعديد من األسباب التي سنرشحها يف هذا الفصل.ستكون ناجحةً 

  :، ورسيعة جداً تغيريات كثرية جداً  ١-١-٦

تشجيع الباحثني عىل  مَّ حيث تَ  ؛جل النظيف يف ستانفوردرشحنا مرشوع السِّ  ٣يف فصل 
من جديد بدون أدوات خاصة بشبكاتنا  إذا بدأنا بيشءٍ  شبكة ميكن أن تكون مفضلةً  اعتبار أيِّ 

التدفق املفتوح واملفاهيم األساسية للشبكات  عُ نْ جل النظيف يأيت صُ عن السِّ  املوروثة.  وخارجاً 
بعض محرتيف الشبكات  يشعرُ وتعريفها يف هذا الكتاب.   مَّ املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة كام تَ 

ن عمالء العامل الحقيقي ليس لديهم الرفاهية والقدرة عىل ؛ إذ إ بأن هذا املفهوم غري عميل
  يبدؤوا بنشاط من جديد.القدمية بالجملة وأن  التقنيةالتخلص من 

  الشبكات: ُمعداتعىل عمالء  التغيري الشامل سلباً  إمكانية أن يؤثرإىل  املؤديةأدناه األسباب 

 ؛يكون عايل التكلفة إجراء تغيري كامل يف الشبكات عادةً : الجديدة عداتنفقات املُ  -
من كميات كبرية  التخلُص  أن يتمَّ  يجُب وللشبكة.   اً جذري اً تغيري  بسبب أنها تتطلُب 

جديدة بالجملة إىل بيئات  ُمعدات جلُب  حيث يتمُّ  ؛الشبكات املوجودة ُمعداتمن 
ا، استحداث شبكة جديدة كليٍّ  أنه إذا كان املطلوُب : عىل ذلك شبكات العمالء.  الردُّ 

 حال. جديدة حاصل عىل أيِّ  ُمعداترشاء  نأ بسبب  ؛نقاٍش  تكون هذه النقطة موضعَ 



  الفصل السادس

 ٢٢١  الشامل بالربمجيات: املفهومالشبكات املُعرَّفة 

فمن املمكن تحويل شبكتك إىل شبكة  ؛الهدف تعديل البيئات املوجودةأما إذا كان 
 خطة تحديث جيدة.   مباستخدافة بالربمجيات عرَّ مُ 

 ؛جداً  كبريةً  التغيري الكامل يف عملية الشبكات مخاطرةً  يكونُ : مخاطرة كبرية -
املشكالت التشغيلية التي قد  ب مبا يكفي لحلِّ جرَّ جديدة، ومل تُ  التقنيةبسبب أن 

للربوتوكوالت  االستخدام املستمرَّ  ن؛ هو أ عىل ذلك الردُّ و تطرأ عىل الشبكة.  
بسبب زيادة التكاليف يف إدارتهم، وعدم القدرة  ؛أيضاً مخاطر املوروثة يجلُب 

توسيع نطاق الشبكات االفرتاضية عىل السهلة للشبكة، وعدم القدرة  ةعىل األمتت
املخاطر فقط لهجرة الشبكات  إنه من غري الصحيح اعتبارُ و لوب.  كام هو مط

 ع الراهن.ضْ املُعرَّفة بالربمجيات بدون اعتبار أيضاً مخاطر حفظ الوَ 

 تِقنيةاآلالف من مهنديس الشبكات وموظفي  عرشاتُ  دُ وجَ يُ  :ثوري جداً  -
فقد  ؛ذلك ومع الشبكات املوجودة اليوم.  تِقنيةني بعمق يف بِ درَّ املعلومات املُ 
ل أن تنتج مَ حتَ الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة من املُ  نأ  يكون صحيحاً 

ى القصري ستكون هذه دَ منافع من حيث النفقات التشغيلية املخفضة، وعىل املَ 
بسبب التدريب  ؛كبري منها املتزايدة يف جزءٍ  النفقاتُ  تُعتربو النفقات أعىل.  

 عىل ذلك املعلومات.  الردُّ  تِقنيةالرضوري وتعليم مهنديس الشبكات وموظفي 
ذاته ومن غري  م وثورة يف حدِّ يف تقدُّ  يُعتربى ومنو مراكز البيانات دَ ن مَ أ هو 

  .اً يف هذا يجب أال يكون ثوري أن الحلَّ  الصحيح أن نعتقدَ 

أن يتم تخفيفه من  ميكنُ  ؛داً والرسيع جداً املرتبطة مع التغيري الكبري ج إن املخاطرَ 
ة بعناية.  دَّ عَ اً لخطة نقل وهجرة مُ وفق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة ْرش خالل نَ 

 ل إىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة عىل مراحل، بشكلٍ التحوُّ  ميكن أن يتمَّ و 
 تِقنية اختبارُ  تمَّ : عىل هذه املراحل.  األول اً بسيط مثاالً ١- ٦ح الشكل وضِّ يُ وتدريجي.  

ها يف العديد من الشبكات دمجُ  تمَّ  ؛املعمل.  وبالتايل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يف بيئةِ 
عىل التوقيت، والتكلفة، والحساسية للتغيري.  وهذا  ا، اعتامداً الفرعية أو النطاقات تدريجيٍّ 

عن املخاطر.   يف تخفيف مسألة التكلفة فضالً املفهوم الخاص باملراحل ميكن أن يساعدَ 
بالنسبة لتلك  ؛ة.  ومع ذلكَر هَ إلعادة تدريب موظفي الشبكات املَ  اً م أيضاً وقتقدِّ وهو يُ 



  تعريفات بديلة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٢٢٢

سيكون  ؛حديثاً  مجيات املفتوحة منشورةً املُعرَّفة بالرب  املجاالت حيث تكون الشبكاتُ 
  .االتغيري جوهريٍّ 

  
  

 SDN  بالربمجياتالنرش املرحيل للشبكات املُعرَّفة : ١-٦شكل رقم 

زالت  تحسينات جوهرية يف البيئة التي ما يجلُب  إذا كان هذا التغيري الجوهريُّ و 
هو  أحياناً   الجوهريُّ التغريُّ .  وبالطبع يكون اإيجابيٍّ  اً هذا يكون ناتج إنف ؛خارج التحكم

  ع خارج التحكم.ضْ وحده الحل للهروب من وَ 

  :نقطة مركزية للتعطل ٢-١-٦

يف النموذج و وجود نقطة مركزية للتعطل.   مميزات التحكم املوزع هو عدمُ  ىحدإ إن 
ل تعطل العقدة املركزية عىل تحمُّ  وقادرةً  تكون الشبكة ذات التحكم املوزع مرنةً  ؛الحايل

 ؛ليك تعمل مع وجود الوحدة املتعطلة.  ومع ذلك ؛البنية التحتية وإعادة تهيئة نفسها يف
كمتحكم مركزي مسؤول  رةً صوَّ مُ  الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة تكون عادةً  إنف

؛ يف إىل املتحكم هُ نقلُ  ن مستوى التحكم قد تمَّ إ عن مراقبة تشغيل الشبكة كاملة.  وحيث 
فة عرَّ املطابقة املُ  حزمأن يعيد توجيه ال ل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ميكنُ مبد نأ  حني

بدون هذا املتحكم  فال يوجد تغيريات يف جداول التدفقات تكون ممكنةً  ؛بالتدفقات حالياً 
 ؛ويف هذه الحاالت .تغيريٍ  ف مع أيِّ ال تستطيع الشبكة يف هذه الظروف أن تتكيَّ و املركزي.  

 للتعطل. مركزيةً  نقطةً  املتحكم ميكن بالطبع أن يصبحَ  إنف

 ؛يف الشبكات التقليدية.  وقبل أن يتعطل يتعطُل  امركزيٍّ  مبدالً ٢- ٦يوضح الشكل و
عن طريق املبدل الذي هو عىل وشك أن  ، تم توجيههام٢، ف١نرى أن التدفقني ف

ا تستخدم الشبكة أوتوماتيكيٍّ  ل،طُّ عقدة التعَ  اً لتحديدِ وفقى يف الشكل أنه رَ نَ و يتعطل.  



  الفصل السادس

 ٢٢٣  الشامل بالربمجيات: املفهومالشبكات املُعرَّفة 

يتم توجيه وإلعادة تهيئة نفسها للتغلب عىل النقطة املركزية للتعطل.   ؛عوّز ذكاءها املُ 
  التدفقني عن طريق نفس املسار البديل.

فة بالربمجيات.  عرَّ قدة مركزية يف شبكة مُ التعايف من التعطل يف عُ  ٣- ٦ح الشكل وضِّ يُ و
 الذكاء يف متحكم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات هو الذي يعيدُ ويف هذه الحالة، يكون 

أحد األمور الواعدة للشبكات املُعرَّفة و  ليك تتغلب عىل العقدة املتعطلة. ؛تهيئة الشبكة
عىل حتمية تحديد إعادة تهيئة الشبكة  املتحكم املركزي سيكون قادراً  إنهو  ؛بالربمجيات

املعلومات  نأ بسبب و عىل املعرفة العاملية للشبكات.   امداً الة، اعتأمثل وطريقة فعَّ  بشكلٍ 
األخرى عن الشبكة الكلية التي تكون لدى متحكم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات تكون 

عرب مسارات مختلفة.   ٢ف ،١توجيه ف نرى يف الشكل أنها تعيدُ  ؛عند نقطة التخلص منها
لتدفقات ؛ هو أنه قد يكون لإعادة التوجيه السيناريوهات الذي ميكن أن يسبَب  وأحد

هام عىل نفس يكل عُ ضْ والتي ال ميكن مقابلتها إذا تم وَ  ،خاصة QoSضامنات جودة خدمة 
 ُمثَىل للتدفقاتإن إيجاد مسارات و .  ٢-٦اختياره يف الشكل  مَّ املسار البديل الذي تَ 

عرَّفة بالربمجيات املفتوحة، ا عىل مدى منوذج الشبكات املُ نسبيٍّ  املختلفة يكون مستقيامً 
التقليدية مع األجهزة الذاتية.   الشبكاتمن حيث التنفيذ يف  ؛جداً  اً كبري  اً تحدي يُعتربوهذا 

  .٢-١-٨زيارة هذا النوع عن طريق حالة االستخدام الخاص يف قسم  نعيدُ و 

اسة فإن الشبكة تكون حسَّ  ؛إذا كانت النقطة املركزية للتعطل هي املتحكم نفسهو 
 تعديَل  يف الشبكة يتطلُب  يوجد تغيريٌ  كان الكلام و .  ٤-٦ح يف شكل وضَّ للضعف، كام هو مُ 

 دَ جِ إذا وُ  ؛أن تستمر يف التشغيل بدون املتحكم.  ومع ذلك الشبكة ميكنُ  إنف ؛جدول تدفق
  ف.عىل التكيُّ  تغيري يف البنية، وتكون الشبكة غري قادرةٍ  أيُّ 

  
  تعطل الشبكة التقليدية التعايف من: ٢-٦شكل رقم 



  تعريفات بديلة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٢٢٤

  

 
  SDNالتعايف من تعطل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات : ٣-٦شكل رقم 

ف من الوظيفية املنخفضة، غري قادرة عىل التكيُّ  يف حالةٍ  إن خسارة املتحكم ترتك الشبكةَ 
فإن التعطل يف  ؛ولذلك تى التغيريات التشغيلية العادية.املكونات األخرى أو ح مع تعطل

الشبكات  عىل الشبكة بأكملها.  يكون متحكمُ  محتمالً اً خطر  أن يفرَض  املتحكم املركزي ميكنُ 
 فضالً  ؛املادية والربمجيات عداتكل من املُ  للضعف بالنسبة لتعطل اً املُعرَّفة بالربمجيات حساس

 حاالت التعطل: مثل ،السلبيةزات حفِّ عن الهجوم الخطري.  الحظ أنه باإلضافة إىل مثل هذه املُ 
بسبب الزيادة املفاجئة يف بيانات  ؛فإن االندفاع املفاجئ يف تعديالت مدخل التدفق ؛أو الهجوم

حتى وإن كان االندفاع املفاجئ  ؛عنق زجاجة عند املتحكم أيضاً حالةَ  ميكن أن يسبَب  ؛الشبكة
  الوميض املتحرك!: ى إىل ظروف إيجابية كاملة، مثلعَز يُ 

  
  متحكم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات كنقطة مركزية للتعطل: ٤-٦شكل رقم 
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املُعرَّفة بالربمجيات عىل العقدة الحاسوبية املادية لنوع معني،  الشبكات يعمل متحكمُ 
 ؛املادية عداتمكونات املُ  للرشاء.  وهذه الخوادم مثل أيِّ  اً قيايس جاهز الخادم القد يكون و 

إن  للتعطل. ضةً ْر أنها تكون عُ  متحركة؛ كامتكون كيانات مادية متكررة مع أجزاء 
 فتصبح محملةً  ؛بسبب التصميم الضعيف، واألخطاء ؛للتعطل ضةً ْر الربمجيات تكون عُ 

 زائد ملحاولتها االتزان، ومسائل برمجية قياسية أخرى ميكن أن تسبب تعطالً  بشكلٍ 
ملجرمي  اً ابجذَّ  اً ردي للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات هدفاملتحكم الف يُعتربوللمتحكم.  

إن هجوم الحرمان و أن يهاجموا البنية التحتية لشبكة مؤسسة ما.   ناإلنرتنت الذين يريدو 
يف  أن تعيث فساداً  ، والديدان، والريقات، والجرثوميات الخبيثة ميكنُ DoSمن الخدمة 

يف  فساداً  متحكم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات الذي تتمكن من اخرتاقه، كام أنها تعيثُ 
  الشبكات املوروثة لسنوات.

عىل احتامل التعطل  الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات إىل هذا عىل أنه دليٌل  ومنتقد يشريُ 
ملتحكم الشبكات  السامحُ  مَّ إذا تَ  ؛يف الحقيقةو املدمر للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.  

.  اهيكليٍّ  اً ضعف فإن هذا ميثُل  ؛هو نقطة التعطل املركزية املُعرَّفة بالربمجيات بأن يصبحَ 
شبكات تشغيل  الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات إىل أن تكونَ  ومصمِّ ال مييل مُ  ؛وبوضوح

 ادُ وَّ رُ  َف صَ وَ  ؛ الواقعيفو للتعطل مبتحكم فردي.   ضةً عرَّ الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات مُ 
يف و ا.  منطقيٍّ  امركزيٍّ  متحكامً  اً األعامل يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة مفهوم

التحكم  دِ قَ عُ  يكون هناك املرونة للقرار يف عددِ  ؛الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة
ا مع ع مركزي كليٍّ ضْ من وَ  أن يرتاوحَ  ميكنُ  هذا العددُ و (املتحكامت) التي لدى الشبكة.  

ما زال  يُعتربخري التوجه األ و جهاز.   م مركزية إىل عقدة تحكم واحدة لكلِّ عقدة تحكّ 
 إنا.  ا مع بنية الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة، ولكن هذا ليس عمليٍّ نظريٍّ  يتسُق 

للحفاظ عىل رؤية عاملية  يف محاولةٍ غري رضوري  اً التحكم املتفاوتة سوف تواجه تحدي دَ قَ عُ 
أن  ويجُب  غري واقعي.  يُعتربواالتجاه اآلخر للمتحكم الفردي أيضاً متسقة للشبكات.  

  قيد التشغيل. شبكةٍ  يستخدم املستوى الصحيح للمتحكم يف أيِّ 

  : املتحكم ذو اإلتاحة العالية مع الروابط املؤمنة

تقنيات اإلتاحة العالية  أن تستخدمَ  الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يجُب  إن متحكامِت 
HA  الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات هي األنظمة  متحكامتُ  تُعتربو/ أو الوفرة.  وال

 عالية.  إن املتحكامِت  أن تكون لها إتاحةٌ  الوحيدة يف صناعة الكمبيوتر املتسعة التي يجُب 
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، والخوادم املهمة، ووحدات التخزين، وحتى أجهزة LANحلية الال سلكية للشبكات امل
للتأكد من أنه ال يوجد  ؛رةفْ والوَ  HAاعتامد عىل اإلتاحة العالية  الشبكات نفسها لها أحياناً 

ح يوضِّ واملادية أو الربمجيات.   عداتللخدمة الذي يحصل بها تعطل يف مكونات املُ  تعليٌق 
فرة وقواعد بيانات امبتحكامت و  م جيداً صمّ حكم مُ عىل تهيئة مت مثاالً ٥-٦الشكل 

ع االستعداد ضْ وَ  حيث يظّل  ؛١الوفرة من مفاهيم ن+ تقنياتُ  ترتاوحُ و فرة.  اللمتحكم و 
للقوة  أكرثعدد متحكامت نشطة ن، إىل مفهوم  لتحميل أيِّ  الفردي الساخن جاهزاً 
  متحكم. ع االستعداد الساخن ومتاحة لكلِّ ضْ الحاسمة أن تكون يف وَ 

  
  مراقبة وإتاحة عالية للمتحكم: ٥-٦شكل رقم 

  

هو الستخدام تصميامت اإلتاحة العالية  ؛متحكم ع االستعداد الساخن لكلِّ ضْ وَ  إن إصدارَ 
HA  ٍّنات املهمة الوافرة يف الخادم (مثلمثل تلك املكوِّ  ،املادية املتحكم عداتا يف املُ داخلي :

لألجهزة نفسها  يسمحُ  اً ر أيضاً انعكاسالتوفّ  يُعتربواألقراص املتناظرة، مزودي الطاقة الوافرة).  
.إن اكتشاف تعطل كامل ٤-٥-٥كام رشحنا يف القسم  ؛بالتبديل لنسخة احتياطية من املتحكم

ن لك لتشغيل الصحيح للمكونات العاملة.بالتأكد من ا مقارنةً  نسبياً  اً ميكن أن يكون بسيط
وجود األجهزة يظل لرصد وتقييم األنظمة لعمل تأكيد بأنها تعمل كام هو مرغوب وإلخطار 

فإن متحكامت الشبكات املُعرَّفة  ؛مديري الشبكة إذا بدأ انحراف وحيود عن املعتاد.  وبالتايل
يصور  للتأكد من التشغيل الصحيح. ؛كانهايف م وأجهزةٌ  بالربمجيات يجب أن يكون لها رصدٌ 
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مستمر بالتغيريات يف سلوك واستجابة متحكامت الشبكات  ر بشكلٍ خطِ تُ  شاشةً  ٥-٦الشكل 
عىل اتخاذ  قادرةً  تكون الشاشةُ  ؛عندما تنشأ مشكلةٌ و اً الختصاصها.  وفقاملُعرَّفة بالربمجيات 
  إجراءات تصحيحية.

مركزية فإن حدسنا يقودنا إىل استنتاج أن من خالل  ؛بالنسبة للهجوم الخبيث الخطرو 
للنقطة املركزية من التحكم التي يجب أن يحميها  مستوى التحكم، تكون الشبكة معرضةً 

 ؛هذا يف الواقع صحيح إنو للضعف.   أو ألن تكون الشبكة كلها معرضةً  ،ضد الهجوم
 ؛اعمليٍّ و أقوى اإلجراءات األمنية املتاحة للدفاع ضد مثل هذا الهجوم.   أن نستخدمَ  ويجُب 

: عىل سبيل املثال ،عمل تأمني لها ضد الهجوم من املتحكم والروابط إليه ميكنُ  يكون كلٌّ 
من املعروف مامرسة استخدام روابط خارج النطاق أو قنوات األولوية العالية للروابط بني 

نظام التحكم  نأ  ذاجة أن نفرتَض يكون من السَّ  ؛من األحوال يف أيٍّ و األجهزة واملتحكم.  
  ضد الهجوم.   ستخدم يف الشبكات املوروثة ميثل مناعةً املوزع مثل هذا امل

إذا و هجوم كبري للعامل الخبيث.   سطحَ  املوزعةُ  أن تقدم األنظمةُ  ميكنُ  ؛يف الحقيقةو 
ل النظام ا الخطر من خالللشبكة أن تضاعف ذاتيٍّ  يمكنُ ف ؛اخرتاق عىل جهاز واحد ثَ دَ حَ 

هجوم  الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات الفردي سطحَ  م متحكمُ يقدِّ  ؛ويف هذا الشأن بأكمله.
د فيوجد آالف أو عرشات اآلالف من ُعقَ  ؛إذا اعتربنا حالة مركز البيانات الكبريو  أصغر.

جهاز شبكة لديه مستوى تحكم موجود  كلَّ  نأ التحكم املتاحة للهجوم.  وهذا بسبب 
 ٢٠إىل  ١٠، قد يتواجد SDNمجيات يف الحجم املكافئ للشبكات املُعرَّفة بالرب و ا.  داخليٍّ 

 م ميكن أن يجلَب ط ُعقد التحكُّ توسُّ  نأ لشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.  بافرتاض ل متحكامً 
د م أمرين من تكبري ُعقَ قدِّ الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات تُ  نأ فإن هذا يعني  ؛هاالشبكة كلَّ 

بالفئات التقليدية لها.  ومن خالل تأمني كل من  مقارنةً  ؛للهجوم تحكم أقل تكون قابلةً 
الشبكات عىل حامية زائدة  ومصمِّ ميكن أن يركز مُ  ؛املتحكامت والقنوات اآلمنة يف الهجوم

  من أجل حفظ الهجامت الخطرة يف الخليج. ؛حول هذه الجزر القليلة من الذكاء

مع البنية و  .كزية للتعطل هي بالطبع نقطة ضعففمقدمة النقاط املر  ؛باختصار
قد ميكن لبيئة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ؛يف مكانها ةليمالسالسليمة والحراسات 

  .يلع األوَّ وزَّ للشبكة من النموذج املُ  وأكرث تأميناً  أكرث أمناً  بالفعل أن تكونَ 
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  : األداء واالتزان ٣-١-٦

 ؛الشبكات.  وبتطبيقها عىل »اً خفيف عمالً األيدي العديدة تصنعُ «: كام تقول املقولة
إن  ؛عرب األجهزة املتعددة أكرث للشبكات ينترشُ  أن ذكاءً  أن تتضمنَ  فإن هذه املقولة ميكنُ 

إذا و .  اً يف أغلب الحاالت يكون هذا بالتأكيد صحيحو ها.  األسهل هو معالجة الحمولة كلِّ 
عن التبديل وقرارات التوجيه للشبكة  صد فضالًعن كيان فردي للرَّ  كان لديك مسؤوليةٌ 

 إن الكمية الكبرية من املعلومات تتعلُق و زجاجة يف املعالجة.   عنَق  فيمكن أن يصنعَ  ؛كلها
مثل مركز البيانات ميكن بالطبع أن يسبب مشكلة.   ،د النهايات يف الشبكة الكبريةقَ عُ  يف كلِّ 

خادم ذي رسعة عالية مع قدرات عىل الرغم من حقيقة أن برمجيات املتحكم تعمل عىل و 
أن يعاين  واألداء ميكنُ  عندها قدرة هذا الخادم متكلفةً  فيوجد حدود تصبحُ  ؛تخزين كبرية

  س الطلبات عىل املتحكم.هو احتامل تكدُّ  ؛عىل حساسية هذا األداء مثاٌل و من مشكالت.  
عرَّفة بالربمجيات ام زادت كمية أجهزة الشبكة التي تعتمد عىل متحكم الشبكات املُ كلَّ و 

زيادة تحميل صفوف املدخالت  زاد خطرُ  ؛بالنسبة للقرارات املتعلقة مبعالجة الحزمة
عىل معالجة الطلبات القادمة بطريقة توقيتية،  حيث تكون غري قادرةٍ  ؛الخاصة باملتحكم
  عىل أداء الشبكة. اً أخرى تأخريات وتأثري  وهي تسبب مرةً 

من هذا الكتاب لتحفيز مامرسة نقل مستوى التحكم خارج  اً ربَ عتَ مُ  اً ا جزءصنَ لقد خصَّ 
الشبكة تحت إدارة متحكم الشبكات  حجمُ  ادَ كلام َز و املبدل وإىل املتحكم املركزي.  

بسبب الفصل املادي أو حجم بيانات  ؛زادت احتاملية تأخري الشبكة ؛املُعرَّفة بالربمجيات
ملتحكم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات   صعوبةً أكرث تصبحُ  ؛كلام زاد تأخري الشبكةو الشبكة.  

  طلبات ويستجيب بطريقة توقيتية. أن يستقبَل 

 أمرٌ  ؛املتعلقة باألداء واالتزان للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة إن املسائَل 
أنه عىل الرغم من وجود مسائل أداء  ؛كرمن الجدير بالذِّ و وال يجب تجاهله.   حقيقيٌّ 

 اً األمر يكون صحيح فإن نفَس  ؛املتحكم املركزي ع تصميم الشبكة يشمُل ضْ متعلقة بوَ 
عة وزَّ من هذه املسائل هو أن هذه الكيانات املُ  توزيع ذكاء الشبكة.  واحدٌ  عندما يتمُّ 

 ؛الشبكة ِت وكلام مَنَ  بعض؛شاركة يف قراراتها بعضها مع تنسيق وم لِ مَ عَ إىل  عادةً  ستحتاجُ 
إىل تنسيق ومشاركة املعلومات، والتي يكون من الواضح  كانت الكيانات املوزعة تحتاجُ 

عىل أن  د دليٌل وجَ فإنه يُ  ؛بالطبعو تأثريها عىل أوقات األداء ونقل الوسائط املتعددة.  
يف مواجهة  أوقات نقل الوسائط املتعددة يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة
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أو أفضل من بروتوكوالت التوجيه املوزعة التقليدية  اً جيد أن يكونَ  تغيريات البنية يجُب 
ضعفها الخاصة املتعلقة بالحجم  يكون لهذه البيئات املوزعة نقاطُ  ؛إىل ذلك إضافةً و ].  ١[

  إنهاك حجم جدول عنوان : مثل ،واالتزان، كام أرشنا يف فصول سابقة، يف املجاالت
يحدث يف شبكات مراكز  ؛أيضاً  .VLANوإنهاك الشبكة املحلية االفرتاضية  ،MACالـ 

أن تشتعل وتخمد  والشبكات االفرتاضية ،VMsفرتاضية ال البيانات الكبرية، مع الخوادم ا
  للوسائط املتعددة يف الشبكات التقليدية.   نقٌل  ثابت، وقد ال يحدث أبداً  بشكلٍ 

تنفيذ  املستقلة، وهي يف شبكات العامل الواقعي يتمُّ ى نَ مع البُ  تاليةٌ  مسألةٌ 
من خالل مجموعات مختلفة من الناس يف  ؛ن مستوى التحكمكوِّ الربوتوكوالت التي تُ 

عىل الرغم من و .  NEMs  الشبكات  ُمعداتيعملون عند ُمَصنِّعي  أوقات مختلفة، ودامئاً 
لواقعية عىل األجهزة تكون مختلفة فإن التطبيقات ا ؛أن لدينا معايري لهذه الربوتوكوالت

بات الناتجة من إىل هذه التقلّ  من إصدار واحد إىل اآلخر ومن ُمَصنِّع إىل اآلخر. إضافةً 
حتى وإن كانت تطبيقات  ؛يشء أيِّ  عمَل  يحاولون ذينمجموعات مختلفة من األشخاص ال

عات املختلفة وبسبب الرسُّ  ،واحد آلخر من جهازٍ  مختلفةً  اً فسوف تسلك طرق ؛متامثلة
حيث تختلف القيود املنظمة وما يشابهها.  وهذه ؛ CPUلوحدات املعالجة املركزية 

وجد طريقة لعمل اتزان تاستقرار يف مجموعة األجهزة، وال  أن تصنع عدمَ  االختالفات ميكنُ 
لديه اختالفات أقل يف تنفيذ  املركزيَّ  إن التصميمَ و دارة البنية بفعالية.  إل للحوسبة املطوية 

وجد تطبيقات أقل تشغله، وميكن عمل اتزان له، كام رشحنا، تبسبب أنه  ؛مستوى التحكم
 يتم ببساطة بواسطة رشاء خادم عامَّ  فضالً ؛باستخدام مفاهيم اتزان الحوسبة التقليدية

يف التحديد يف  أسهَل  ؛تكون عملية التحديث يف مستويات التحكم ذات األداء األعىلو أكرب.  
 في العامل املوزع املضمن للشبكات التقليدية، نلتزمُ ف ؛هذه البيئة املركزية.  وعىل العكس

ذات القدرة املنخفضة وحجم الذاكرة غري  CPUsبأداء منخفض لوحدات املعالجة املركزية 
  ها.ؤ رشا مَّ القابلة للتحديث التي أتت مع األجهزة عندما تَ 

والقدرة عىل عمل  ،داء الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحةلتحسني أ  د طرٌق وجَ وتُ 
 ؛مع تصميم الشبكة أنه يكون من املهم التعامُل  خاصةً  ؛من خالل تصميم املتحكم اتزانٍ 

يوجد اثنان من الطرق واستخدام أكرث من متحكم واحد لتوزيع الحمولة.   حيث يتمُّ 
 كلام منا حجمُ و هي لنرش املتحكامت املتعددة يف تجميع.  : األوىل: األولية لعمل هذا

متحكامت متناسقة متعددة.  الحظ أن اللوجيستية إىل تتواجد الحاجة وف الشبكة، س
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من تعقيدات اللوجيستية والتنسيق  هذه املتحكامت ليست قريبةً  املطلوبة لتنسيق عددِ 
يف هذا النوع و ها.  سهل يف حلِّ فإن املشكلة أ  ؛املطلوب مع آالف أجهزة الشبكات، ولذلك

عىل مشاركة حمولة مجموعة كبرية من أجهزة الشبكة  من النرش، تكون املتحكامت قادرةً 
 تحت تحكمهم.

  
  تجميع املتحكم: ٦-٦شكل رقم 

عىل و كبري من األجهزة.   الحمولة إلدارة عددٍ  متحكامت تنرشُ  ةثالث ٦-٦يوضح الشكل 
ا خارج نطاق حاليٍّ  تُعتربتنفيذ تجميعات املتحكامت  الرغم من أن تفاصيل كيف يتمُّ 

إن املواصفات تذكر أن سيناريو املتحكم املتعدد يشبه وإىل ف ؛مواصفات التدفق املفتوح
َحدٍّ ما الربوتوكول املمتد لرشح عمل الرسائل إىل املتحكامت املتعددة.  وهذا املفهوم 

م بكرثة يف بعض األحيان مع املتحكامت الال سلكية.  خدَ ستَ الخاص بتجميعات املتحكامت يُ 
 ْرش ] بنَ ٤[ HP] و٣[ Ciscoسيام  ، والNEMs  الشبكات  ُمعداتقام بعض ُمَصنِّعي و 

والتي  ،القواعد اإلرشادية لطريقة عمل املتحكامت الال سلكية املتعددة لنفس الشبكة
  يجب أن تتفاعل أو ترتابط.

هرمي من  املتحكامت يف شكلٍ  هي ترتيُب  :تحكامت املتعددةالوسيلة الثانية الستخدام امل
ع مثل هذه الهرمية.  ويسمح نْ قد يكون من الرضوري صُ  ؛كلام منا حجم الشبكةو املتحكامت.  
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ل املتحكم بمعالجتها من قِ  ليك يتمَّ  ؛هذا النموذج بتفريغ بعض األعباء من املتحكامت الطرفية
ميكن اكتشافها  SDNsمفهوم هرمية املتحكم للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  إنو   املركزي.

هرمية متحكامت من مستويني، مع متحكم مركزي يدير  ٧-٦ح الشكل يوضِّ و].  ٢بالتفصيل يف [
أن يوجد  من التطبيق ميكنُ  يف هذا النوعِ و  أنداد املتحكامت الطرفية أدناه. التناسق بني

متحكم املستوى األعىل الذي ميكن  تحكامت عىل املستويات املختلفة؛مسؤوليات فصل بني امل
املسؤوليات من  إن؛ يف حني أن يكون له مسؤولية عامة عن بعض الجوانب الخاصة بالشبكة

من خالل  ؛مسافات تقريبية جغرافية أكرث قد يتم معالجتها املستوى األقل التي تتطلُب 
ن أن تحسِّ  افة الجغرافية ملتحكامت الطرفية ميكنُ املتحكامت عند الصف األقل.  وهذه املس

  مشكالت زيادة التأخري التي تأيت مع حجم الشبكة املتزايد.

مسائل األداء يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة الكبرية،  رَ هَ ظْ أن تَ  ميكنُ  ؛وللتلخيص
الحل بتصميم ونرش متحكامت  يرتبطُ وكام تكون يف غري الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.   متاماً 

  ب مثل هذه املسائل املحتملة.الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات والشبكة بطريقة ما لتجنُّ 

  : فحص الحزمة العميق ٤-١-٦

قد يكون لعدد تطبيقات الشبكات متطلبات تتجاوز قدرات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات أو 
التدفق املفتوح كام هو معروف اليوم.  خصوصاً أنه يوجد تطبيقات تحتاج  ؛أكرث تخصصاً  بشكلٍ 

  ع تطابقات وأخذ إجراءات.نْ من أجل صُ  ؛رؤية أكرث للحزمة القادمةإىل 

الحامية،  هو جدارُ  DPIأحد أنواع التطبيقات التي تحتاج فحص حزمة عميق  يُعتربو
عىل معيار الحقول املتاحة يف التدفق  وقد تصنع جدران الحامية البسيطة القرارات اعتامداً 

مثل عنوان بروتوكول اإلنرتنت للمكان املقصود أو منفذ بروتوكول التحكم  ،املفتوح
 . TCP/UDP بيانات املستخدم  حزمبالنقل/بروتوكول 
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  هرمية املتحكم: ٧-٦شكل رقم 

  
  فحص الحزمة العميق: ٨-٦شكل رقم 

اختبارها والعمل عىل حقول غري متاحة  إىل الحامية األكرث تقدماً  قد تحتاج جدرانُ 
التدفقات التي  عُ ضْ وَ  إذا كان مستحيالًو .  OpenFlowلتطابق وإجراءات التدفق املفتوح 

  تطابق عىل الحقول املناسبة، سوف يوقف الجهاز أداء توجيه جدار الحامية الداخيل.

موازنات األحامل  تصنعُ و وهو موازن الحمولة.   ،آخر لهذا النوع د تطبيٌق وجَ يُ و
عىل معيار الحقول املتاحة يف التدفق  القرارات اعتامداً  ؛البسيطة مثل جدران الحامية
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أو مصدر  IPاملصدر أو املكان املقصود لعنوان بروتوكول اإلنرتنت : مثل ،OpenFlowاملفتوح 
.   TCP/UDP بيانات املستخدم  محز أو عنوان منفذ بروتوكول التحكم بالنقل/بروتوكول 

إعادة توجيه إىل لكن قد يحتاج موازن األحامل  ؛يف العديد من الحاالت كافياً  يُعترب وهذا
محدد املصادر  مثل ،عىل الحقول غري املتاحة يف تدفق مفتوح حالياً  البيانات اعتامداً 

التي تكون أجهزة الحقول  ٨-٦ح الشكل وضِّ يُ واملكان املقصود الخاص.   URLاملوحد 
التدفق املفتوح أن عىل مطابقتها.  كام يوضح الشكل  قادرةً  ١.٠التدفق املفتوح 

OpenFlow تشمل بيانات الحمولة و عىل مطابقة الحقول يف الحمولة.   غري قادرٍ  يكون
يتم  نأ إنه من املمكن و .  URLsد املصادر املوحد حدِّ مُ  مثل ،العديد من العنارص املهمة

إىل أن اكتشاف  إضافةً و   عىل املعايري يف الحمولة.قرارات توازن الحمولة البسيطة ُصْنع 
اختبار ومعالجة هذه  الفريوسات، والديدان، والربمجيات الخبيثة األخرى قد يتطلُب 

عىل مطابقة البيانات يف حمولة  حيث تكون أجهزة التدفق املفتوح غري قادرةٍ  ؛البيانات
  رارات توجيه داخلية.فإنها ال تصنع ق ؛الحزمة

الحزمة  نأ اكتشاف : األول؛ يظهر لنا اثنان من التحديات املميزة يف هذا السيناريوو
   ؛بحمولة الحزمة لهذا القرار يرتبطُ  إذا كان املعيارُ و خاصة.   أن تتطلب معالجةً  ميكنُ 

إذا حتى : الثاينمن إجراء هذا االختبار.   OpenFlowال يتمكن جهاز التدفق املفتوح ف
لن يكون لجهاز ف ؛الحقاً  َص فحَ ن تُ أ إىل  أن الحزمة تحتاجُ  دَ حدِّ أن يُ  كان الجهاز ميكنُ 

من  إلجراء تحليل الحزمة التي يجريها العديدُ  ؛التدفق املفتوح القوة والقدرة للمعالجة
 د حلٌّ وجَ يُ  ؛يف هذه الحالةو .  IPSوأنظمة منع االخرتاقات  IDSاالخرتاقات  أنظمة كشِف 

د خط حدِّ فعندما يُ  ؛OpenFlowترابط جيد مع قدرات التدفق املفتوح  يف إحداث يكمن
رمبا يكون بسبب حجم الحزمة  ؛فحص أعمقإىل الحزمة ال تحتاج  نأ تتابع التدفق املفتوح 

 -   TCP/UDP بيانات املستخدم  حزمبروتوكول  أو رقم منفذ بروتوكول التحكم بالنقل/
 طبيعي متكونةً  وتكون بشكلٍ  ،الحزمة حول النتوء الحاصل بالكيبلعيد توجيه أن يُ  فيمكنُ 

يف  .  وهذا له ميزةٌ IDS/IPS يف نطاق أنظمة كشف االخرتاقات/أنظمة منع االخرتاقات
ف شْ املنتقلة يف الشبكات بأن تجعل أنظمة كَ حزمالسامح للغالبية العظمى من ال

ب يف تجنُّ  مام يساعدُ  اً؛جانبي اً طريق تسلك IDS/IPSع االخرتاقات نْ أنظمة مَ االخرتاقات/
  متكرر. بهذه األنظمة بشكلٍ  عنق الزجاجة التي مترُّ 

ميكن استخدام التدفق  ؛املختارة حول جهاز الخط الداخل حزممن توجيه ال بدالً
 حزمويسمح لل ،إىل جهاز فحص الحزمة العميق ليك ينقلها جانباً  ؛املفتوح يف بعض األحيان
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يف نفس املبدل يف  تتقدم بحرية.  وهذا الجهاز ميكن بالفعل أن يظل داخلياً الطبيعية بأن 
بطاقة معالج الشبكة املنفصل.  وهذه هي الفكرة وراء قسمة بنية مستوى بيانات 

  ].١٤الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات الواردة يف [

عن آخر  باً زال غائي الحزمة العميق ال فحَص  إنف ،كام يف هذا السياق ؛حال أيِّ  عىل
فتوح املمحددات معروفة للتدفق  دُّ عَ هذا يُ  إنإذ  ؛إصدار من التدفق املفتوح القيايس

OpenFlow ِّللتطابق عىل  م دعامً ، ومن املمكن أن اإلصدارات املستقبلية من املعيار تقد
  الحقول يف حمولة الحزمة.

  :املحددات عىل التطابق الناتج من اآلليات األمنية

ع قرارات نْ هي عدم القدرة عىل صُ  ؛ة لفحص الحزمة العميقحريِّ املشكلة املُ  نأ ظ الحِ 
  طبيعي ملبدل الحزمة التقليدي.   عىل الحقول غري املرئية بشكلٍ  إعادة توجيه تعتمدُ 

لكن تظل نفس املشكلة لبعض حقول  ؛إىل الحقول يف حمولة الحزمة اه هنا يشريُ منَ ما قدَّ و 
بل بعض آليات التأمني.  ويوجد تشفريها من قِ  يف حالة أن هذه الحقول تمَّ  حزمرؤوس ال

 حقوَل  هذه متنعُ  نأ من الواضح و إلطار الطبقة الثانية.   هو تشفري الحمولة كاملةً  ؛مثاٌل 
ملبدل الطبقة الثانية التقليدي  مشكلةً  تُعتربعنوان الطبقة الثالثة من الفحص.  وهذه ال 

من حقول عنوان  عىل أساٍس  قرارات إعادة التوجيه الخاصة به منفرداً  والذي سوف يصنعُ 
ميكن أن يفقد مبدل  ؛أخرى من ناحيةٍ و الطبقة الثانية، والتي ما زالت اليشء الواضح.  

ع قرارات إعادة توجيه نْ قدرته عىل صُ  open SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة 
املتعدد من حقول  اً صف ١٢الـ  خدام نفس املعايري لكلِّ عىل التدفق الدقيق باست تعتمدُ 

يؤخر هذا التشفري حقول العنوان  ؛طبيعي.  ويف هذا الشأن عنوان الحزمة املتاحة بشكلٍ 
تشبه الحقول  ، وكثرياً OpenFlowالطبيعية غري املتاحة لخط تتابع التدفق املفتوح 

  العميقة يف حمولة الحزمة.

  : إدراك حالة التدفق ٥-١-٦

منفصل، بدون  حزمة قادمة بشكلٍ  كلَّ  OpenFlowالتدفق املفتوح  جهازُ  يختربُ 
اعتبار الوصول املبكر للحزم والذي ميكن أن يؤثر عىل حالة إما الجهاز أو املعاملة التي بني 
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يف إدراك حالة التدفق أو تقدير  إننا نرشح هذه الخاصية كنقٍص و د االتصال.  قَ اثنني من عُ 
الحالة الذي لن يكون  تقديرَ  يحاول جهاز التدفق املفتوح إجراء وظيفة تتطلُب والحالة.  

تشمل أمثلة عىل هذه الوظائف تقدير حالة جدران الحامية أو الحلول و للمهمة.   كافياً 
.  وكام IDS/IPSأنظمة منع االخرتاقات أنظمة كشف االخرتاقات/ التي تخصُّ  األكرث تعقيداً 

التدفق املفتوح يف اتزان الشبكة  أن يساعدَ  يف بعض الحاالت ميكنُ ، ٤- ١-٦ذكرنا يف القسم 
 محوالً ؛عىل هذه املعالجة التي تحرض لتتبع الحالة إىل جهاز قادرٍ  حزمبأن يقوم بنقل ال

  كثيفة املعالجة.العن هذه األجهزة  من تدفقات الشبكة بعيداً  كثرياً 

 حزمالتحكم بالنقل أو بروتوكول م غالبية تطبيقات الشبكات منافذ بروتوكول تستخدِ و 
بيانات  تستخدمُ : ؛ عىل سبيل املثالاملعروفني جيداً   UDP أو TCP بيانات املستخدم 

، TCPبالنقل  التحكم لربوتوكول ٨٠منفذ  HTTP  التشعبي النص بروتوكول نقل
، ويستخدم TCPلربوتوكول التحكم بالنقل  ٥٣منفذ  DNSنظام اسم النطاق  ويستخدمُ 

 TCPلربوتوكول التحكم بالنقل  ٦٨و ٦٧منفذ  DHCPبروتوكول التهيئة اآللية للمضيفني 
هذه من السهولة للتتبع  تُعترب، وهكذا.  و UDPبيانات املستخدم  حزمو/أو بروتوكول 

 -بعض الربوتوكوالت  إنف ؛.  ومع ذلكOpenFlowولعمل قواعد تدفق مفتوح مناسبة 
 - VoIP، وبروتوكول الصوت عرب اإلنرتنت FTPروتوكول نقل امللفات ب: عىل سبيل املثال

بالنسبة  ٥٠٦٠، وFTPبالنسبة لربوتوكول نقل امللفات  ٢١يف املنفذ املعياري الثابت ( تبدأ
) بالنسبة للمرحلة VoIPلربوتوكول الصوت عرب اإلنرتنت  SIPالجلسة  ءدْ لربوتوكول بَ 

اتصال منفصل كامل باستخدام املنافذ  تنصيُب  لكن بعد ذلك يتمُّ  ؛األولية للمحادثة
يكون  ؛ا عن كتلة نقل البيانات الخاصة بهم.  بدون إدراك تقدير الحالةاملخصصة ديناميكيٍّ 

أن يكون له قواعد تدفق تطابق هذه  OpenFlowمن املستحيل لجهاز التدفق املفتوح 
عىل إدراك تقدير الحالة فيه يكون  االًمث ٩-٦الشكل  حُ وضِّ يُ واملنافذ الديناميكية واملتغرية.  

من أجل خدمة بروتوكول نقل امللفات  ؛هعُ نْ صُ  يتمُّ  FTPطلب بروتوكول نقل امللفات 
FTP  م بالنقل لربوتوكول التحكُّ  ٢١عىل املنفذTCP ُاً جديد اً منوذج ، والذي يصنع 

عىل املنفذ  FTPمع عميل بروتوكول نقل امللفات  يتواصُل  FTPربوتوكول نقل امللفات ل
أن تكون  ميكنُ و م.  املختار من مساحة املستخدِ  TCPالجديد لربوتوكول التحكم بالنقل 
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ومنفذ املستخدم  ،FTPع هذه الحالة لطلب بروتوكول نقل امللفات القدرة عىل تتبُّ 
لبعض التطبيقات التي تريد التعامل مع بيانات بروتوكول نقل امللفات  مساعدةً  ؛الالحق

FTP خاصة.   بطريقة 

موازنات الحمولة، وتتطلب القدرة عىل متابعة التعامالت : مثل ،بعض الحلول دُ وجَ تُ 
بدون إدراك تقدير الحالة و بني عقدتني طرفية لتطبيق سياسة فرتة تنفيذ عملية النقل.  

مستقل  ع قرارات بشكلٍ نْ غري قادر عىل صُ  OpenFlowيكون جهاز التدفق املفتوح  ؛للنقل
عىل التغيري يف هذه الحالة.   واتخاذ إجراءات تعتمدُ  ،حالة املعامالت القادمةمعتمدة عىل 

التي تكون  HTTP  طلبات بروتوكول نقل النص التشعبي ترتيَب  ١٠-٦ح الشكل يوضِّ و
أن يسمح  تعريف عملية النقل من خالل رقم الجلسة.  وميكنُ  ميكنُ و عملية نقل كاملة.  

  التعامل معها باعتبار أنها وحدة متكاملة. إدراك تقدير الحالة لعملية النقل بأن يتمَّ 

مبدالت اإلنرتنت املعارصة هي عامة بدون اهتامم بالحالة.  وتنفذ  نأ مالحظة  يجُب و
وجدران الحامية ذكاء تقدير  ،موازنات الحمولة: مثل ،أجهزة الوظيفة األعىل املتخصصة

استطالعها  يتمُّ  open SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة  إنف ؛مع ذلكالحالة، و 
مثل تلك التي ينقصها  ،محل أجهزة الشبكات ألغراض البنية أن تحلَّ  ميكنُ  تِقنيةعىل أنها 

سيكون بعض املُورِّدين لهذه األجهزة قادرين عىل و إدراك تقدير الحالة كعيب كبري.  
 ،عن قدرتهم عىل تتبع الحالة ص الحزمة العميق فضالً حْ قدرتهم يف فَ تعديل اإلعالن عن 

  وتقديم سامت تعتمد عىل هاتني القدرتني.

 اً أن يكون قيد إدراك تقدير الحالة ميكنُ  نقَص  إنف ؛الحزمة العميق وكام هو يف فحِص 
بل مؤسسة الشبكة إننا ال ندرك حجم الجهد املبذول من قِ و  لتطبيقات معينة. اً كبري 

لوك لتقدير الحالة للتدفق لتقدير الحالة ؛ONF املفتوحة  إلعادة  ؛لتخصيص هذا السُّ
  .OpenFlowتوجيه التدفق يف التدفق املفتوح 
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  تقدير الحالة لربوتوكوالت خاصة كإدرا: ٩-٦شكل رقم 

  
  إدراك تقدير الحالة لتعامالت مستوى التطبيق: ١٠-٦شكل رقم 
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يكون من األفضل  ؛معالجة حالة التدفق مطلوبة ويف هذه األمثلة التي تكون
من  املادية أو الربمجيات املتخصصة بدالً عداتللمستخدم أن يستمر يف االعتامد عىل املُ 

  .open SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة 

  :امللخص ٦-١-٦

 openمن سلبيات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة  اً يف هذا القسم راجعنا عدد
SDN  ُوجد إسرتاتيجيات الشبكات املُعرَّفة ت ؛يف بعض الحاالتو .  بها عادةً  شهدُ ستَ التي ي

تكون الحلول  ؛أخرى للتعامل مع هذه املسائل.  ويف حاالٍت  بالربمجيات املفتوحة موثقةً 
من أجل تحديد  ؛خارج نطاق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة ويتطلب استخدامها

فيام ييل من هذا الفصل قمنا باختبار تقنيات الشبكات املُعرَّفة و مخصص.   تطبيقٍ 
دنا ما إذا كانت سلبيات حدَّ  ؛واحد بالربمجيات البديلة بعمق أكرب مام سبق.  ولكلِّ 

الشبكات  تِقنيةق عىل طبَّ املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة املرشوحة يف هذا القسم تُ الشبكات 
 ؛محفزةً  ن هذه البدائل تكون عادةً إ  إذ ؛مهامٍّ  دُّ عَ املُعرَّفة بالربمجيات البديلة أيضاً.  وهذا يُ 

منظورة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة.  وقمنا  كاستجابة للمحددات الال خاصةً 
  الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات. تِقنيةبديل يقابل معايرينا العتباره  كلَّ  نأ أيضاً بتقييم كيف 

الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات برمجة  ٢- ٦
  :SDN via APIsالتطبيقات 

  هو أننا قدمنا يف  ؛البديلة SDNمن مفاهيم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  واحدٌ 
عن طريق واجهات برمجة التطبيقات  SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٤فصل ال

أحدهم إىل رفض الشبكات املُعرَّفة  سطحي قد مييُل  وبشكلٍ  )١(.existing APIsاملوجودة 
كمحاولة املورد لشغل  APIsبرمجة التطبيقات عن طريق واجهات  SDNبالربمجيات 

ن أ بل التقنيات الجديدة املتطرفة.  ولكننا ميكن لحامية منتجاته من التعدي من قِ  ؛الشبكة
ب الرضر إذا مل نعترب عنارصه اإليجابية.  وأحد هذه العنارص نطبق هذا الحل لتجنُّ 

  حكم.يقودها املتاإليجابية هو التحرك تجاه الشبكات التي 

                                                 
  .SDN via APIsمصطلح  الختصار من اآلن فصاعداً سنستخدمل  ١
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القيود التي استخدمناها يف تعريفنا الشبكات املُعرَّفة وهذا يأخذنا إىل اثنني من 
إننا نعرتف بأنه : األول.  APIsعن طريق واجهات برمجة التطبيقات  SDNبالربمجيات 

بدون متحكم عن طريق  SDNيوجد بعض املؤيدين للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
تقدم مجموعة تطوير الربمجيات لنظام التشغيل و .  APIsواجهات برمجة التطبيقات 

وقد  ،لربمجة أجهزة الشبكة غنيةً  ] مجموعةً ١٦[ Juniper's JunOS SDKالخاص بجونيرب 
 معروفة للصناعة.  إنها ال SDNت قبل أن تصبح الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات َر صدِ أُ 

تطبيق مجموعة تطوير الربمجيات لنظام التشغيل الخاص  إن؛ إذ تعتمد عىل املتحكم
خالل واجهات  ا يف األجهزة نفسها.  منقد تتواجد فعليٍّ  Juniper's JunOS SDKبجونيرب 

هذه التطبيقات قد  إنف ؛SDK API برمجة التطبيقات ملجموعة تطوير الربمجيات 
يف ذلك معالجة الحزمة يف تسيطر عىل التحكم عرب وظائف كثرية متنوعة يف الجهاز، مبا 

ة  عداتتم استخالص تفاصيل املُ و مستوى البيانات.  املادية ملستوى البيانات الخاص باملَِنصَّ
الشبكات التأثري عىل معالجة الحزمة بدون القلق من  ولذلك يستطيع مربمجُ  ؛املركزية

يف االعتبار  فنحن نأخذ ؛ومع ذلك  املادية مقابل األخرى. عداتاملُ  إحدىتقلبات تنفيذ 
ولذلك نستثنيها من االعتبار  ؛عريضةً  اً لتكون خطوط ؛هذه املفاهيم الخاصة بدون املتحكم

عن طريق  SDNبالعودة إىل مقدمتنا عن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات و يف هذه الفئة.  
يشغل واجهات  متحكامً  ٧-٤، يعرض الشكل ٤فصل اليف  APIsواجهات برمجة التطبيقات 

وهذا النموذج سوف يرشدنا إىل تعريفنا  املوجودة يف األجهزة. APIsبرمجة التطبيقات 
عن طريق واجهات برمجة التطبيقات  SDNالخاص مبفهوم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

APIs )SDN-via-APIs.(  

 خططَ نريد أن نو .  APIهو يف تعريف واجهة برمجة التطبيقات  القيد الثاين إن
مفهوم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة من الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق 

التدفق املفتوح نفسه هو  إنف ؛.  ومع ذلكSDN via APIsواجهات برمجة التطبيقات 
لجنوب البارزة بالنسبة ألجهزة الشبكات يف إىل ااملتجهة  APIواجهة برمجة التطبيقات 

حيث نحاول توضيح الوضع املختلط،  ؛open SDNعرَّفة بالربمجيات املفتوحة الشبكات املُ 
 SDNعندما نقول الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات برمجة التطبيقات 

via APIsإىل واجهات برمجة التطبيقات  فإننا نشريُ  ؛APIs مستوى  يئالتي تربمج أو ته
نا للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق مقدمتُ  ْت مَ خدَ استَ  التحكم النشط يف الجهاز.
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الشبكات املُعرَّفة  مصطلحَ  ؛يف الفصل الرابع SDN via APIsواجهات برمجة التطبيقات 
.  SDN via existing APIsبالربمجيات عن طريق واجهات برمجة التطبيقات املوجودة 

فإن كلمة املوجودة غري كافية  ؛سياق هذا الفصل هذا املصطلح يناسُب  نأ عىل الرغم من و 
املوروثة مستوى التحكم املوجود عىل  APIsبرمجة واجهات برمجة التطبيقات و .  متاماً 

ذات العالمة التجارية الرسيعة  APIإذا استمرت واجهة برمجة التطبيقات و الجهاز.  
وهذا  ستظل تقع يف هذه الفئة. ؛ فالجديدة يف برمجة مستوى التحكم املوجود عىل الجهاز

 ؛م التدفق املفتوحخدَ ستَ ، يُ ٥فصل الالتدفق املفتوح.  كام رشحنا يف  عىل النقيض من
من  جداً كام راجعنا كالً مهامً  دُّ عَ للتحكم مبارشة يف مستوى البيانات.  وهذا التمييز يُ 

من بنية الشبكات  املوروثة والجديدة التي هي جزءٌ  APIsواجهات برمجة التطبيقات 
  .SDN via APIsاملُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات برمجة التطبيقات 

ع التاريخ خلف منوذج الذكاء املوزَّ  يف هذا الكتاب نرشحُ  اً عترب مُ  اً لقد قضينا وقتو 
تفتح الشبكات املُعرَّفة و  بسبب النظام املغلق الناتج. للشبكات والركود الذي يحدث

بالفعل البيئة بدرجات  SDN via APIsطريق واجهات برمجة التطبيقات بالربمجيات عن 
من أجل متحكم الشبكات املُعرَّفة  ؛تطويرها د فرص للربمجيات التي يتمُّ وجَ حيث يُ  ؛معينة

الستخدام هذه الواجهات لربمجة التطبيقات بطرق جديدة أفضل،  SDNبالربمجيات 
  الشبكات. تِقنيةلتطوير  ؛وبالتايل

ويكون  ،يف الربمجيات يف متحكم التحرك تجاه تحكم الشبكات يظل موجوداً إن 
وهي تحسني  ،وجد خطوة أخرى لألمامتخطوة لألمام يف ثورة الشبكات.  و بالضبط 

  نرشحه يف القسم التايل.س هو ماعىل األجهزة نفسها، و  APIsواجهات برمجة التطبيقات 

 : أجهزة الشبكاتواجهات برمجة التطبيقات املوروثة يف  ١-٢-٦

 تسمحُ  التي APIsبرمجة التطبيقات  د لدى أجهزة الشبكات واجهاتُ وجَ حالياً؛ يُ 
بأجهزة  APIsمن واجهات برمجة التطبيقات  د عددٌ وجَ بكمية معينة من التهيئة.  ويُ 
  الشبكات يف االستخدام الحايل:

 : SNMP بروتوكول إدارة الشبكات البسيط  -
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وكان له معيار لتفاعالت اإلدارة مع  ،م١٩٨٨معايرته يف عام  مَّ كان هو أول ما تَ 
تشمل اآللية العامة الربوتوكول البسيط الذي و أجهزة الشبكات منذ ذلك الوقت.  

عىل جهاز تم تعريفه يف  setوالوضع  getبوظيفة التحكم ألمور الحصول  يسمحُ 
بروتوكول إدارة  إن الوظيفية املعروضة من خاللو .  MIBقاعدة بيانات اإلدارة 

بواسطة تعريف قواعد بيانات اإلدارة  ميكن أن متتدَّ  SNMP الشبكات البسيط 
MIBs  ًمعلومات أكرث وسامت عىل إىل اململوكة، ويسمح بالوصول  الجديدة وأحيانا

من أوليات الحصول  كالً SNMP يوفر بروتوكول إدارة الشبكات البسيط والجهاز.  
get  والوضعsetا لرصد استخدام الحصول خدمت أوليٍّ تُ لكنها اس ؛get ًمن  بدال

  .setع ضْ التهيئة، التي تستخدم الوَ 

 :  CLI واجهة سطر األوامر  -

وقد تم تصميمها من خالل فكرة  ،الطريقة األكرث أساسية للوصول إىل جهاز تُعترب

يصل  ما توضع وظيفة جهاز الشبكة يف جهازٍ  عادةً و اإلنسان املستخدم النهايئ.  

(وليس بروتوكول إدارة الشبكات   CLI فقط عن طريق واجهة سطر األوامر 

 ،تحاول برمجيات اإلدارة الوصول إىل هذه البيانات ؛).  وبالتايلSNMP البسيط 

 ؛CLI أن تحايك تسجيل دخول املستخدم إىل واجهة سطر األوامر  والتي يجُب 

قراءة النتائج.  حتى عندما يتم  ، ومحاولةً CLI منفذًة أوامر واجهة سطر األوامر 

لدعم تنفيذ األوامر، ويكون هذا الوحيد الذي  ؛CLIs واجهات سطر األوامر  تحسنيُ 

  يجعل الواجهة املصممة لتغيريات التهيئة الثابتة.

 : TL1 ١لغة التعامالت  -

يف بعض  وهي مشابهةٌ  ،م١٩٨٠االتصاالت عن بُْعد يف عام  عداتها ملُ تطويُر  تمَّ 

 حيث يكون هدفها توفري لغةٍ  ؛SNMP الجوانب لربوتوكول إدارة الشبكات البسيط 

  لالتصال بني األجهزة.

 : NETCONFبروتوكول تهيئة الشبكة  -

بروتوكول إدارة : لربوتوكوالت مثل ليكون خلفيةً  ؛تم تطويره يف السنوات العرش املاضية

كان  SNMP بروتوكول إدارة الشبكات البسيط  إنإذ  ؛SNMP الشبكات البسيط 
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لغة  تستخدم حمولة التهيئة صيغةَ و ملراقبة الشبكات، وليس لتهيئتها.   م أساساً خدَ ستَ يُ 

  لتمرير البيانات واألوامر إىل ومن أجهزة الشبكات. XMLالرتميز القابلة لالمتداد 

  :TR-069 CPE ٠٦٩ بنية العميل عداتطاق مبُ واسعة النِّ البروتوكول إدارة الشبكة  -

وخادم  CPEبنية العميل  ُمعداتيهدف إىل التحكم يف االتصاالت بني  ]١٥[ 
هي جهاز  CPEبنية العميل  ُمعداتتكون  ؛يف سياقناو .  ACSالتهيئة الذاتية 

  .TR-069هو املساهمة املميزة للـ  ACSالشبكة.  ويكون خادم التهيئة الذاتية 
ويشارك وظائف  ،آمنة لجهاز الشبكة ذاتيةً  تهيئةً  CPEبنية العميل  ُمعداتتوفر و 

 إدارة األجهزة األخرى يف إطار موحد.

لسنوات، وكان يف البداية عن  APIsولقد استخدمت هذه واجهات برمجة التطبيقات 
لتكون واجهات برمجة  ؛نأخذ يف االعتبار هذهو طريق تطبيقات إدارة الشبكات.  

لقد و لكن يجب أال يعني أنها فقط لتهيئة املميزات القدمية.   ؛موروثة APIsالتطبيقات 
التوجيه املعتمد عىل السياسة لرشكة : مثل ،تم امتدادها لتوفري دعم ألحدث املميزات

املمتدة مل يتم  APIsهذه الواجهات لربمجة التطبيقات  ؛].  لكن٥[ PBR’s سيسكو
عندما يتواجد و يف مراكز البيانات.   خاصةً  ؛جيد لها يف عامل الشبكات الحايل تعديلها بشكلٍ 

هذا يعني أن تهيئة مستوى  إنف ؛مستوى تحكم موزع كامل عىل مئات أو آالف األجهزة
فإن برمجة الشبكات لهذه املستويات من  ؛جهاز معقد جداً.  وبالتايل التحكم عىل كلِّ 

 ؛APIجداً للمربمجني مع واجهة برمجة التطبيقات  اً معقد تعامالً  التحكم املوزع تتطلُب 
  .مام يجعل من مهامهم أكرث صعوبةً 

واجهات برمجة التطبيقات املناسبة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن  ٢-٢-٦
 : طريق واجهات برمجة التطبيقات

  تختلف واجهات برمجة التطبيقات املناسبة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات
 SDN-appropriate APIs  ًغري مبارش عىل سلوك مستوى البيانات يف  يف أنه يؤثر بشكلٍ  أوال

سية إىل معلومات من خالل تنصيب العوامل التي ترتاوح من عوامل تشغيلية أسا ؛جهاز الشبكة
نه من خالل تعريفنا لهذا أ بسبب  ؛هنا »غري مبارش«إننا نؤكد عىل و  عن تدفقات خاصة.

مع مستوى التحكم عىل الجهاز،  تتفاعل مبارشةً  APIsواجهات برمجة التطبيقات  إنالبديل، 
إن مستوى و املوروثة.   APIsواجهات برمجة التطبيقات  كام كان الجانب التقليدي يف كلِّ 



  الفصل السادس

 ٢٤٣  الشامل بالربمجيات: املفهومالشبكات املُعرَّفة 

يجب أن  APIsتفاصيل التدفق التي ميكن تخصيصها من خالل واجهات برمجة التطبيقات 
 نأ عىل الرغم من و .  OpenFlowم من التدفق املفتوح قدَّ املُ  ملستوى التفاصيل تكون مشابهةً 

املوروثة ميكن أن ترجع تركيبها إىل تهيئة تدفقات معينة كام  APIsواجهات برمجة التطبيقات 
للواجهة القدمية عىل األجهزة املوروثة لتمكني  اً هذا الحل هو بالفعل يعمل امتداد؛ فإنَّ ]٥يف [

-SDNواجهات برمجة التطبيقات املناسبة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  إنو زة جديدة.  يْ مَ 
appropriate APIs  .أكرث من ذلك  

عىل سلوك جهاز  فوريٌّ  ليك يكون لها تأثريٌ  ؛ةمَ صمَّ إنها ديناميكية، ومرنة، ومُ : أوالً 
املوروثة والتي يف العديد من  APIsالشبكات.  وهذا عىل عكس واجهات برمجة التطبيقات 

  حتى يتم إعادة بدء بعض العمليات عىل الجهاز. ؛الحاالت ال يتم وضعها يف العمل

-SDNواجهات برمجة التطبيقات املناسبة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات إن: ثانياً 
appropriate APIs  ٌلتفعيل بل املتحكم املركزي، وليس فقط م من قِ خدَ ستَ ليك تُ  مصممة

لكن كجزء من برمجة شبكات األجهزة.  ويعترب  ؛منفصل ميزة يف جهاز شبكة فردي بشكلٍ 
 -SDNاملثال األول واجهات برمجة التطبيقات املناسبة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

appropriate APIs  هو واجهة برمجة تطبيقات لنقل الحالة التمثييل(REST) API.  

بروتوكول واجهة برمجة : بيقات لنقل الحالة التمثيليةواجهة برمجة تط ٣-٢-٦
 :RESTتطبيقات أخرى 

 ،للوصول إىل األجهزة إلجراء مهام املراقبة والتهيئة ؛م الربوتوكوالت واآللياتخدَ ستَ تُ 
ولغة املعاملة  ،CLI ، وواجهة سطر األوامر SNMP بروتوكول إدارة الشبكات البسيط : مثل

TL1 الشبكة، وبروتوكول تهيئة  NETCONF والتقرير الفني ،TR-069  إىل درجة محددة
  .SDNمع الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

الجديدة لواجهات برمجة التطبيقات املناسبة للشبكات املُعرَّفة  التقنية اختيارَ  إن
، والتي REST ةهي لنقل الحالة التمثيلي SDN-appropriate APIsبالربمجيات 

أو بروتوكول نقل النص التشعبي اآلمن  HTTPتستخدم بروتوكول نقل النص التشعبي 
HTTPS.  ُى اعتامد واجهات برمجة التطبيقات سمَّ ويAPIs  نقل الحالة  التقنيةعىل هذه
  .RESTfulالتمثيلية 
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ت مَ خدِ واستُ  ،من السنوات منذ عددٍ  RESTنقل الحالة التمثيلية  تِقنيةت مَ دِّ قُ 
الحركة تجاه نقل  تعتمدُ و للوصول إىل املعلومات من خالل خدمة الشبكة.   ؛أساساً 

عىل  SDNsكوسيلة أولية ملعالجة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  RESTالحالة التمثيلية 
 عدد من املميزات امللحوظة:

  : البساطة -

املعتمدة عىل اإلنرتنت للربوتوكوالت  RESTتستخدم آلية نقل الحالة التمثيلية 
، وأمر ضع HTTP GETكالحصول عىل بروتوكول نقل النص التشعبي  ؛البسيطة

PUT وأمر أرسل ،POST وأمر احذف ،DELETE  .للبيانات  يشمل الوصوُل و
 URLباستخدام تشفري محدد املصادر املوحد  ؛مرجعية املصادر عىل الجهاز الهدف

  .اً الطبيعي واملفهوم جيد

  : املرونة -

مكونات التهيئة املعرفة عىل الجهاز باستخدام موارد إىل طلب كيانات ميكنها الوصول 
وجد الحاجة تال و منفصلة.   URLs، والتي متثل روابط RESTنقل الحالة التمثيلية 

  لبيانات.إىل اللوصول  MIBملخططات معقدة أو تعريفات قاعدة معلومات اإلدارة 

 :االمتداد -

أو قواعد معلومات اإلدارة  ،موارد جديدة ال تتطلب إعادة تجميع للمخططاتدعم 
MIBsفقط استدعاء تطبيق الوصول إىل املواقع  لكنها تتطلُب  ؛URL .املناسب  

  : األمن -

 ؛ببساطةو   سهلة وواضحة. RESTعملية تأمني اتصاالت نقل الحالة التمثيلية 
من خالل مفاهيم العناوين اآلمنة  ؛تشغيل هذا الربوتوكول املعتمد عىل اإلنرتنت
.  وهذا له ميزة يف سهولة HTTPSجداً لربوتوكول نقل النص التشعبي اآلمن 

 اخرتاق جدران الحامية، وهي الخاصية التي ال تشاركها كل مفاهيم أمن الشبكات.

ل يف استخدام بروتوكول لديه املرونة واالمتداد كنقل الحالة التمثيلية مَ حتَ املُ  الخطرُ 
RESTغم من عىل الرَّ و الرصامة يف التكوين والفحص النوعي للطرق األخرى.   هو نقُص  ؛
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نه عند املفاضلة بني سهولة االستخدام مقابل التحكامت إف ؛صحيحاً  يُعتربهذا قد  نأ 
 APIأفضل اختيار لواجهة برمجة التطبيقات  RESTة يظهر نقل الحالة التمثيلي؛ الصارمة

  للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.

ألجهزة مثل  APIsننا نرشح واجهات برمجة التطبيقات إذ إ  ؛اإلشارة إىل هذا من املهمِّ و 
عن تقنيات  فضالً ؛RESTفيه إىل نقل الحالة التمثيلية  املبدالت.  وهذا هو السياق الذي نشريُ 

القارئ أن نقل الحالة التمثيلية  أن يالحظَ  يجُب واألوىل.   APIواجهة برمجة التطبيقات 
REST  ُمتكرر كواجهة برمجة تطبيقات  م أيضاً بشكلٍ خدَ ستَ تAPI  متجهة إىل الشامل بالنسبة

 م عىلخدَ ستَ املتجهة إىل الشامل تُ  APIsللمتحكم.  وهذه الواجهات من برمجة التطبيقات 
مرتفع مع وجود طبقة اإلدارة التي  وقد تظل موجودة بشكلٍ  ،مستويات مختلفة من املتحكم

املتجهة إىل  APIهذا النوع من واجهة برمجة التطبيقات  إن؛ إذ تراقب تجميع املتحكامت
الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  الشبكات فعلياً  ويف كيف يربمج مربمج مهامً  اً دور  الشامل يلعُب 

SDN ، واجهات برمجة التطبيقات املناسبة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  نوهم بالطبع يكونو
SDN-appropriate APIsهذه عن واجهات برمجة  أن مييزَ  القارئ يجُب  إنف ؛.  ومع ذلك

للجهاز التي أرشنا إليها عند رشح الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق  APIsالتطبيقات 
  .SDN via APIsواجهات برمجة التطبيقات 

املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات برمجة  الشبكاتأمثلة عىل  ٤-٢-٦
  :SDN via APIsالتطبيقات 

 SDNلدى رشكة سيسكو برنامجها اململوك الخاص بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
] وهو يتكون من مجموعة عريضة من واجهات برمجة ٧[ Cisco onePKى سمَّ يُ 

وظيفة للشبكات  APIsيف األجهزة.  وتوفر واجهات برمجة التطبيقات  APIsالتطبيقات 
 Ciscoو املوروثة.  وال يعتمد برنامج عىل مبدالت سيسك SDNاملُعرَّفة بالربمجيات 

onePK  عىل واجهات برمجة تطبيقاتAPIs واجهة سطر : مثل ،ملبدل تقليدي
لربمجيات املبدل نفسها لدعم واجهة برمجة التطبيقات  اً لكنها تصنع امتداد ؛CLI األوامر 

API تة الشبكة، األغنى لدعم التحكم يف التطبيقات الخاصة بالتوجيه وقيادة البيانات، وأمت
يستخدم برنامج ووالتحكم يف السياسة، وسامت أمن الشبكات، من بني أمور أخرى.  

Cisco onePK  واحد اليف االقرتان مع متحكم سيسكوCisco one controller. )٢(  

                                                 
، XNCهي مصدر مفتوح للمتحكم التجاري  ،Cisco one controller التقنية الرئيسية ملتحكم سيسكو الواحد تُعترب  ٢

  .٤-٨-١٢نرشحه يف قسم سوالذي 
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].  ٨[ OpenDaylightفتوح املصدر املاملفهوم الهجني هو مرشوع ضوء النهار  إن
كواحد من عائلة  OpenFlowمن التدفق املفتوح  OpenDaylightيدعم مرشوع 

 الجنوب للتحكم يف أجهزة الشبكة. املتجهة إىل APIsواجهات برمجة لتطبيقات 
بشكل  OpenDaylightفتوح املصدر امليف هذه الطريقة، مرشوع ضوء النهار  ومستخدماً 

يدعم و.  open SDNتركيبي واضح عىل معسكر الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة 
من واجهات برمجة لتطبيقات  OpenDaylightفتوح املصدر املأيضاً متحكم ضوء النهار 

APIs لتحكم املوروث عىل أجهزة الشبكة.املتجهة إىل الجنوب التي تربمج مستوى ا 
مع واجهات  OpenDaylightفتوح املصدر املعندما يتم استخدام مرشوع ضوء النهار و 

يف فئة الشبكات املُعرَّفة  تقعُ  فإنها ؛لجنوب املوروثةإىل ااملتجهة  APIsبرمجة التطبيقات 
املعتمدة عىل  SDN via APIsبالربمجيات عن طريق واجهات برمجة التطبيقات 

ا فإننا ال نصنفه حرصيٍّ  ؛ةاملتحكم.  وبسبب هذه القاعدة التي تشبه قاعدة الحرباء املتلون
 SDN viaات عن طريق واجهات برمجة التطبيقات سواء أنه الشبكات املُعرَّفة بالربمجي

APIs  فتوحة املأو شبكات ُمعرَّفة بالربمجياتopen SDN متحكم سيسكو  نأ .  الحظ
فتوح املصدر املواحد هو أساس برنامج املصدر ملتحكم مرشوع ضوء النهار 

OpenDaylight  . فتوح املصدر املبرنامج مرشوع ضوء النهار  نرشحُ سوOpenDaylight 
  .١١أكرث يف فصل  بتفصيلٍ 

الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  نأ آخر للرشكة يؤكد عىل  اً تجاري مثاالً Aristaأريستا  تُعتربو 
SDN  ِمن ذلك لعمل اتزان  وهي بدالً  ،مستوى التحكم عن مستوى البيانات ليست لفصل

تؤسس و ].  ٩[مفيدة APIsمستوى البيانات مع واجهات برمجة تطبيقات  ؛للتحكم املوجود
والخاص  APIحول هذا التعريف املركزي لواجهة برمجة التطبيقات  أريستا رسائل رشكتها مبارشةً 

من املتحكامت املركزية  تزعم أريستا أنها تدعم كالًو .  SDNبالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
  عة التي قد تبقى عىل األجهزة نفسها.وزَّ وبدائل املتحكامت املُ 

املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات برمجة  الشبكاتتصنيف  ٥-٢-٦
  SDN via APIs:التطبيقات 

للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات برمجة  اً تصنيف ١-٦جدول الم قدِّ يُ 
مقابل التقنيات األخرى التي تم رشحها يف هذا الفصل.  وكام  SDN via APIsالتطبيقات 

د بالطبع يشء وجَ يُ إنه ف ؛فعىل الرغم من أننا بذلنا أفضل جهودنا ؛الفصلر يف مقدمة ذكِ 
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فإننا  ؛معيار دة لكلِّ حدَّ ع درجة مُ ضْ من وَ  من عدم املوضوعية يف هذا التصنيف.  بدالً
كتقدير لكيفية ترتيب هذه البدائل  اً؛أو منخفض اً أو متوسط اً عالي اً م تصنيفقدِّ ببساطة نُ 

 د بإحكام تعريفاتنا لكلِّ فإننا نقيِّ  ؛رنا سابقاً أنه من أجل التوضيحذكو بعضها مقابل بعض.  
.  امً مه اً دة أمر قارئ عىل حِ  أن يعتربه كّل  فئة، والتي قد تستثني التنفيذ الذي ميكنُ 

بعض املعايري املهمة للغاية لبعض محرتيف أو مستخدمي الشبكات ميكن  نَّ أ ونعرتف أيضاً 
فإننا نعتذر ونأمل أن هذه املحاولة يف التصنيف  ؛عن قامئتنا.  ولهذا متاماً  أن تكون غائبةً 

  تصنع مناقشات مثمرة. هاتخدم عىل األقل يف أن

 ِتقنيةتعريفنا ل التقنيةرب أول خمسة معايري هي تلك التي تعرف كيف تناسب عتَ تُ 
 اً معيار  نَّ أ عايري الخمسة، يبدو فقط املمن هذه و .  SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

 SDN viaفيه الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات برمجة التطبيقات  اً واحد
APIs  شبكات ُمعرَّفة بالربمجيات  ِتقنيةك دُّ عَ نها تُ إSDN  صحيحة يف مجال أمتتة ومحاكاة

ت فقط واجهات برمجة تطبيقات ألجهزة الشبكات التي تغريَّ  إنو نة.  حسَّ الشبكات املُ 
APIs مبسطة.  وتظل هذه األجهزة محتفظة بالقدرة  وهي بالطبع ليست أجهزةً  ،أفضل

األمر الذي يعني أن الجهاز نفسه لن يكون أبسط  ؛عىل التشغيل بطريقة ذاتية ومستقلة
وال أقل تكلفة مام هو عليه اليوم.  وبالطبع، ومن خالل تعريفاتنا الخاصة، تظل هذه 

تتحرك و ا عىل الجهاز.  تربمج مستوى التحكم داخليٍّ  APIsالواجهات لربمجة التطبيقات 
 SDN via APIsالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات برمجة التطبيقات 

عن  متوسطةً  فإننا نعطيها درجةً  ؛تجاه منوذج املتحكم املركزي.  ولهذا السبب جزئياً 
 وحدةً  ؛فة بواسطة املوردعرَّ املُ  APIsتكون واجهات برمجة التطبيقات و املتحكم املركزي.  

 )٣( مملوكة. فهي تكون عادةً  ؛عام بالنسبة ألجهزتها الخاصة بها، وبالتايل بشكلٍ  واحدةً 
تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات واملكتوبة ملجموعة  إنوتكون النتيجة النهائية هي 

ال تعمل مع أجهزة الشبكات من مورد آخر.  قد يكون األمر  منتجات مورد واحد عادةً 
دها يالخاصة برشكة سيسكو قد تم تقي APIsواجهات برمجة التطبيقات  نأ ب اً صحيح

ي مع أدوات اإلدارة نِ يْ ع أجهزة قابلة للتشغيل البَ نْ من أجل صُ  ؛بواسطة منافيس سيسكو
 سيسكو بشكلٍ  عُ نَ صْ تَ و ي غري صحيح.  نِ يْ لكن هذا تشغيل بَ  ؛التي تعتمد عىل سيسكو

                                                 
، وهو بروتوكول إدارة قواعد البيانات للمبدل االفرتايض SDNاستثناء مهم يتعلق بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات   ٣

، هو واجهة مفتوحة تُستَخَدم open vswitch database management protocol (OVSDB).  OVSDBاملفتوح 
  .OVSلتهيئة املبدل االفرتايض املفتوح 
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األمر وهو ز نفسها عن منافسيها، ليك متيِّ  ؛جديدةً  APIsمستمر واجهات برمجة تطبيقات 
يظل مستوى التحكم يف  ؛منافسيها يف منط اإللحاق بها بشكل مستمر.  وأخرياً  الذي يضعُ 

  ملتحكم املركزي.إىل ا مكانه يف الجهاز، وجزء صغري من تحكم إعادة التوجيه ينتقُل 

م هذه عند التصنيف مقابل سلبيات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة، تقدِّ 
الشبكات ما زالت تتكون من نفس املبدالت الذاتية املوروثة مع  إن؛ إذ أفضل ئاً شي التقنية

  وال نقطة مركزية للتعطل.   كبريٌ  حيث ال يوجد تغيريٌ  ؛التحكم املوزع

حيث برهنت الشبكات املوروثة أنها  ؛كمتوسطة فيام يتعلق باألداء واالتزانفناها صنَّ 
عدم قدرة عىل التعامل مع مراكز  لكنها تظهرُ  ؛شبكات مختلفة األحجام أن تعالجَ  ميكنُ 

  البيانات الضخمة.

املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات برمجة  الشبكاتال تدعم حلول  
د حدّ ال يُ و وال إدراك حالة التدفق.   ،حص الحزمة العميقف SDN via APIs التطبيقات 

يشء يف هذه الحلول مشكالت جدول إعادة توجيه عناوين التحكم بالنفاذ للوسائط 
MAC  ٍمبارش أو استهالك الرقم التعريفي للشبكة املحلية االفرتاضية. بشكل  

طريق واجهات برمجة ر الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن ملخص، توفِّ  بشكلٍ  ؛ولذلك
آلية للحركة تجاه منوذج الشبكات املعتمد عىل املتحكم.   SDN via APIs التطبيقات 

ميكن أن تساعد يف تخفيف بعض  APIsهذه الواجهات لربمجة التطبيقات  نأ إىل  إضافةً 
أن تكون وسائل إىل حول الحاجة  SDNاملسائل الناشئة عن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

ن يكون بيئات أ ع مع ما ميكن ضْ ل ألمتتة تغيريات تهيئة الشبكات محاولة لحفظ الوَ أفض
لكن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات برمجة  خوادم افرتاضية.

ي الكثري من األهداف األخرى للشبكات املُعرَّفة تلبِّ  SDN via APIs التطبيقات 
  .SDNبالربمجيات 

   : املُعرَّفة بالربمجيات املرتاكبة املعتمدة عىل مراقب األجهزة االفرتاضيةالشبكات  ٣- ٦

ة ا الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق شبكات الرتكيبات املعتمدمنَ قدَّ  ٤يف الفصل 
من الرتاكب املعتمد عىل مراقب  التقنيةوتصنع هذه   عىل مراقب األجهزة االفرتاضية.

بشكل مستقل عىل  لشبكة افرتاضية جديدة تعمُل  كاملةً  تحتيةً  بنيةً  ؛األجهزة االفرتاضية
 نأ .  يف هذا املخطط رأينا ٨-٤ر يف الشكل صوَّ قمة الشبكة املادية التابعة لها، كام هو مُ 
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ع نْ ميكن صُ و   الشبكة املادية الفعلية باألسفل.شبكات الرتاكب تكون يف األعىل وتكون 
إعادة التهيئة للشبكات املادية التابعة لها، والتي تكون  إىلشبكات الرتاكب بدون الحاجة 

  للرتاكب.   عن البنية االفرتاضية مستقلةً 

بعضها  ومستقلةً  ع شبكات تكون منفصلةً نْ مع هذه الرتكيبات يكون من املمكن صُ و 
تعمل عىل نفس الخادم.  وكام هو  VMs ى عندما تكون األجهزة االفرتاضيةحت ؛عن بعض

 VMs فردي الذي يستضيف خوادم افرتاضية، ميكن للخادم املادي ال٨-٤شكل ح يف وضَّ مُ 
منفصلة.  وهذا الخادم  يف شبكة افرتاضية اً عضو  VM خادم افرتايض أن يكون كل متعددةً 

األخرى يف شبكتها  VMsميكنه أن يتواصل مع الخوادم االفرتاضية  VMاالفرتايض 
من  اً تكون جزء VMs اضيةوتتحدث إىل خوادم افرت  ،د الحدو ال تعُرب  لكنها دامئاً  ؛االفرتاضية
يف  VMsأن تتواصل الخوادم االفرتاضية  .  وعندما يكون مطلوباً افرتاضية مختلفةشبكات 

  .ابينه اً افرتاضي اً موجه تستخدم إنهاف ؛شبكات مختلفة

إىل خادم  VM من خادم افرتايض من املهم يف املخطط مالحظة أن البيانات تتحركو 
اعتامد عىل الشبكة االفرتاضية التابعة لها غري عملياتها التشغيلية  بدون أيِّ  VM افرتايض

أن تكون إما شبكة الطبقة  وميكنُ  تِقنية ن تستخدم الشبكة املادية أيَّ أ ميكن و األساسية.  
املرتبطة مع األمر املهم هو أن املبدالت االفرتاضية و الثانية أو شبكة الطبقة الثالثة.  
  إىل بعض. ابعضه نقطة نهاية ميكن أن يتحدث مراقب األجهزة االفرتاضية عند كلِّ 

ئ قنوات اتصال عرب نفسها نشِ املبدالت االفرتاضية تُ  نأ هو  ؛وما يحدث بالفعل
عملت  ؛ت الحزمة البنية التحتية املاديةَربَ .  وكلام عَ IPباستخدام عنونة بروتوكول اإلنرتنت 

من مبدل افرتايض واحد إىل آخر عن طريق روابط  مبارشةً  فرتاضية عىل أن مترَّ الشبكة اال 
املنافذ  تتفُق و افرتاضية.  وتكون هذه الروابط االفرتاضية هي القنوات التي رشحناها اآلن.  

فة يف عرَّ املُ  VTEPs ع نقاط نهاية القنوات االفرتاضيةاالفرتاضية لهذه املبدالت االفرتاضية م
بني هذه املبدالت االفرتاضية هي إطار  حزمتكون الحمولة الفعلية للو .  ٢-٦- ٤القسم 

فنا هذه عرَّ  ٤فصل اليف و .  VMs ل بني الخوادم االفرتاضيةالطبقة الثانية األصيل الذي أرسِ 
، MAC-in-IPيف بروتوكول اإلنرتنت  MACعىل أنها تغليف التحكم بالنفاذ للوسط 

م تفاصيل املناقشة حول تغليف التحكم نقدِّ س.  و ٩- ٤شكل تصويره بالصورة يف  والذي تمَّ 
  .٧فصل اليف  MAC-in-IPيف بروتوكول اإلنرتنت  MACبالنفاذ للوسط 
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وكام صنعنا مع الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات برمجة  ،كثرياً و 
بالربمجيات عن طريق د تعريفنا للشبكات املُعرَّفة قيِّ فإننا نُ  ؛SDN via APIs  التطبيقات

 الرتكيبات املعتمدة عىل مراقب األجهزة االفرتاضية بأنها تلك الحلول التي تستخدم متحكامً 
ال تستخدم  SDNوجد حلول تراكب للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات تإننا نعرتف أنه و . اً مركزي

تقع  MidoNetن لديه عوامل ميدو نت إ حيث  ؛MidoNetميدو نت : (مثل اً مركزي متحكامً 
م عىل خيِّ هذه االستثناءات التي تُ  لكننا نعتربُ  ؛نفسه) hypervisorيف مراقب األجهزة االفرتاضية 

  قائم عىل التحكم.   عام هو نهجٌ  هذا البديل بشكلٍ  الحجة القائلة بأنَّ 

 : متحكم الرتاكب ١-٣-٦

الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق الرتكيبات املعتمدة  إنف ؛من خالل تعريفنا
، كام تفعل بدائل الشبكات املُعرَّفة امركزيٍّ  عىل مراقب األجهزة االفرتاضية تستخدم متحكامً 

املضيفني  تتبعَ  يحفظ املتحكم املركزيُّ واألخرى املذكورة حتى اآلن.  SDNبالربمجيات 
كم الرتاكب بكل املضيفني يف نطاقه، مع معلومات متح واملبدالت الطرفية.  ويعلمُ 

 MACمن هؤالء املضيفني، بالتحديد عناوين بروتوكول اإلنرتنت والـ  الشبكات عن كّل 
خوادم افرتاضية يف شبكات مراكز  نهؤالء املضيفني يكونو  نأ من األرجح و الخاص بهم.  

عن كل  تي تكون مسؤولةً البيانات.  يجب أن يدرك أيضاً املتحكم املبدالت الطرفية ال
مضيف ومبدل طريف مجاور له، وتكون  وجد خرائط للمسارات بني كلِّ تمضيف.  وبالتايل 

هذه املبدالت الطرفية مبدالت افرتاضية ترتبط مبراقب األجهزة االفرتاضية املوجود يف  غالباً 
  وتربط اآلالت االفرتاضية للخادم املادي بالشبكة. ،الخادم املادي

نهاية للقنوات التي تحمل  تعمل هذه املبدالت الطرفية كنقاِط  ؛الرتاكبيف بيئة 
نقاط النهاية هذه هي نقاط نهاية القنوات االفرتاضية و بيانات عرب قمة الشبكة املادية.  

VTEPs   .آخر غري  ئاً هناك شي نأ يكون املضيفون أنفسهم ال يعلمون بواملذكورة أعاله
عىل  نمن خالل الشبكة.  يكونو  حزمم لنقل الخدَ ستَ إعادة توجيه اإليرثنت للطبقة الثانية يُ 

إنها مسؤولية و الرتاكب غري موجود.   نأ فقط وك بالقنوات ويكون التشغيُل  غري علمٍ 
 ونقاط نهاية القنوات االفرتاضية املضيفني ع لكلِّ متحكم الرتاكب يف الحفاظ عىل التتبُّ 

VTEPs ن يهتموا بتفاصيل الشبكة.أ  نلذلك فاملضيفون ال يحتاجو  ؛املرتبطة بها  
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التسلسل العام لألحداث املشاركة يف إرسال الحزمة من مضيف أ إىل مضيف عن بُْعد 
 ب يف شبكة الرتاكب كام ييل:

 يريد املضيف أ أن يرسل حمولة ݒ إىل املضيف ب. .١

للمضيف ب  MACيكتشف املضيف أ عنوان بروتوكول اإلنرتنت وعنوان الـ  .٢
وبروتوكول إيجاد  ،DNSباستخدام الطرق العادية (نظام أسامء النطاقات 

 ARP).  يستخدم املضيف أ آلية بث بروتوكول إيجاد العناوين ARPالعناوين 
 التي يتمُّ تختلف الوسائل  لكن ؛للمضيف ب MACالخاصة به لتدقيق عنوان الـ 

تحاول الشبكة و للطبقة الثانية إىل نظام القنوات.   مبها ترجمة هذا البث العا
عمل خارطة طريق للبث العام للطبقة  VXLANاملحلية االفرتاضية املمتدة 

 ؛IPإىل منوذج الرتاكب باستخدام البث املتعدد بربوتوكول اإلنرتنت  الثانية مبارشةً 
بنمط  MACوهذا يسمح باستخدام تعليم عنوان الـ إلغراق بث الطبقة الثانية.  

للشبكة االفرتاضية وعناوين بروتوكول  MACإيرثنت لعمل خريطة بني عناوين الـ 
ملستوى تحكم مملوك يف حني  د أيضاً تنفيذٌ وجَ يُ وللشبكة االفرتاضية.   IPاإلنرتنت 

-VMالفرتايض مع الخادم ا MACلعنوان الـ  تبادلٍ  تقوم نقاط نهاية القناة بعملِ 
MAC  خريطة عنوان نقاط نهاية القنوات االفرتاضية مع بروتوكول  مبعلومات

آخر يستخدم الربوتوكول املتعدد مع  يوجد مفهومٌ و.  VTEP-IPاإلنرتنت 
لتمرير معلومات للعضوية للشبكة  ؛MP–BGPبروتوكول البوابة الحدودية 

بني  MPLSالتسمية لربوتوكوالت متعددة بتبديل  VPNالخاصة االفرتاضية 
كآلية  MPLSحيث يستخدم تبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة  ؛املتحكامت

االفرتاضية عرب الشبكة  MACم عناوين تعلّ  إنف ؛عام لعمل القنوات.  بشكلٍ 
م نقدِّ و .  حيث تختلف حلول تراكب الشبكة االفرتاضية كثرياً  ؛مجاالً يُعترباالفرتاضية 

وال  ،لتسليط الضوء عىل هذه االختالفات ؛العينة من املفاهيم البديلة فقط هذه
 نحاول عمل مراجعة موثقة للمفاهيم املختلفة.

وبروتوكول اإلنرتنت  MACيبني املضيف أ الحزمة املناسبة، وتشمل عناوين الـ  .٣
IP من أجل إعادة التوجيه. ؛أعىل إىل املبدل الداخيلإىل ، ومتريرها 
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زمة القادمة من املضيف أ، ويبحث عن نقطة نهاية املبدل الداخيل الحُ يأخذ  .٤
الخاصة باملكان املقصود الذي يرتبط به املضيف ب،  VTEPالقنوات االفرتاضية 

 ويبني حزمة ُمغلفة كام ييل:

هو نقطة نهاية  ؛للمكان املقصود الخارجي IPيكون عنوان بروتوكول اإلنرتنت  -
ويكون عنوان بروتوكول اإلنرتنت  ،للمكان املقصود VTEPالقنوات االفرتاضية 

IP  للمصدر الخارجي هو نقطة نهاية القنوات االفرتاضيةVTEP   .الداخيل 

يف حمولة  فاً غلَّ يكون إطار الطبقة الثانية الكيل الناشئ من املضيف أ مُ  -
 بروتوكول اإلنرتنت للحزمة الجديدة.

إىل  VTEPالقنوات االفرتاضية يتم إرسال الحزمة املغلفة إىل نقطة نهاية  -

  ملكان املقصود.ا

يتم وللمكان املقصود الحزمة،  VTEPتستقبل نقطة نهاية القنوات االفرتاضية  .٥
 معلومات التغليف الخارجي، ويعيد توجيه اإلطار األصيل إىل املضيف ب. إزالة

  

 
  عملية الرتاكب: ١١-٦شكل رقم 
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يكون  ؛من منظور اثنني من املضيفني  هذه الخطوات الخمس. ١١-٦الشكل  حُ وضِّ يُ 
 ؛بل املضيف البادئ.  لكنإىل آخر هو إطار الناشئ املبني من قِ  اإلطار املنقول من واحدٍ 

بل نقطة نهاية القنوات االفرتاضية تغليفها من قِ  فيتمُّ  ؛ت الحزمة الشبكة املاديةَربَ كلام عَ 
VTEP  ُّمن نقطة نهاية القنوات االفرتاضية  مبارشةً  ومترVTEP  ًحيث  ؛إىل األخرى واحدة

 م إىل املضيف املقصود.قدَّ وتُ  ،إزالة تغليفها أخرياً  يتمُّ 

أمثلة عىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق الرتكيبات املعتمدة  ٣-٣-٦
  االفرتاضية:عىل مراقب األجهزة 

ة املحاكاة  ؛م٢٠١٢يف عام  VMwareقبل رشاء نيسريا بواسطة رشكة  كانت ِمنَصَّ
الخاصة بنيسريا عبارة عن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن  NVPاالفرتاضية للشبكة 

تعرض يف السوق.   SDN  طريق الرتكيبات املعتمدة عىل مراقب األجهزة االفرتاضية 
ة املحاكاة االفرتاضية للشبكات  انترشتْ و  إنها و نات الكبرية.  يف مراكز البيا NVPِمَنصَّ

عن البنية التحتية  مستقلٍ  عها بشكلٍ نْ صُ  للشبكات والخدمات االفرتاضية بأن يتمَّ  تسمحُ 
ة املحاكاة االفرتاضية  ؛منذ صفقة االستحواذو للشبكات املادية أدناه.   أصبحت ِمَنصَّ

من والشبكات السحابية بحيث تكون مجمعة مع األ  ؛يتم التعامل معها NVPللشبكات 
تسويقها عىل أنها الشبكات  ويتمُّ  ،VMwareالخاص بربمجيات  vCNS االفرتاضية

يف التمتع بنجاح كبري يف  نها تستمرُّ إذ إ  ؛)٤( ]١٠[ VMWareللـ  NSXة نَ مَّ ؤ االفرتاضية املُ 
ة املحاكاة االفرتاضية للشبكات و السوق.   مصدر  اذ اً افرتاضي مبدالً NVPتشمل ِمَنصَّ

، ويعمل املبدل االفرتايض املفتوح open vswitch OVS اً مفتوح اً افرتاضي مفتوح، ومبدالً 
OVS  ة املحاكاة االفرتاضية للشبكات .  NVPمع مراقبات األجهزة االفرتاضية يف بنية ِمَنصَّ

هو أكرث تطبيقات املبدل االفرتايض ذي املصدر  OVSأصبح املبدل االفرتايض املفتوح و 
ة املحاكاة االفرتاضية للشبكات حتى خارج ت ؛املفتوح شهرةً  .  ومن NVPطبيقات ِمَنصَّ
ة املحاكاة االفرتاضية للشبكات  نأ  املثري لالهتامم تستخدم التدفق املفتوح  NVPِمَنصَّ

التي  OVSكواجهة متجهة إىل الجنوب من املتحكم الخاص بها للمبدل االفرتايض املفتوح 
من الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ن هي كالًتكوِّ  ؛ن شبكة الرتاكب الخاصة بها.  وبالتايلتكوِّ 

                                                 
نات منصة املحاكاة االفرتاضية للشبكات حيث نركِّز عىل مك  ٤ نات؛ لكونها اسامً  NVPوِّ يف هذا الكتاب؛ فإننا دامئاً نشري إىل املكوِّ

  .NSXافرتاضيًة أصلياً وقبل االستحواذ بدالً من كونها شبكًة 



  تعريفات بديلة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات
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وتطبيق شبكات  ،SDN  دة عىل مراقب األجهزة االفرتاضيةمَ عتَ عن طريق الرتكيبات املُ 
  فتوحة.املُمعرَّفة بالربمجيات 

 Juniper’sالتشغيل االفرتايض لجون الخاص بجونيرب كونرتيل نظامَ  ال يستخدم مكثُف 
Junos V contrail ]مكثف كونرتيل هو مفهوم تراكب  يُعتربوالتدفق املفتوح.   ]،١٧

 إنه يستخدمُ و عىل املتحكم بالنسبة للمحاكاة االفرتاضية للشبكات.  افرتايض يعتمدُ 
لربمجة مستوى التحكم للمبدالت االفرتاضية يف  XMPP والوجود املمتد الرسائَل  بروتوكوَل 

املتجهة إىل الجنوب  APIواجهة برمجة التطبيقات  نأ  بسبب ؛شبكات الرتاكب الخاصة بها
؛ إنه بالفعل مفهوم يعتمد عىل املعايريف ؛XMPPن بروتوكول الرسائل والوجود املمتد تكوّ 
ومل يقم بروتوكول  ،عىل هذه املبدالت االفرتاضية مستوى التحكم كان موجوداً  إنإذ 

إننا ال نعتربها شبكات  ؛بياناتبربمجة مستوى ال مبارشةً  XMPPالرسائل والوجود املمتد 
من الواضح أنها مفهوم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن و فتوحة.  املُمعرَّفة بالربمجيات 

  طريق الرتكيبات املعتمدة عىل مراقب األجهزة االفرتاضية.

مهمة ُمعرَّفة بالربمجيات عن طريق الرتكيبات املعتمدة عىل مراقب  وجد شبكات أخرىت
االفرتاضية  للبيئات  IBMبرشكة  تعرض شبكات ُمعرَّفة للربمجيات خاصةً  ؛SDN  االفرتاضيةاألجهزة 

IBM’s (SDN VE) ]االفرتاضية فة للربمجيات للبيئات شبكات ُمعّر  تعتمدُ و ].  ١١SDN VE  عىل
  .  DOVEع وزَّ وهي إيرثنت االفرتايض للرتاكب املُ  ،IBMالرتاكب التي أنشأتها  تِقنية

تصنيف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق الرتكيبات املعتمدة عىل  ٤-٣-٦
    االفرتاضية: مراقب األجهزة 

ضفنا تصنيفنا للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق الرتكيبات أ  ١-٦يف الجدول و 
عن  ؛مقابل بدائل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  املعتمدة عىل مراقب األجهزة االفرتاضية

املوجودة عىل مفاهيم  SDN  طريق الرتكيبات املعتمدة عىل مراقب األجهزة االفرتاضية
تعطي درجات أعىل يف هذه التصنيفات.  بالنسبة  ؛وبالتايل .أمتتة وافرتاضية الشبكة

ة محاكاة : عىل سبيل املثال ،عىل تطبيق خاص هذا يعتمد كثرياً  إنف ؛لالنفتاح تستخدم ِمَنصَّ
التدفق املفتوح، وبروتوكول إدارة قواعد بيانات املبدل  NVPللشبكات االفرتاضية 

، وكلها تقنيات مفتوحة.  OVS، واملبدل االفرتايض املفتوح OVSDBاالفرتايض املفتوح 
وجد كل من وتعىل ملكية املتحكم.   يستخدم ُمورِّدون آخرون إسرتاتيجيات تعتمدُ و
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مزدوج  هذا بتصنيٍف  لذلك علينا تقييمُ  ؛البديل فتوحة يف هذااملغلقة و املفرعية الفئات ال
تنفيذه باستخدام  الرتاكب قد تمَّ  نأ عىل إما  اعتامداً  ؛] مقابل هذا املعيار[متوسط، عالٍ 

دنا تعريفنا للشبكات املُعرَّفة بسبب أننا قيَّ و الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة أم ال.  
عىل أنها  SDN  املعتمدة عىل مراقب األجهزة االفرتاضيةبالربمجيات عن طريق الرتكيبات 

بالنسبة و  الفئة. يف هذه اً عالي اً ف تصنيفصنَّ فهي تُ  ؛عىل املتحكم إسرتاتيجيات تعتمدُ 
تنفيذها بواسطة  إسرتاتيجية الرتاكب للشبكات املادية بأن يتمَّ  تسمحُ  ؛لتبسيط الجهاز

 ولذا نعطي هذا التصنيف درجةَ  ؛لبسيطا IPمبدالت طبقة ثالثة بربوتوكول اإلنرتنت 
  متوسط بالنسبة لتبسيط الجهاز.

الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق الرتكيبات املعتمدة عىل  نأ  علينا أن نالحظَ 
توصف بأنها شبكة افرتاضية فوق الشبكة املادية  عادةً SDN  مراقب األجهزة االفرتاضية 

للجهاز، هو فقط  تبسيٍط  فإن هذا ال يفرض أيَّ  ؛بحرفيته إذا أخذنا هذا الكالمو املوجودة.  
 دة جداً إذا تمَّ عقَّ فظ مبدالته املُ عىل حِ  ألنه قادرٌ  ؛جداً  اً به.  قد يكون العميل سعيد يسمحُ 

من أجل الهجرة إىل املبدالت البسيطة.   ؛التخلص من الوسائل البديلة يف هذا االستثامر
من املُورِّدين  يضيف كثريٌ وفتوح أيضاً.  املبالنسبة للتدفق  اً ا صحيحفعليٍّ  يُعتربوهذا 

مبدالت هجينة.   جُ نتِ مام يُ  ؛التدفق املفتوح إىل املبدالت املعقدة املوجودة بروتوكوَل 
  لكنه يسمح لها. ؛ا كانأيٍّ  بسيطةً  ض أجهزةً التدفق املفتوح نفسه ال يفوِّ  إنف ؛وبالتايل

 كون بنية الشبكة املادية تستخلُص  من ناحيةِ و .  فصل املستوى أكرث تعقيداً  يُعتربو
فإن  ؛املستخلص ااالفرتاضية ببساطة قنوات طبقات عىل قمة هذ ن الشبكاتُ وتكوِّ  ،بعيداً 

ما زالت املبدالت املادية و .  بالفعل منفصالً مستوى التحكم للشبكات االفرتاضية يكونُ 
لذلك نعطي هذا  ؛مستوى الشبكة املادية التقليدية الخاصة بها ا يفنفسها تنفذ داخليٍّ 

  متوسط. درجة

البنية التحتية  اً امئد أن تظلَّ  ميكنُ  ؛من ناحيةٍ و هنا.   التغيريِ  معيارِ  تصنيُف  عِب من الصَّ و 
 بشكلٍ  اً يكون مطلوب ُمعداتلل رافعٌ  ولذلك ال يوجد تحديثٌ  ؛للشبكة املادية يف االستخدام

عقلية مديري الشبكات ليك يثقوا يف الشبكات  تحويُل  يكونُ  ؛أخرى رضوري.  ومن ناحيةٍ 
سوء تقييم لكمية التغيري التي  ، وقد يكون من الخطأ أن يتمَّ اً رئيسي الًيتحو ؛االفرتاضية

ن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن إ حيث ؛ فها عىل أنها متوسطصنِّ تقدمها.  وبالتايل نُ 
قد تعتمد أو ال تعتمد  SDN  رتكيبات املعتمدة عىل مراقب األجهزة االفرتاضية طريق ال



  تعريفات بديلة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات
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يف فئة النقطة  N/Aال يوجد  عىل تصنيٍف  فإنها تحصَل  ؛عىل مفهوم املتحكم املركزي
 ،نرى أنها تحفظ نفس التصنيف املتوسط يف األداء واالتزان ؛املركزية للتعطل.  وبالتشابه

أفضل من الشبكات املُعرَّفة  إنها تنجحُ و الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة.   مثل
بسبب أن  ؛بالربمجيات املفتوحة بالنسبة لفحص الحزمة العميق وإدراك حالة التدفق

 خريطةً  أن تعمَل  اً لبنية الرتاكب.  إنها ميكنُ وفقيف تنفيذها  املبدالت االفرتاضية تكون حرةً 
من  قُّ شتَ نفسهم إىل قنوات مختلفة.  وهذه الحرية تُ أ ختلفة بني املضيفني للتدفقات امل

مثل فحص الحزمة العميق،  ،سمة مملوكة قد تنفذ أيَّ  قيقة أن هذه املبدالت االفرتاضيةح
  وال يتم تقييدها من خالل املقياس الذي يشبه التدفق املفتوح.  

ا من م حاليٍّ دعَ لكنها ال تُ  ؛اململوكةامت قد يدعمها حلول الرتاكب هذه السِّ  إنحيث 
  .اً متوسط اً بل بعض شاغيل الرتاكبات األكرب، نعطي كال هاتني تصنيفقِ 

تأخذ الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق الرتكيبات املعتمدة عىل مراقب األجهزة 
حل مشكلة حجم جدول إعادة توجيه  يتمُّ وأعىل عالمات يف آخر فئتني.    االفرتاضية 

 MACsالـ مع  جهاز الشبكة املادي يتعامل إن إذ ؛MACعناوين التحكم بالنفاذ للوسائط 
 ، والتي يكون عددها أصغر كثرياً VTEPs بنقاط نهاية القنوات االفرتاضية فقط الخاصة

 ؛وباملثل  .VM MAC عناوين الخادم االفرتاضية مام إذا كان عليها أن تتعامل مع كلِّ 
تراكب  عملِ إىل ، دون الحاجة التقنيةمن خالل القنوات يف هذه  ؛تحقيق االفرتاضية ميكنُ 

  .VLANsعىل الشبكات املحلية االفرتاضية 

الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق شبكات الرتاكب  أن بسبِب  ؛وللتلخيص
ومل ملركز البيانات،  خصيصاً  مةً صمَّ كانت مُ  SDN  املعتمدة عىل مراقب األجهزة االفرتاضية

س، وموفر الخدمة، والناقل، وشبكات النقل.  و كامب: مثل ،للبيئات األخرى تكن مصممةً 
 إنف ؛بعض االحتياجات يف مركز البيانات د مبارشةً حدِّ عىل الرغم من أنها تُ  ؛ولهذا السبب

يف بديل الرتاكب، ال تتغري الشبكة املادية   ات أقل يف بيئات الشبكات األخرى.لها تطبيق
حاالت استخدام الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  كام نختربُ   جوهري. التابعة لها بشكلٍ 

SDN  سوف نرى هذا يف العديد من الحاالت أن الحلَّ و ، ٨فصل الخارج مركز البيانات يف 
يكون مفهوم الرتاكب  ؛لحاالتيعتمد عىل تغيري الشبكة املادية التابعة لها.  ويف هذه ا

الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق الرتكيبات  تُعتربو جداً أنه غري مناسب.   اً واضح
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يف بيئات  اً واضح اً يكتسب جذب مهامً  حالً؛  SDNاملعتمدة عىل مراقب األجهزة االفرتاضية
أو انفتاح الشبكات املُعرَّفة  ،الجهاز تبسيطَ  يعرَض  نأ لكنه ليس بالرضورة  ؛مراكز البيانات

  بالربمجيات املفتوحة.

  : الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق فتح الجهاز ٤-٦

أقل من البدائل األخرى.   اً والذي أخذ اهتامم ،آخر للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات د مفهومٌ وجَ يُ 
ن خالل فتح جهاز الشبكات ويحاول هذا املفهوم توفري خصائص شبكات ُمعرَّفة بالربمجيات م

  هذا البديل يف األقسام التالية. إننا نختربُ و من أجل تطوير الربمجيات.   ؛نفسه

ملهنديس رشكة  ة.  فقط ميكنُ قَ غلَ أجهزة الشبكات التقليدية نفسها هي بيئات مُ  نأ ذكرنا 
فقط ملهنديس رشكة جونيرب أن يكتبوا  سيسكو أن يكتبوا برمجيات شبكات ألجهزة سيسكو، وميكن

ع يعترب ثورة أجهزة الشبكات التي ضْ تشعبات هذا الوَ  إنبرمجيات ألجهزة جونيرب، وهكذا.  
  قليل. عدد األفراد الذين ميكنهم ابتكار تطوير تقنيات شبكات هو عددٌ  نأ بسبب  ؛توقفت

بالربمجيات املفتوحة، الشبكات املُعرَّفة : املفاهيم التي رشحناها حتى اآلن هي إن
، SDN via APIs والشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات برمجة التطبيقات 

والشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق الرتكيبات املعتمدة عىل مراقب األجهزة 
خارج املبدل إىل املتحكم، والذي يرى  عام يعترب دفع ذكاء الشبكاتاالفرتاضية، وبشكل 

أن  لعمل تنويع يف الدرجات، ميكنُ و وعليه ميكن كتابة تطبيقات الشبكة.   ؛شبكة كاملةً ال
لقد رشحنا و كتابة هذه التطبيقات من خالل ُمطَوِّرين من خارج ُمَصنِّعي املبدالت.   يتمَّ 

د مفهوم وجَ يُ ومميزات ذلك يف مناقشتنا ملحاولة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يف االنفتاح.  
تكون أجهزة شبكات  وهو توفريُ  ،SDNللشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  جوهريٌّ  تلٌف مخ

  عىل تشغيل الربمجيات املكتوبة من خالل مجتمع املصدر املفتوح. ، وقادرةً نفسها مفتوحة

يكون الجهاز نفسه يف و.  ١٢- ٦يف الشكل  اً مقدَّ هذا مفهوم الجهاز املفتوح مُ  يُعتربو
من جداول  ٣واملستوى  ٢ هو نفسه يف الجهاز اآلخر، مع املستوىاملستويات األسفل، 

.  لتطابق وإجراءات أكرث تعقيداً  TCAMsإعادة التوجيه وذاكرة املحتوى املعنون الثالثية 
 التي تسمحُ  APIفوق هذه الطبقة تكون واجهة برمجة التطبيقات  إنف ؛ومع ذلك
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ملفهوم الجهاز  اً وفقركيبها يف الجهاز.  و كتابتها وت يتمَّ بأن لتطبيقات برمجيات الشبكات 
.  ويبقى ذكاء النموذج الحايل للجهاز املوزع املستقل الذايت بدون تغيريٍ  املفتوح، يظلُّ 

طبيعة أجهزة  إن.  مركزيٌّ  من خالل الشبكة عىل األجهزة، وال يوجد متحكمٌ  اً عوزَّ الشبكة مُ 
 أيَّ  إنف ؛وقياسية، وبالتايل إىل كونها مفتوحةً  ومملوكةً  من كونها مغلقةً  الشبكات تتغريُ 

ليك و الربمجيات للتشغيل عىل هذه األجهزة املفتوحة.   طرف خارجي ميكن أن يكتَب 
أن تكون بعض مستويات املقاييس الخاصة بواجهات إىل  حاجةٌ  فهناك ؛تكون ناجحةً 

عىل هذه  تعمُل  بل برمجيات الشبكةم من قِ خدَ ستَ التي سوف تُ  APIsبرمجة التطبيقات 
حيث يكون نظام التشغيل لجهاز الشبكة  ؛linexاألجهزة.  وهذا يشابه تجربة اللينكس 
 ولذلك ميكن أن يتمَّ  ؛اعاملية نسبيٍّ  تُعتربالتي  APIsيوفر بعض واجهات برمجة التطبيقات 

ات جهاز مفتوح متعددة.   ،كتابة الربمجيات يف الحال ف التعرُّ من املهم و وتعمل عىل ِمنَصَّ
ة املُ  ؛فقط تجربة اللينكس كانت ممكنةً  نأ عىل  املادية الخاصة  عداتبسبب انتشار ِمَنصَّ

  .Wintelبالحاسب اآليل الشخيص القيايس، والتي هي نتيجة للرشاكة الفعلية مع 

  
  تحرير الجهاز: ١٢-٦شكل رقم 
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د هذا الوضع مع مبدالت فئة املرشوع التجاري لكنه ميكن أن يبدأ حدوثه عُ مل يَ 
وكلها تعتمد  ،يبنون مبدالت فئة املرشوع التجاري (ODMs)كُمَصنِّعني خدمة مبتكرين 

؛ أو إنتل ،برودكوم: مثل أنفسهم، عىل نفس مرجعية التصميم من كبار ُمَصنِّعي السيليكون
ُمَصنِّعي رقائق التبديل عددهم قليل، وعدد التصميامت املرجعية املختلفة سيكون  إنإذ 

ات الخاصة بالتبديل.  َر فقد نَ  اً؛صغري  ن أ من املثري لالهتامم، و ى واقع معيارية هذه املِنَصَّ
ر املادية املوجه الال سليك الخاص باملستهلك، والتي توفِّ  عداتذلك بالفعل مع املُ  يحدثَ 

  الجهاز ميكن أن يجعله يعمل. فتحَ  نأ عن كيف  اً مادي مثاالً

مفتوح للموجه  ] هو تطبيق مصدرٍ ٨[ open WRTاملوجه الال سليك املفتوح  يُعتربو
ليشمل برمجيات معيار  عىل اللينكس وامتدَّ  الال سليك للمستهلك.  وهذا توزيع يعتمدُ 

IEEE802.11 وبرمجيات التوجيه، وبرمجيات التبديل الرضورية لدعم وظيفة التطبيق ،
 ؛بنجاح ملحوظ open WRTيتمتع املوجه الال سليك املفتوح و.  home APالداخيل 

 كبريٌ  لديهم تتبعٌ  ODMsبسبب واقع أن مستهلك تطبيقات ُمَصنِّعي الخدمة املبتكرين 
من نفس التصميم  اتصنيعه من األجهزة يتمُّ  جداً  كبريٌ  عددٌ  ؛للنموذج الذي رشحناه أعاله

من وجهة نظر الربمجيات.  وتم تدليل ذلك من خالل  اً وبالتايل يكون متوافق ،املرجعي
هذا التوافق يف  ].  ويسمحُ ١٨املادية املدعمة واملوثقة يف [ عداتقامئة طويلة جداً من املُ 

املادية، وإعادة  عداتس ثانية عىل املُ املادية للموجه الال سليك املفتوح بأن يُعكَ  عداتاملُ 
برنامج املصدر للموجه  إنحيث ؛ تنصيبها يف املصنع الكتابة عىل نسخة الربمجيات التي تمَّ 

، وميكن أن يضيف املُطَوِّرون امتدادات للمستهلك األسايس اً الال سليك املفتوح يكون مفتوح
املوجه الال سليك  نأ للتطبيق ويحرضه عىل أنه منتج هجني يف السوق.  وعىل الرغم من 

يكون النموذج الذي يستخدمه  ؛ فإنهاملفتوح ال يكون تطبيق شبكات ُمعرَّفة بالربمجيات
غري مبارش هذا النموذج  الذي يرتجم بشكلٍ التحدي  إنو  لفتح الجهاز. إىل حد كبري مشابهٍ 

 املادية للجهاز الال سليك يكونُ  عداتإىل شبكات ُمعرَّفة بالربمجيات هو أن مستهلك املُ 
 ODMsفإن تعقيد ُمَصنِّعي الخدمة املبتكرين  ؛أبسط من املبدل التجاري.  ومع ذلك

  بدالت التجارية.حيث تكون اإلتاحة والتعقيد يف التصميامت املرجعية للم ؛يزداد

من خالل ُمورِّدي  ؛رئييس الدفاع عنه بشكلٍ  لشبكات املُعرَّفة بالربمجيات تمَّ امفهوم 
 عداتواملُ  ASICsتخصصة التطبيق املالسيليكون التجار الذي طوروا الدوائر املتكاملة 

من خالل توفري واجهة برمجة و املادية املوجودة يف مستويات منخفضة من جهاز الشبكة.  
لتعديل منتجاتهم.   نو حثُّ ستَ فإنهم يُ  ؛كيان يريد كتابة تطبيقات الشبكة أليِّ  APIتطبيقات 
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يف هذا االتجاه مع املجموعة العملية لتطوير مستوى  اتخذت رشكة إنتل خطوةً وقد 
ة املُ : هذه الدفعة، مثلف ؛].  ومع ذلك١٣، ٦[ DPDKفتوح املصدر املالبيانات   عداتِمَنصَّ

نجاح  إنو املادية القياسية بالنسبة ملبدالت فئة املرشوع التجاري غري موجودة بعد.  
يف هذه املعايرة  متوقعٌ  أمرٌ   SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق فتح الجهاز

  .اً واقع وسيصبحُ 

 : املحاكاة االفرتاضية لوظائف الشبكة ٥-٦

بدون ذكر  SDNإكامل فصلنا عىل بدائل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ال ميكنُ 
يوجد خلط يف الصناعة حول ما إذا كانت  ؛ إذNFVاملحاكاة االفرتاضية لوظائف الشبكة 
 SDNمن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  صورةً  NFVاملحاكاة االفرتاضية لوظائف الشبكة 

 ُمعداتلوظيفية  اً تطبيق NFVالفرتاضية لوظائف الشبكة املحاكاة ا تُعتربو ].  ١٢أم ال [
مثل موازن  ،ن العام للشبكةكوِّ وأجهزة الشبكة يف الربمجيات.  وهذا يعني تنفيذ املُ 

إىل تنفيذ  يف الربمجيات.  إنها ميكن حتى أن متتد IDSالحمولة أو نظام كشف االخرتاقات 
 ُمعداتعمل ذلك من خالل التطويرات يف الغرض العام لل وقد تمَّ املوجهات واملبدالت. 

تعددة النواة ومتحكامت واجهة الشبكة التي تفرغ املاملعالجات  تُعتربو املادية للخادم.  
عىل و املهام الخاصة بالشبكة من وحدة املعالجة املركزية هي قاعدة يف مراكز البيانات. 

من الخوادم  كبريٍ  ا لدعم عددٍ د انترشت أوليٍّ املادية تلك ق عداتتطورات املُ  نأ الرغم من 
 فإن لها ميزةً  ؛واملبدالت االفرتاضية املطلوبة لتعريف الشبكة االفرتاضية VMsاالفرتاضية 

من أجهزة  مختلفةً  اً لتكون أنواع ؛وميكن بالتايل برمجتها ،ابأنها أجهزة قابلة للربمجة كليٍّ 
حيث تكون املرونة إلعادة ؛ خاصة يف مركز بيانات مزود الخدمة الشبكات.  وهذا مهمٌّ 

] كوظيفة لطلب ١٩[ IDSالتهيئة الديناميكية لجدار الحامية إىل نظام كشف االخرتاقات 
  املستفيد من الخدمة ذات قيمة ضخمة.

 صورةً  NFVسبب الخلط حول ما إذا كانت املحاكاة االفرتاضية لوظائف الشبكة  إن
قد و هناك فكرتني متوافقتني ومتداخلتني.   نأ ملُعرَّفة بالربمجيات أم ال هو من الشبكات ا

طبيعي جداً لتنفيذ أجزاء معينة من املحاكاة  املُعرَّفة بالربمجيات بشكلٍ  م الشبكاتُ خدَ ستَ تُ 
قد يتم تنفيذ املحاكاة االفرتاضية لوظائف الشبكة و  . NFVاالفرتاضية لوظائف الشبكة 

NFVمن خالل تقنيات غري الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ؛non-SDN نها تكون مثل ؛ إذ إ
م للعديد من األغراض التي ال عالقة خدَ ستَ التي قد تُ  SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
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فإن املحاكاة االفرتاضية  ؛ملخٍص  .  وبشكلٍ NFVلها باملحاكاة االفرتاضية لوظائف الشبكة 
  .SDNآخر للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ليست مجرد مفهومٍ  NFV لوظائف الشبكة

 : تداخل وتصنيف البدائل ٦-٦

 ؛وترسيم بدائل شبكات ُمعرَّفة بالربمجيات مميزة عمل واضحٍ  إطارِ  لقد حاولنا تعريَف 
  : عىل سبيل املثال ،ما حيث تكون الخطوط بني هذه البدائل غري واضحة نوعاً 

التدفق املفتوح كواجهة  NFVم املحاكاة االفرتاضية لوظائف الشبكة خدِ ستَ تَ  -
الذي  OVSمتجهة إىل الجنوب من متحكمها إىل املبدل االفرتايض املفتوح 

ولذا تكون هي الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ؛يكون شبكة الرتاكب الخاصة به
وتطبيقات عن طريق الرتكيبات املعتمدة عىل مراقب األجهزة االفرتاضية 

 .open SDNفتوحة املشبكات ُمعرَّفة بالربمجيات 
من  العديدَ  OpenDaylightفتوح املصدر امليستخدم متحكم ضوء النهار  -

للتحكم يف  ؛املتجهة إىل الجنوب املختلفة APIsواجهات برمجة التطبيقات 
املتجهة إىل  APIsمن واجهات برمجة التطبيقات  أجهزة الشبكة.  ويكون واحدٌ 

، قد يتم يكون االعتامد عىل التهيئة متاماً  ؛جنوب هو التدفق املفتوح.  وبالتايلال
لتنفيذ  OpenDaylightفتوح املصدر املاألخذ يف االعتبار مرشوع ضوء النهار 

 SDN via الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات برمجة التطبيقات 
APIs فتوحة.أو الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات امل 

التداخل املمكن بني مفاهيمنا األربعة الرئيسية  نحاول تصويرَ  ١٣-٦يف الشكل و 
فئة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق  تُعترب.  و SDNللشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
هذه الفئة  إنف ؛١٣-٦صعبة املقارنة.  وكام يشري الشكل الفتح الجهاز إحدى املفاهيم 

إذا  ؛تفرتض بالفعل كل الفئات األخرى وتشمل بدائل مل يتم التفكري فيها.  وبعد كل هذا
د هذا التنفيذ من الرتكيب مع بنية حالية أو بنية قيِّ ، فال يشء يُ كان الجهاز بالفعل مفتوحاً 

ح يوفر املبدل الكبري إلنديجو برمجيات مبدل تدفق مفتو : مستقبلية؛ عىل سبيل املثال
وهذا يجب أن يشجع ُمَصنِّعي الخدمة  ملُورِّدي األجهزة يف استخدامه. يكون هناك حرية

ولذا ميكنهم أن  ؛والربمجياتقياسية الاملادية  عداتعىل بناء املُ  ODMsاملبتكرين 
يف   openFlow-enabled إنديجو لتفعيل التدفق املفتوح: مثل ،يستخدموا الربمجيات

  برمجيات التدفق املفتوح يف جانب املبدل. بدون تطوير  مبدالتهم
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  تداخل بدائل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات: ١٣-٦شكل رقم 

  

عىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عرب  عترب مثاالًيُ  إنديجو نأ قد يجادل أحدهم ب ؛لذا
مثال عىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  إنديجو نأ لكن من الواضح ؛ فتح الجهاز

 ؛لهذا السببو .  OpenFlow  فتوحاملبسبب أنها تطبيق للتدفق  ؛open SDN املفتوحة
كون  إنحيث  ؛١-٦من جدول  فإننا نستثني الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عرب فتح الجهاز

 ري منطقي.غ أمرٌ  ؛ هومختلفة عند مختلف الناس املقارنات لها معانٍ 

  ر القارئ ببعض القيود عىل تعريفات البدائل:ذكِّنُ  ؛بالتفصيل ١-٦قبل رشح جدول و 

د تعريفنا لكل من الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات برمجة إننا نقيِّ  -
رتكيبات الوالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق  SDN via APIs  التطبيقات

  مراقب األجهزة االفرتاضية عىل املفاهيم املعتمدة عىل املتحكم.املعتمدة عىل 
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د تعريفنا للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات برمجة إننا نقيِّ  - 
 املفاهيم التي فيها واجهات برمجةعىل  SDN via APIs التطبيقات 

مستوى التحكم م لربمجة خدَ ستَ وتُ  ،عىل األجهزة تكون موجودةً   APIs التطبيقات
  ا عىل هذه األجهزة.املوجود داخليٍّ 

رتاكبات املعتمدة الاملُعرَّفة بالربمجيات عن طريق  إنه من املمكن تنفيذ الشبكاِت   - 
باستخدام الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة.   عىل مراقب األجهزة االفرتاضية

 أول فئة فرعية ال تعتمدُ  وتكونُ فئتني فرعيتني لهذا البديل.   فنحن نضعُ  ؛وبالتايل
م الفئة الفرعية الثانية خدَ ستَ عىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة، وتُ 

 ، وسيعكُس عندما يكون ذلك مناسباً و الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة، 
التصنيف هاتني الفئتني الفرعيتني.  ([غري الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة، 

  ]). open SDN الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحةو 

   )١-٦(جدول رقم 

  بطاقة تقرير تقنيات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

  املعيار

الشبكات 
املُعرَّفة 

بالربمجيات 
  املفتوحة

open SDN  

الشبكات املُعرَّفة 
بالربمجيات عن طريق 

  واجهات برمجة التطبيقات
 SDN via APIs  

الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
عن طريق الرتاكبات 
املعتمدة عىل مراقب 

  األجهزة االفرتاضية
  SDN via  hypervisor-

based overlays  
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  :الخامتة ٧-٦

للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  السلبيات املنشورة كثرياً  رشحنا يف هذا الفصل بعَض 
.  SDN من تعريفات بدائل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ا ثالثةً صنَ وتفحَّ  ،املفتوحة
 الطرق التي بها يقابل كل مفهوم من هذه املفاهيم الشبكات املُعرَّفةورشحنا 

عن  فضالً ؛SDN رَّفة بالربمجياتفيام تعني الشبكات املُع ؛تعريفنا SDN بالربمجيات
لكل من البدائل، الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات و  التي تتواجد فيها تلك السلبيات.الدرجة 

، والشبكات املُعرَّفة بالربمجيات SDN via APIs  واجهات برمجة التطبيقات عن طريقِ 
والشبكات املُعرَّفة رتاكبات املعتمدة عىل مراقب األجهزة االفرتاضية، العن طريق 

تحديد املسائل املتعلقة  بالربمجيات عن طريق فتح الجهاز نقاط قوة ومجاالت فيها يتمُّ 
 .  SDN بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

من البدائل معايرينا فيام يكون نظام الشبكات املُعرَّفة  مل يطابق أيٌّ  ؛وعىل النقيض
 ؛وبالتايل.  open SDN رَّفة بالربمجيات املفتوحةعن الشبكات املُع فضالً SDN بالربمجيات

 يكون تركيزنا يف الدراسة عىل حاالت االستخدام املختلفة يف الفصلني التاليني فيام يخصُّ 
لتحديد هذه  ؛open SDN كيف ميكن استخدام الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة

 عىل حيث نربهن ؛التعريفات البديلة نأخذ يف االعتبار هذهو املشكالت للحياة الواقعية.  
  ا يف تحديد حالة االستخدام املعطاة.الة عمليٍّ أنها فعَّ 
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  الفصل السابع

  الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يف مركز البيانات
  

وصول الشبكات يف مركز البيانات الحديث  َب سبَّ تَ  ؛عمليات التطبيق يف أغلِب 
ت الفصول السابقة من هذا الكتاب عىل أهمية َز ركَّوقد التقليدية إىل نقطة االنهيار.  

يف و م واملتناسب للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.  هع املضْ مركز البيانات يف ترسيع الوَ  تقنية
من  قد تطورت الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات خاصةً  ؛حاالته املختلفة املرشوحة حتى اآلن

يف  أكرث دراميةً  ت نفسها بشكلٍ مَ تي قدَّ وال ،أجل تحديد القيود عىل الشبكات التقليدية
 تقنيةيف  نخوض بشكل أكرث عمقاً سيف هذا الفصل و مراكز البيانات الضخمة اليوم.  

تعديلها يف املستقبل من خالل  وكام يتمُّ  ،شبكات مراكز البيانات، كام هي موجودة اليوم
  يف هذا الفصل: نختربُ  خاصٍّ  منافع الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.  وبشكلٍ 

السلبيات الخاصة املوجودة يف شبكات مراكز  ماالبيانات: احتياجات مركز  -
 البيانات اليوم؟

اآلن ومع  ؛توظيفها يف مركز البيانات ما التقنيات التي يتمُّ  :تقنيات مراكز البيانات -
 ؟  SDNتطور الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

لشبكات املُعرَّفة باما التطبيقات الخاصة  :حاالت استخدام مركز البيانات -
 يف مراكز البيانات؟ SDNبالربمجيات 

نأمل أن نوضح العالقة القوية بني نقاط القوة الفنية  ؛هذه األسئلة نيف اإلجابة ع
  ومراكز البيانات الحديثة. SDNللشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

   :تعريف مركز البيانات ١-٧

بحيث نفهم أفضل احتياجاته والتقنيات الناشئة  ؛البيانات بالضبط مركزهو دعنا نعرف ما 
إن األرفف املكتظة ؛ إذ فكرة مركز البيانات ليست بالجديدة لتحديد هذه االحتياجات.  إنَّ 

توفر بيئات  عالية الكفاءة والتخزين كانت لعرشات السنوات أصالً البأجهزة الحاسب اآليل 
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فمن أجل  مَّ ومن ثَ  ،ح الطريق للكمبيوترات الصغريةلنهاية فتَ هذا يف او للحواسيب املركزية.  
  فقد كان ممكناً استضافة كمية ضخمة من القوة الحاسوبية يف غرفة واحدة. ؛خدمة ذلك

تحتوي مراكز بيانات اليوم عىل آالف، أو حتى عرشات اآلالف، من الخوادم املادية.   و 
  الفئات الثالث التالية:ف إىل صنَّ ملراكز البيانات هذه أن تُ  وميكنُ 

تقع املؤسسات املركزية التي تدير وتحافظ عىل مراكز البيانات  :فردي خاص -
من أجل االستخدام الخاص  ؛يكون مركز البيانات. الخاصة بها يف هذه الفئة

 وجد فقط مؤسسة واحدة أو مستأجر واحد يستخدم مركز البيانات.تباملؤسسة، و 

 توفر خدمات مراكز بيانات متخصصة نيابةً  تقع املؤسسات التي :متعدد خاص -
 EDSورشكة  IBMرشكة  تُعتربعن مؤسسات العمالء األخرى يف هذه الفئة.  و 

ى هذه بنَ عىل رشكات تستضيف مراكز البيانات هذه.  وتُ  ) أمثلةً HP(وهي اآلن 
ن و ن عمالء متعددخزِّ ظ بواسطة املؤسسات التي توفر الخدمة.  ويُ حفَ املراكز وتُ 

 ؛هذه املراكز خاصةً  تُعتربو   .مع اقرتاح مصطلح املستأجر املتعددو البيانات هناك، 
  تعاقدي إىل عمالء معينني. بسبب أنها تعرض خدماتها بشكلٍ 

مؤسسة  تقع املؤسسات التي توفر خدمات مراكز بيانات عامة أليِّ  :متعدد عام - 
 :مثل ،عىل الرشكات التي توفر هذه الخدمات يف هذه الفئة.  وتشمل األمثلةَ 

سواء  ؛شخص تعرض مراكز البيانات خدماتها إىل العامة.  وأيُّ و جوجل وأمازون.  
ليها عن إاستخدام هذه الخدمات ميكنه الوصول  ، يريدُ أو مؤسسةً  اً كان فرد

 طريق الشبكة العنكبوتية.

ك الذين ميكنهم االتصال بها من أولئ كانت مراكز البيانات تستضيف عادةً  ؛يف املايضو 
ففي السنوات األخرية، بدأت مراكز البيانات  ؛مع ذلكو خالل قنوات اتصال خاصة فقط.  

هذه  عادةً  ها ميكن الوصول إليه من خالل اإلنرتنت.  وتشريُ هذه يف أن يكون تصميمُ 
فئات فرعية من د ثالث وجَ األنواع من مراكز البيانات إىل التواجد من خالل السحابية.  ويُ 

شائع: السحابيات العامة، والسحابيات الخاصة،  السحابيات تحت االستخدام بشكلٍ 
كبري آخر  كيانٍ  موفر الخدمة أو أيُّ  يف السحابية العامة، يجعُل و والسحابيات املختلطة.  

 اً واسع اً مثل هذه الخدمات تنوع قد تشمُل و للجمهور العام عىل اإلنرتنت.   الخدمة متاحةً 
د أمثلة عىل عروض السحابية وجَ التطبيقات أو خدمات التخزين لألشياء األخرى.  ويُ  من

ة خدمات ويف  .Amazonوسحابية حوسبة   Microsoft azure العامة تشمل ِمنَصَّ
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 ،ص مجموعة من موارد الخادم الشبكات ملستأجر واحد حرصيخصّ تُ  ؛السحابية الخاصة
بهذا املستأجر.  وتكون املوارد املادية  ةلخاصويتم حاميته من خالل جدران الحامية ا

 اً مميز  اً بل موفر السحابية، والذي قد يكون كيانعليها من قِ  اً ومحافظ مملوكةً  يةللسحاب
خدمات شبكة أمازون  :ار البنية التحتية املادية باستخدام منتج مثلدَ قد تُ و للمستأجر.  

 يالت  VMware’s vcloud amazonالسحابية االفرتاضية لربمجيات األجهزة االفرتاضية 
 بل طرٍف استضافتها من قِ  والتي ميكن أيضاً أن يتمَّ  ،لطريقة السحابية الخاصة مثاالً تُعترب

  ثالث (مثل أمازون).

من السحابية عىل  جزءٌ  حيث يعمُل  ؛شهرةً  األكرثَ  السحابية املختلطة النموذجَ  تُعترب
ولكن الجزء اآلخر يبقى عىل املوارد املشاركة مع  ؛املوارد املخصصة ملستأجر فردي

خاص عندما تكتسب املوارد املشاركة  بشكلٍ  اً هذا مفيد دُّ عَ املستأجرين اآلخرين.  ويُ 
االنبثاق السحايب الخاص برشكة  يُعتربودينامييك كنمو وانخفاض للطلب.   بشكلٍ  وتصدرُ 

كيفية عمل السحابية املختلطة.  الحظ  ىلع مثاالً  ؛٣-٢- ٨فريايزون، التي نعرضها يف قسم 
 ا بني املستأجرين وإىل الجمهور العام تكون قدرةً املوارد ديناميكيٍّ  القدرة عىل تخصيِص  أنَّ 

  .SDNكات املُعرَّفة بالربمجيات وراء االهتامم باملحاكاة االفرتاضية للشبكات والشب قياديةً 

وعرض النطاق  ،وتصاعد رسعة الشبكة ،الكثافة املتزايدة للخوادم والتخزين عَ مْ إن جَ و 
مىض يف مراكز  وقٍت  الرتددي، يكون فيه االتجاه إىل استضافة معلومات أكرث وأكرث من أيِّ 

رغبة املشاريع يف تقليل تكلفة العمليات، وقد وجدنا أن بروز  ؛إىل ذلك البيانات.  إضافةً 
  هو نتيجة طبيعية لألمر. ؛مركز بيانات فردي أكرب العديد من مراكز البيانات بشكلٍ 

تشغل اآلن و باتجاه االفرتاضية.  حركةً  ؛مع الكثافة املادية املتزايدة التالزمُ  يُعتربو
أن يشغل  فرديٍّ  لخادمٍ  االفرتاضية التي تسمحُ أسايس الربمجيات  الخوادم املادية بشكلٍ 

نحو االفرتاضية يف مساحة الحوسبة  من األجهزة االفرتاضية.  وهذه حركةٌ  اً ا عددفعليٍّ 
 من أجل استخدام أكرث كفاءةً  ؛من خالل تقليل متطلبات الطاقة ؛من املنافع اً عدد تحصدُ 

  انكامش للتطبيقات والخدمات.املادية مع القدرة عىل إزالة رسيعة ومنو أو  معداتلل

 تكون مرتبطةً  دامئاً هي أنها  ؛التأثريات الجانبية للهجرة للحوسبة السحابية أحدُ  يُعترب
النامذج الثالثة األساسية لألعامل التجارية الخاصة و فع حساس لالستعامل.  للدَّ  مع نظامٍ 

ة كخدمة IaaSالبنية التحتية كخدمة  :هي ؛بالحوسبة السحابية ، والربمجيات PaaS، واملَِنصَّ
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اع عند الطلب، وعىل أساس حساسية بَ هذه النامذج الثالثة تتوفر كلها وتُ و .   SaaSكخدمة 
 تُعتربإىل النفقات التشغيلية.   CAPEXاالستخدام، وإزاحة تكاليف املرصوفات الرأساملية 

مراكز البيانات.   وعددِ  يف حجمِ  لالنفجار اً أساسي اً شهرة مناذج األعامل هذه الجديدة قائد
تشعبات األعامل الخاصة بهذه النامذج الجديدة عىل الشبكات املُعرَّفة  نرشحُ سو 

  .١٢فصل اليف  SDNبالربمجيات 

نحو السحابية، والكثافة املتزايدة، واالفرتاضية  ةالثالث االتجاهاتُ  ِت عَ ضَ فقد وَ  ؛وبالتايل
االحتياجات  نخترب هذهسو   من قبل. عىل شبكات مراكز البيانات التي مل تكن موجودةً  طلباٍت 

  يف القسم التايل.

   :احتياجات مراكز البيانات ٢-٧

من  لعددٍ  فقد نشأت احتياجاتٌ  ؛فة يف القسم السابقعرَّ ر االتجاهات املُ لتطوُّ  نتيجةً 
مراكز البيانات.  وقد ذكرنا  تقنيةمن أجل ازدهار  ؛والتي يجب مقابلتها ،الشبكات املهمة

  ندرسها بشكل تفصييل أكرث هنا.سمن هذه االحتياجات يف الفصول السابقة.  و  اً عدد

   :التغلب عىل القيود الحالية للشبكات ١-٢-٧

من العامل  اً جذري تحوالً ؛VMsاإلنشاء والهدم السهل لآلالت االفرتاضية  احتامُل  دُّ عَ يُ 
تقليدي.  لقد تزاوجت واندمجت بروتوكوالت  الشبكات بشكلٍ  واملادي الذي يواجهه مدير 

الطبيعة  ِت عَ ضَ لألمام.  لقد وَ  تقدماً  تُعتربال  الشبكات مع املنافذ املادية، وهي حالةٌ 
 عىل قدرةِ  يف مراكز البيانات الطلباِت  VMsق لألجهزة االفرتاضية طلَ الديناميكية والعدد املُ 

 بشكلٍ و من مثل هذه الضغوط.   د فيام مىض أنها آمنةٌ قَ عتَ والتي كان يُ  ،مكونات الشبكة
، وعدد الشبكات املحلية MACجدول عنوان  هذه املساحات حجمَ  تشمُل  ؛خاص

  والشجرة املمتدة. VLANsاالفرتاضية 

  :MACانفجار عنوان الـ 

لعمل تحديد رسيع  ؛MACيف املبدالت واملوجهات، يستخدم الجهاز جدول عنوان 
ها.  إليوالتي يجب عىل الجهاز أن يعيد توجيه الحزمة  ،للمنفذ أو الواجهة التي خارجها

يف هذا يكون هناك و املادية.   عداتفإن هذا الجدول يتم تنفيذه يف امل ؛بالنسبة للرسعة
فإن ُمورِّدي األجهزة سيقومون بتحديد أقىص  ؛طبيعي كلٍ بشو مادي عىل حجمها.   قيدٌ 
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عىل التحكم يف تكلفتهم الخاصة، ويف  اعتامداً  MACإلمساك جدول  ؛من املدخالت عددٍ 
 اً إذا كان الجدول كبري و من املدخالت لطلبات الشبكات.   كاٍف  توفري عددٍ  هالوقت نفس

ً  اً ع الجهاز.  وإذا كان الجدول صغري نْ عىل صُ  كثريةً  د أمواالًورِّ ق املُ نفِ سوف يُ  ؛جداً   ؛جدا
  نرشحها هنا.سيعاين املستهلك من املشكالت التي وف سف

والتي  ،MACمن عناوين  قابلة لإلدارة عىل أقىص عددٍ  يف املايض قيودٌ  كان للشبكاِت 
 جزيئٌّ إسهاٌم هذا كان له و ى.  عطَ مُ  وقٍت  يف أيِّ  MACيف جدول عنوان  أن تكونَ إىل  تحتاجُ 

ن شبكة م اً وعدد الخوادم التي ميكن أن تكون جزء ،القيود املادية ملراكز البيانات يف
شبكات  ؛يف املايضو  ر أيضاً بالتصميم املادي للشبكة.هي تتأثو   الطبقة الثانية املركزية.

مع الشبكات  ؛اآلن ا.منطقيٍّ  أبقت الشبكات منفصلةً  الطبقة الثانية املنفصلة مادياً 
ت فقد امتدَّ  ؛WANsواسعة النطاق الاإليرثنت عرب الشبكات  تقنيةاالفرتاضية واستخدام 

فقد  ؛ا كام مل يحدث ذلك من قبل.  ومع الخادم االفرتايضالطبقة الثانية جغرافيٍّ  شبكاتُ 
مع بطاقات واجهة و كبري.   الخوادم املمكنة يف شبكة الطبقة الثانية بشكلٍ  عددُ  ادَ َز 
هذه املشكلة للرقم القافز  تتفاقمُ  ؛خادم افرتايض االفرتاضية عىل كلِّ  NICsلشبكات ا

 MACتصميم مبدالت الطبقة الثانية ملعالجة حالة جدول الـ  تمَّ و .  MACلعناوين الـ 
لت عليه، كام صِّ عدا هذا الذي وُ  املنافذ ما عن كلِّ  املفقود من خالل فيضان اإلطار خارجاً 

إىل املكان املقصود  ُل ِص اإلطار يَ  يف التأكد من أنَّ  .  وهذا له فائدةٌ ١-٧شكل  ح يفوضَّ هو مُ 
يف الظروف العادية، و عىل شبكة الطبقة الثانية.   إذا كان هذا املكان املقصود موجوداً 

هذا يدفع االستجابة من املكان املقصود.   فإنَّ  ؛يلعندما يستقبل املكان املقصود اإلطار األوَّ 
عىل معرفة املنفذ املوجود عليه عنوان الـ  يكون املبدل قادراً  ؛بال االستجابةومع استق

MAC،  ويجعل بالتايل جدوله الـMAC  ًما مل يكنْ  هذا املخطط جيداً  .  ويعمُل معروفا 
 تستمرُّ  ؛، ويف هذه الحالة ال ميكن معرفة العنوان.  وبالتايلممتلئاً  MACجدول 

لإلغراق.  وتتفاقم هذه املشكلة يف أساس  ةً بَ سبِّ مُ  ؛املقصود لة إىل املكانرسَ اإلطارات املُ 
حيث  ؛الشبكات التقليدية غري االفرتاضية م تصميمُ خدَ ستَ عندما يُ و شبكة مركز البيانات.  

عىل جداول عناوين  الضغطُ  من خالل البنية، يكونُ  مرئيةً  MACعناوين الـ  تكون كلُّ 
  .اً كثيف MACالـ 
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  MAC: التدفق الزائد لجدول عنوان الـ ١-٧شكل رقم 

    

م بكرثة يف شبكات الطبقة الثانية خدَ ستَ تُ  VLANsاملحلية االفرتاضية  مبا أن الشبكاِت 
أقرب بالرتكيز عىل الشبكة املحلية االفرتاضية  ،١-٧يف شكل  دعنا نأخذ نظرةً  ؛الحديثة
VLAN  . الشبكة املحلية االفرتاضية  عندما تشريُ وVLAN ؛الحزمة يف مطابقتها إىل تعطل 

، وهو إىل VLANاملنافذ عىل الشبكة املحلية االفرتاضية  فقط إىل كلِّ  فإنها تفيض خارجاً 
يف الشبكات  اً عضو  فقد يكون املضيُف  ؛ل عدم كفاءة اإلغراق.  وعىل النقيضقلِّ َحدٍّ ما يُ 

 لكلِّ  MACالـ  مدخالت جدول عنوان أحدَ  ، التي تشغُل VLANsاملحلية االفرتاضية 
أكرث ملشكلة التدفق لجدول عنوان الـ  ب تفاقامً سبِّ ، وتُ VLANالشبكة املحلية االفرتاضية 

MAC.  

  :VLANsعدد الشبكات املحلية االفرتاضية 

يف تعريف شبكات املنطقة  802.1Qامتداد  IEEE 802.1عندما صنعت مجموعة عمل 
بت لحفظ األرقام  ١٢ألكرث من  فإنهم مل يتوقعوا أنه سيكون هناك حاجةٌ  ؛املحلية

ة حَ وضَّ مُ  IEEE 802.1Qبطاقة و .  VLANة للشبكة املحلية االفرتاضية لَ مَ حتَ التعريفية املُ 
 (4096) 212شبكة افرتاضية  )٤٠٩٦( ٢- ٧رة يف شكل صوَّ البطاقة املُ  .  تدعمُ ٢-٧يف شكل 
VLANs  . كانت  ؛هذه البطاقات يف منتصف إىل أواخر التسعينيات تمَ دِّ عندما قُ و
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نطاقات افرتاضية متعددة يف الشبكة إىل  محدودةٌ  وكانت هناك حاجةٌ  ،أصغر الشبكاتُ 
  املادية املركزية.

من أجل التأكد من أمان  ؛البيانات لِ صْ فَ إىل  ملراكز البيانات أنشأ الحاجةَ  هذا التقديمُ 
املسؤولة عن توفري هذا  تقنيةتكون الو ل بيانات شبكات املستأجرين املختلفة.  صْ وفَ 

ت مراكز البيانات املحتفظة ُربَ كلام كَو .  VLANsالفصل هي الشبكات املحلية االفرتاضية 
 VLANsللشبكات املحلية االفرتاضية  سيبدو أقىص عددٍ  ؛بشبكات املستأجر الفردي

ال  اً أمر  ؛بت للحقل غري الرضوري ١٢لهذه الـ  امتدادٍ  عمُل  دُّ عَ .  ويُ أكرث من كاٍف  )٤٠٩٦(
 تخصصة التطبيقاملالجداول املختلفة يف الذاكرة ويف الدوائر املتكاملة  نَّ ؛ إذ إ حكمة فيه

ASICsأكرب  لعمل عددٍ  ؛لتواجد أقىص عدد.  وبالتايل كاٍف  بشكلٍ  أن تكون كبريةً  يجُب  ؛
  معرف يف وقت إنجاز تصميم العمل. سلبيٌّ  يكون لديك جانٌب  ٤٠٩٦من 

مع االستئجار املتعدد والخادم  خاصةً  ؛عمراكز البيانات يف التوسُّ  عندما تستمرُّ و 
املطلوبة يتجاوز  VLANsالشبكات املحلية االفرتاضية  ميكن أن يكون عددُ  ؛االفرتايض

القدرة  تصبح ؛أكرث متاحةً  VLANsوجد شبكات محلية افرتاضية تعندما ال و .  )٤٠٩٦(
  رسيع. بشكلٍ  عىل مشاركة املوارد املادية بني املستأجرين معقدةً 

  
  : استنفاذ الشبكة املحلية االفرتاضية٢-٧شكل رقم 

يف  تكون ثابتةً  VLANاملخصصة للشبكة املحلية االفرتاضية  bitsعدد البت  مبا أنَّ 
د، من حدَّ الحجم املُ ة لسنوات معتمدة عىل هذا املادية املبنيَّ  عداتالحجم وكانت امل
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 ؛أكرث.  وبالتايل VLANsليحتوي شبكات محلية افرتاضية  ؛د حجم هذا الحقلالبديهي متدُّ 
  بعض الحلول األخرى للتغلب عىل هذا القيد.إىل يكون هناك الحاجة 

زيادة استخدام  ؛VLANsالشبكات املحلية االفرتاضية  )٤٠٩٦(كانت نتيجة قيد و 
ال يعاين تبديل التسمية لربوتوكوالت و .  MPLSتبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة 

من نفس القيد يف عدد بطاقات تبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة  MPLSمتعددة 
MPLS  موجودة مع األرقام التعريفية للشبكات املحلية االفرتاضيةVLAN وتحتاج ،

 تقنيةوبسبب أن  ،دقيق صل عن شبكة الطبقة الثانية املركزية.  بشكلٍ أال تنف إىل البطاقات
تبديل التسمية لربوتوكوالت  ْرشُ نَ  مَّ ، تَ الطبقة الثالثة مع مستوى تحكم مقابل أكرث تعقيداً 

من املمكن  هنإ  .WANsواسعة النطاق المبديئ يف الشبكات  بشكلٍ  MPLSمتعددة 
سوف يظهر استخدام أكرث يف مراكز و  ؛MPLSالتسمية لربوتوكوالت متعددة  تبديُل 

مع  MPLSاستخدام حالة تبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة  ].  نستكشُف ٩البيانات [
  .١-١- ٨يف قسم  WANواسعة النطاق اليف الشبكة  SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

   :عةتفرِّ الشجرة املُ 

شفافة قادرة عىل إعادة توجيه  الجسور كأجهزةٍ  بناءُ  مَّ تَ  ؛يف السنوات األوىل لإليرثنت
من قطعة واحدة إىل األخرى بدون الترصيح بتهيئة جداول إعادة التوجيه من  حزمال

اد عَ من خالل مالحظة البيانات املُ  ؛عرفت الجسور جداول إعادة التوجيهو ل.  شغِّ خالل املُ 
كان  عىل تحديد جمعي سواءٌ  ادراً ع يف األجهزة قوزَّ كان الذكاء املُ و .  اتوجيهها من خالله

ع إصدار مثل هذه العاصفة من نْ ملَ  ؛وقطع هذه الحلقات ،يوجد حلقات تكرار يف الشبكة
  ل الشبكة.عطِّ ث ألن تُ البَ 

ع باالتصال بعضهم مع جمَّ مُ  ذلك من خالل الجسور أو املبدالت بشكلٍ  تحقيُق  مَّ وقد تَ 
ه الرتكيب الهرمي الخايل من حلقات وجِّ لعمل بروتوكول الشجرة املتفرعة، والتي تُ  ؛بعض

 يتمُّ  ؛تكون فيها حلقات التكرار املادية موجودة.  وبالتايل التكرار عىل الشبكة يف أوضاعٍ 
الذي راجعناه يف  STPعة هذه باستخدام بروتوكول الشجرة املتفرعة تفرِّ حساب الشجرة املُ 

ى عملية تحديد الشجرة املتفرعة هذه بالتجميع، وكانت يف األيام األوىل سمَّ تُ  .١- ٥-١قسم 
التغيري  ن يتمَّ أ لتجميع الشجرة املتفرعة بعد  ؛منها تأخذ بعض الوقت (عرشات الثواين)

  املادي يف أجهزة الشبكة وروابطها.
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زادت عملية تجميع  ؛STPمن خالل تحسينات بروتوكول الشجرة املتفرعة  ؛ومع الوقت
الشجرة املتفرعة يف الرسعة؛ عىل سبيل املثال: مع التحسينات يف اإلصدارات الحديثة 

 بشكلٍ  ْت صَ قَ من أجل الشبكات الكبرية التقليدية قد نَ  ؛للمعيار، كانت مرات التجميع
ك يرت  STPعة تفرِّ زال بروتوكول الشجرة املُ ي فال ؛عىل الرغم من هذه التحسيناتو  )١(كبري.

 ،اد توجيهه إىل جذر الشجرة املتفرعةعَ ومع إطارات يُ  ،مةخدَ ستَ الروابط الوظيفية غري مُ 
 نطاقٍ  ِض ْر عَ إىل البيانات  مراكزُ  تحتاجُ و بالتأكيد ليست أقىص مسار عاملي.   تُعتربوالتي 

عقدتني  بني أيِّ  فنحن نعني استخدام املسار األكرث فاعليةً  ؛بهذاو ترددي عرب املقاطع.  
  اصطناع يف الهرمية الخاصة بنمط حركة البيانات. بدون فرض أيِّ 

ات الواقع هو سهولة حركة مركز البيانات االفرتايض التي زادت من تكرار التغريُّ  إنَّ 
 مَّ فقد تَ  ؛متكرر حدوث إعادة التجميع بشكلٍ إىل ذلك  وبالتايل يحتاجُ  ؛واالضطرابات

يف مركز البيانات.  مل يتم بناء  STP الشجرة املتفرعة إضافتها إىل عدم كفاءة بروتوكول
 فيام يخصُّ  ؛ببساطة لعامل مراكز البيانات الحديثة STPبروتوكول الشجرة املتفرعة 

  املؤقتة. MACلوسائط إىل ااملبدالت وعناوين التحكم بالنفاذ 

  :ف املواردذْ ل، وحَ قْ إضافة، ونَ  ٢-٢-٧

.  َىض ع تغيريات برسعة أكرب مام مَ نْ عىل صُ  البيانات االفرتاضية اليوم قادرةٌ  مراكزُ 
من أجل مواكبة قدرات املحاكاة االفرتاضية للخوادم  ؛فتحتاج الشبكات إىل التكيُّ و 

الرسعة واألمتتة لها أهمية خاصة عندما تأيت ملعالجة التغيريات الرسيعة  تُعتربو والتخزين. 
من أجل  ؛الشبكات املوروثة أيام أو أسابيع تتطلُب و بل الخوادم والتخزين.  املطلوبة من قِ 

واحتياجات إصالح الشبكة  ،VLANsتغيريات ملحوظة يف الشبكة املحلية االفرتاضية 
لتغيري خاطئ يف الشبكة الذي  انعكاٌس  هو ؛من متطلبات الوقت اً كبري  اً إن جزءو األخرى.  

نات كوِّ لكن أيضاً مُ  ؛اكز البيانات، وال تشمل فقط الشبكاتموارد مر  ميكن أن يؤثر عىل كلِّ 
 دٌ قَّ عَ هذه األقسام املتفاوتة مُ  تنسيق التغيريات بني كلِّ و الحوسبة والتخزين الخاصة بها.  

 التغيريات التي يجُب  لذا فإنَّ  ؛أمتتها أن يتمَّ إىل هذه التغيريات  تحتاجُ و وال ميكن تفاديه.  
 ؛الربوتوكوالت املوروثة تصميمُ  مَّ تَ وقد أن تكون بدون تدخل برشي.   ميكنُ  أن تحدث فوراً 

                                                 
 .milli-secondsالرابط، ويتم تقليل وقت التجميع إىل بضع مئات ميلِّ ثانية  يشمل وقت اكتشاف تعطل ؛عملياً   ١
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مع الشبكات و .  خدمة اإلنشاء الجديدة عىل اإلنرتنت مبارشةً  بعد أن تصبحَ  ليك تتفاعَل 
الخدمة الجديدة عىل  ق بأنَّ سبَ ألحدهم أن يستخدم علمه املُ  املُعرَّفة بالربمجيات ميكنُ 

  ص قدرة الشبكة التي سوف يحتاجها.وشك البدء واالستباق بتخصي

  :التعايف من التعطل ٣-٢-٧

، معقدةً  ومدى مراكز البيانات اليوم يجعل التعايف من التعطل مهمةً  حجمَ  إنَّ 
إن الحتمية و وتتضخم األمور املرتتبة عىل قرارات التعايف الضعيفة مع منو الحجم.  

  فيام يتعلق بالتعايف. األكرث أهميةً وإمكانية التنبؤ وإعادة التكوين بني االعتبارات 

 غري متوقع.  يكونُ  اً سلوك املعافاة من التعطل جُ نتِ تُ  ؛ع لشبكات اليوموّز مع الذكاء املُ 
معروفة، عند حدوث تعطل معني.  ولكن حدوث  من املطلوب أن تنتقل الشبكة إىل حالةٍ 

حتى  ؛للشبكة مطلوبةً  تكون الرؤية الكاملةو عة.  وزَّ بسبب الربوتوكوالت املُ  ؛ذلك صعب
  أفضل. عملية التعايف بشكلٍ  تتمَّ 

 :االستئجار املتعدد ٤-٢-٧

الخوادم  العمالء الذين يستخدمون نفَس  عددِ  مركز البيانات زيادةُ  عن توحيدِ  جَ تَ نَ 
 ي يف إبقاء هؤالء العمالء منفصلني ومعزولني بعضهمل التحدِّ والتخزين والشبكات.  ويتمثَّ 

 ض النطاق الرتددي للشبكة.ْر واالستفادة بكفاءة من عَ  ،عن بعض

 موارد منفصلة لكلِّ  ظُ فْ من الرضوري حِ  يكونُ  ؛دتعدِّ لمستأجر املُ لبيئة الكبرية اليف 
خلط األجهزة االفرتاضية الخاصة  يعني ذلك عدمَ  أنْ  بالنسبة للخوادم ميكنُ و عميل.  

أن يعني ذلك فصل  للشبكات ميكنُ بالنسبة و بالعميل عىل نفس الخادم املادي.  
بعضها   من املستأجرين تبقى معزولةً نيمن اثن زمحُ تؤكد أن ال تقنيةالبيانات باستخدام 

بل أيضاً لجودة الخدمة  ؛فقط ألسباب األمن الواضحة عن بعض.  وهذا ال يكون مطلوباً 
QoS .وضامنات الخدمة األخرى  

من املستأجرين يف مركز بيانات، يكون من املمكن ترتيب البيانات  صغريٍ  مع عددٍ 
النطاق الرتددي باستخدام نسخ أو تقنيات بدائية أخرى؛ عىل سبيل  ِض ْر وتخصيص عَ 

 عُ نْ معني، وميكن صُ  النسخ االحتياطية ميكن أن تعمل يف وقٍت  أنَّ  املثال: إذا كان معروفاً 
فإنه يف  ؛سب حول تلك الحمولة الثقيلة.  ومع ذلكمنا الرتتيبات لتوجيه البيانات بشكلٍ 
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لها مئات (مركز بيانات كبري) أو آالف (سحابية) من املستأجرين باحتياجات وجداول  بيئةٍ 
 يتمُّ و  ية أكرث إلدارة حموالت البيانات.وقو ةسَ لِ ميكانيكية سَ  يكون مطلوباً زمنية مختلفة، 

  املوضوع بشكل تفصييل أكرث يف القسم التايل. هذا حُ َرشْ 

   :هندسة مرور البيانات وكفاءة املسار ٥-٢-٧

تربز الحاجة إىل استخدام أفضل للموارد التي تشاركها جميع  ؛مراكز البيانات مع منوِّ 
كانت هذه املشكلة  ؛التطبيقات والعمليات باستخدام البنية األساسية املادية.  يف املايض

ولكن مع النطاق الحايل ملراكز  املفرط قد يعوض عن عدم الكفاءة. بسبب أن التوفري ؛أقل
من االستفادة القصوى من قدرة الشبكة.  وينطوي ذلك عىل االستخدام  دَّ بُ  البيانات، ال

للمسارات التي تتخذها  أكرث استنارةً  من أجل حساٍب  ؛السليم ألدوات الرصد والقياس
  طريقها عرب الشبكة املادية. ها تشقُّ ألن ؛حركة مرور الشبكة

معلومات  دُ صْ َر  أن يتمَّ  يجُب  ؛واتخاذ اإلجراء املناسب ،من أجل فهم حموالت البياناتو 
إىل لكن مع الحاجة  ؛للشبكة ما يكون رفاهيةً  ذكاء البيانات عادةً  عَ مْ جَ  البيانات وقياسها.  إنَّ 

  تصبح هذه املهمة إلزامية.س ؛للروابط وعرض النطاق الرتددي املتاح عمل استخدام أكرث كفاءةً 

حالة الوصلة، التي توفر بنية الشبكة  تقنيةاملتطورة لطرق الحساب  الطرُق  مُ خدِ ستَ تَ 
هذا  يتيحُ و .(AS)من نفس النظام املستقل  اً ل جزءشكِّ ألجهزة الشبكة املحيطة التي تُ 

بواسطة  املسار األقرص كام هو محددٌ  فإنَّ  ؛مع ذلكو حساب املسار لتحديد أقرص مسار.  
ألنه ال يأخذ يف االعتبار العوامل  ؛نظراً  ية ليس دامئاً هو املسار األمثل.التقليد تقنيةال

  حمولة البيانات. :مثل ؛الديناميكية

 ؛أحد أسباب االهتامم املتزايد بهندسة حركة البيانات وكفاءة املسار يف مركز البيانات
تفاع حركة البيانات بني الرشق والغرب بالنسبة لحركة البيانات بني الشامل والجنوب.  كان ار 

قمنا بتعريف أنواع الحركة هذه كام ييل: تتكون حركة مرور البيانات بني  ٣- ١ يف قسمو 
يرسلها مضيف واحد يف مركز بيانات إىل مضيف  حزممن  east-west trafficالرشق والغرب 

حركة مرور البيانات بني الشامل والجنوب  فإنَّ  ؛مامثلٍ  آخر يف نفس مركز البيانات.  وبشكلٍ 
  هي حركة بيانات تدخل (مغادرة) مركز البيانات من (إىل) العامل الخارجي.

مثاالً جيداً ملا يدفع النمو يف حركة البيانات بني الرشق  Facebookيوفر موقع و
يجب عليك  ؛Facebookعىل  newsfeedعند عرض صفحة خالصة األخبار ف ؛والغرب
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من أجل إنشاء صفحة  ؛سحب العديد من البيانات حول األشخاص واألحداث املختلفة
يجب عىل وز البيانات.  هذه البيانات موجودة يف جميع أنحاء مركو الويب وإرسالها إليك.  

بك عىل  الخاصة newsfeedاإلخبارية الخادم الذي يبني ويرسل إليك صفحة الخالصة 
Facebook   .حركة  نَّ إ أن يسحب البيانات من الخوادم يف أجزاء أخرى من مركز البيانات

الصفحة  :عىل األقل مثل بيانات الشامل والجنوب (أي ؛البيانات بني الرشق والغرب كبرية
حقيقة أن الخوادم  متثَل  أن تكون أكرب إذا كنَت  األخرية التي ترسلها إليك)، ويف الواقع ميكنُ 

تقوم بنقل البيانات حولها حتى عندما ال يطلبها أحد (عرب النسخ املتامثل، بيانات التدريج 
  يف مراكز البيانات املختلفة، وما إىل ذلك).  

عندما تكون معظم حركة البيانات بني الشامل  ؛يف منوذج مركز البيانات القديم
عدم  ضامنِ  والجنوب، كانت هندسة حركة البيانات داخل مركز البيانات يف الغالب مسألةَ 

أخرى نحو العامل  أثناء نقل البيانات من الخوادم مرةً يف حدوث االزدحام والخسارة 
حت هندسة حركة أصب ؛مع مرور كثري من البيانات بني الرشق والغربو الخارجي.  

كبرياً من أسباب االهتامم  االحركة الجديدة هذه جزءً  أمناطُ  متثُل و البيانات أكرث تعقيداً.  
  .٥-٧ببنية اإليرثنت التي سنعرضها يف القسم 

لقد توصلنا اآلن إىل بعض أهم االحتياجات التي توجد يف شبكات مراكز البيانات 
مراكز البيانات  جِ مْ بسبب دَ  ؛لذي يحدثكنتيجة لظاهرية الخوادم واملقياس الضخم ا

قامت صناعة الشبكات بتطوير تقنيات  ؛لهذه االحتياجات واستجابةً  وظهور السحابية.
ترتبط بعض هذه التقنيات ارتباطاً مبارشاً و جديدة للتخفيف من بعض هذه املشكالت.  

عدداً من هذه  ندرسوس، والبعض اآلخر ليس كذلك.  SDNبالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
  التقنيات يف األقسام التالية.

  :تقنيات القنوات ملراكز البيانات ٣-٧

االستجابات  إحدىوكانت  وجود الخادم االفرتايض. الحظنا سابقاً يف هذا الفصل أثرَ 
فنا املحاكاة لقد عرَّ و  هوم املحاكاة االفرتاضية للشبكة.د مفلِ وْ مَ  يالفرتاضية الخادم ه

من التعريفات البديلة للشبكات  اً نرشح أيضاً واحدس.  و ٧-٣للشبكة يف قسم االفرتاضية 
، التي أرشنا إليها عىل أنها الرتاكبات املعتمدة عىل مراقب SDNاملُعرَّفة بالربمجيات 

ا كيف تعمل تقنيات القنوات املعتمدة عىل حنَ ضَّ يف هذا الوقت وَ و  . األجهزة االفرتاضية
من تقنيات  يوجد عددٌ وة عىل تحقيق هذه االفرتاضية للشبكات.  مراقب األجهزة االفرتاضي
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.  SDNبعضها تسبق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ؛م يف مراكز البياناتخدَ ستَ القنوات تُ 
لتحديد العديد من احتياجات مركز البيانات  ؛م ثالث تقنيات أساسية اليومخدَ ستَ تُ و 

عة توسِّ هذه هي شبكة محلية افرتاضية مُ طرق القنوات و  .٢-٧مناها يف قسم وقدَّ 
(VXLAN) ]واملحاكاة االفرتاضية للشبكات باستخدام تغليف التوجيه الشامل ٣ ،[
(NVGRE) ]وقنوات النقل عدمية الحالة ٤ ،[(STT) ]٥  .[  

اذ فَ كل بروتوكوالت القنوات عىل مفهوم تغليف إطار عناوين التحكم بالنَّ  وتعتمدُ 
  ف عَر .  وهذا يُ IPللطبقة الثانية داخل حزمة بروتوكول اإلنرتنت  MACوسائط إىل ال كامالً

يكون املضيفون املشاركون يف و.  MAC-in-IPيف بروتوكول اإلنرتنت  MACبـ قنوات الـ 
آخر غري الشبكة املادية  يشءٍ  بعض عىل غري علم بأن هناك أيَّ مع االتصاالت بعضهم 

كام لو مل تكن  بنفس الطريقة متاماً  حزمال نالتقليدية بينهم.  يبني املضيفون ويرسلو 
تشابه الشبكات االفرتاضية  ؛بهذه الطريقةو هناك شبكات افرتاضية مشاركة يف األمر.  

يئة أنهم بالفعل يعملون يف ببحيث يكون املضيفون عىل غري علم  ؛الخوادم االفرتاضية
 ؛يتم تغليفها كلام انتقلت يف الشبكة املادية حزمحقيقة أن ال ؛م بهسلَّ من املُ و افرتاضية.  

، ويجب إعادة تهيئة برمجيات املضيف MTUحيث تقلل حجم وحدة النقل القصوى 
  لحساب هذه التفاصيل.

لتكوين قنوات تتامسك مع بعضها مع  ؛م كل هذه الطرق الثالث للقنواتخدَ ستَ قد تُ و 
يف نظام الرتاكبات املعتمدة عىل مراقب األجهزة  VTEPsنقاط نهاية القناة االفرتاضية 

لوك  ومع إعطاء هذه الخلفية )٢( .SDN via  hypervisor-based overlays االفرتاضية  والسُّ
أعمق عىل هذه التقنيات وتدرس  األسايس لتقنيات القنوات، تعطي األقسام التالية نظرةً 

  كيف أنها تختلف بعضها عن بعض.

   

                                                 
ى هذه أحياناً نقاُط نهاية قنوات الشبكة املحلية املتوسعة االفرتاضية   ٢ ، والتي تَْعِني بشكٍل جوهري نفس VXLANتُسمَّ

 األمر كونه شامالً وأساسياً، ويستخدم يف نقاط نهاية القناة االفرتاضية.
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   :عة افرتاضيةشبكة محلية متوسِّ  ١-٣-٧

 VMwareبواسطة  أوالً VXLANالشبكة املحلية املتوسعة االفرتاضية  تقنيةتطورت 
الشبكات.  وبعض الخصائص  تقنيةق لتقليل عدم املرونة والقيود الخاصة بُر وسيسكو كطُ 

 هي: VXLANالرئيسية للشبكة املحلية املتوسعة االفرتاضية 

يف  MACقنوات الـ  VXLANم الشبكة املحلية املتوسعة االفرتاضية خدِ ستَ تَ  -
 .MAC-in-IPبروتوكول اإلنرتنت 

من شبكة محلية متوسعة افرتاضية  اً ى جزءسمَّ كل شبكة افرتاضية أو تراكب يُ  -
VXLAN. 

  
  : صيغة حزمة الشبكة املحلية املمتدة االفرتاضية٣-٧شكل رقم 

من خالل رقم  ؛VXLANعة االفرتاضية تعريف أقسام الشبكة املحلية املتوسِّ  يتمُّ  -
 مليون) قسم. ١٦ (تقريباً  ٢٤ ٢حتى  بت، وتسمحُ  ٢٤تعريفي قطعة الـ 

 عدمية الحالة. VXLANعة االفرتاضية قنوات الشبكة املحلية املتوسِّ  -

هي املبدالت  ،VXLANنقاط نهاية أجزاء الشبكة املحلية املتوسعة االفرتاضية  -
 .VTEPsى نقاط نهاية القناة االفرتاضية سمَّ وتُ  ،التي تجري التغليف

وحد بني اثنني املبث الذات  VXLANحزمة الشبكة املحلية املتوسعة االفرتاضية  -
 حزمصيغة حزمة بروتوكول واستخدام  ،VTEPsمن نقاط نهاية القناة االفرتاضية 

 .UDP-over-IPم عىل بروتوكول اإلنرتنت خدِ ستَ بيانات املُ 
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.  يكون رقم منفذ بروتوكول UDPم خدِ ستَ بيانات املُ  حزمإنها تعتمد عىل بروتوكول  -
 .٤٧٨٩هو  VXLANللشبكة املحلية املتوسعة االفرتاضية  UDPم خدِ ستَ بيانات املُ  حزم

.  كام VXLANصيغة حزمة الشبكة املحلية املتوسعة االفرتاضية  ٣-٧يوضح شكل 
وبروتوكول  MACالعنوان الخارجي يحتوي عىل عناوين الـ  ى يف املخطط، أنَّ رَ ميكنك أن تَ 

 ث موحد إىل مبدل املكان املقصود، ويعمل كنقطةِ مناسبة إلرسال حزمة بَ  IPاإلنرتنت 
 VXLANعنوان الشبكة املحلية املتوسعة االفرتاضية  عُ بِ تَّ يَ و القنوات االفرتاضية.نهاية 

ف شبكة للشبكة املحلية املتوسعة االفرتاضية عرِّ ويحتوي عىل مُ  ،العنوان الخارجي
VXLAN  مليون شبكة. ١٦بت طول، وكافية لحوايل  ٢٤يتكون من  

أنها تساعد عىل يف  VXLANالشبكة املحلية املتوسعة االفرتاضية  تقنية ويجادل مؤيد
من توازن الحمولة يف شبكة مركز البيانات عىل  كثريٌ  يعتمدُ وتوازن الحمولة يف الشبكة.  

الواقع  إنَّ و منفذ املكان املقصود واملصدر.   قيم حقول الحزمة املختلفة، مبا يف ذلك أرقامُ 
مشتقة بواسطة تجزئة  UDPبيانات املستخدم  حزممنفذ املصدر ملكون بروتوكول  هو أنَّ 

  س لتوازن الحمولة مع الشبكة.لِ الحقول األخرى لنتائج التدفق يف وظيفة التوزيع السَّ 

  :GREافرتاضية الشبكة باستخدام تغليف التوجيه الشامل  ٢-٣-٧

 أوالً  NVGREافرتاضية الشبكة باستخدام تغليف التوجيه الشامل  تقنية تْ َر وِّ طُ 
وجد هنا ت.  و اتش يبإنتل، وديل، و  ن:بواسطة مايكروسوفت، مع مساهمني آخرين يشملو 

  :NVGREبعض الخصائص الرئيسية للشبكة االفرتاضية باستخدام تغليف التوجيه الشامل 

 NVGREتستخدم محاكاة افرتاضية الشبكة باستخدام تغليف التوجيه الشامل  -
 .MAC-in-IPيف بروتوكول اإلنرتنت  MACقنوات الـ 

 ى شبكة الطبقة الثانية االفرتاضية.سمَّ كل شبكة افرتاضية أو تراكب يُ  -

فة عرَّ مُ  NVGREتكون الشبكات االفرتاضية باستخدام تغليف التوجيه الشامل  -
 مليون) شبكة. ١٦( ٢٤ ٢مام يسمح حتى  ؛بت ٢٤مبعرف شبكة فرعية افرتايض 

 ،NVGREلتوجيه الشامل قنوات محاكاة افرتاضية الشبكة باستخدام تغليف ا -
 ، تكون بدون حالة.GREقنوات تغليف التوجيه الشامل  :مثل
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 NVGREمحاكاة افرتاضية الشبكة باستخدام تغليف التوجيه الشامل  حزمن كوّ تُ  -
بني اثنني من نقاط النهاية ملحاكاة افرتاضية الشبكة باستخدام تغليف  اً موحد اً بث

م افرتاضية الشبكة خدِ ستَ مبدل.  تَ ، وكل يعمل عىل NVGREالتوجيه الشامل 
دة بواسطة حدَّ العنوان املُ  صيغةَ  NVGREباستخدام تغليف التوجيه الشامل 

 ].١٢، ١١[ GREمعيار تغليف التوجيه الشامل 

  
  : صيغة حزمة افرتاضية الشبكة باستخدام تغليف التوجيه الشامل٤-٧شكل رقم 

  

حزمة محاكاة افرتاضية الشبكة باستخدام تغليف التوجيه الشامل  صيغةَ  ٤-٧ح شكل وضِّ يُ 
NVGRE  .يحتوي العنوان الخارجي عناوين الـ وMAC  وبروتوكول اإلنرتنتIP ؛املناسب 

 ؛يعمل كأنه نقطة نهاية قناة افرتاضيةوإلرسال حزمة البث املوحد إىل مبدل املكان املقصود.  
يكون استدعاء الشبكة املحلية و.  VXLANمثل الشبكة املحلية املتوسعة االفرتاضية  متاماً 

 حزمهو بروتوكول  IPعبارة عن قيمة بروتوكول اإلنرتنت  VXLANاملتوسعة االفرتاضية 
بالنسبة ملحاكاة افرتاضية الشبكة باستخدام تغليف التوجيه و .  UDPبيانات املستخدم 

التوجيه  ، والتي تعني تغليَف 0x2fهي  IPبروتوكول اإلنرتنت تكون قيمة  ؛NVGREالشامل 
منفصل  IPأنه بروتوكول إنرتنت  GREويعترب تغليف التوجيه الشامل  .GREالشامل 

بيانات  حزمأو بروتوكول  TCPبروتوكول التحكم بالنقل  :مثل ،ومستقل يف نفس الفئة
 مقصودٌ  ومكانٌ  ، ال يوجد مصدرٌ بالتايل وكام ميكنك أن ترى يف املخططو .  UDPاملستخدم 

يتبع و.  UDPبيانات املستخدم  حزمأو بروتوكول  TCPملنافذ بروتوكول التحكم بالنقل 
 العنوانَ  NVGREعنوان محاكاة افرتاضية الشبكة باستخدام تغليف التوجيه الشامل 



  الفصل السابع

 ٢٨٥  املفهوم الشامل: الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

ويحتوي معرف الشبكة الفرعية ملحاكاة افرتاضية الشبكة باستخدام تغليف التوجيه  الخارجيَّ 
   شبكة. مليون ١٦لحوايل  ، كافيةً اً بت ٢٤من طول  NVGREالشامل 

   :قنوات النقل بدون حالة ٣-٣-٧

إىل حقل تقنيات القنوات  اً حديث مدخالً STTقنوات النقل بدون حالة  تُعترب
كان الراعي الرئييس باألساس هو رشكة و من أجل محاكاة افرتاضية الشبكة.   ؛املستخدمة
  هي: STTبعض الخصائص الرئيسية لقنوات النقل بدون حالة  تُعتربنيسريا.  و 

يف بروتوكول اإلنرتنت  MACقنوات الـ  STTالنقل بدون حالة  م قنواتُ خدِ ستَ تَ  -
MAC-in-IP. 

لكنها  ؛STTالعامة للشبكة االفرتاضية يف قنوات النقل بدون الحالة  الفكرةُ  تظّل  -
 .context IDى سياق الرقم التعريفي سمَّ تكون يف معرف عام أكرث يُ 

أكرب من الشبكات  لعددٍ  ، وتسمحُ اً بت ٦٤الرقم التعريفي عبارة عن  يكون سياُق  -
 االفرتاضية ومدى أوسع من مناذج الخدمة.

لتحقيق األداء ما فوق محاكاة  STTت النقل بدون حالة محاوالت قنوا تكتسُب  -
والشبكة املحلية  NVGREافرتاضية الشبكة باستخدام تغليف التوجيه الشامل 

الية تفريغ تقسيم بروتوكول التحكم من خالل فعَّ  ؛VXLANاملتوسعة االفرتاضية 
للعديد من  NICsاملوجودة يف بطاقات واجهة الشبكة  TCP TSOبالنقل 

عىل  منفذةً  آليةً  TSOتفريغ تقسيم بروتوكول التحكم بالنقل  يُعتربوادم.  الخو 
الكبرية من  حزمالتي تسمح بإرسال ال NICsخادم بطاقات واجهة الشبكة 

 ؛اإلرسال الفردي يف طلِب  NICإىل بطاقات واجهة الشبكة  البيانات من الخادمِ 
 وبالتايل تقليل النفقات العامة املرتبطة بالطلبات األصغر املتعددة.

 النظر عن الحالة. ضِّ االسم النقل بغَ  كام يتضمنُ  STTقنوات النقل بدون حالة  تُعتربو  -

البث املوحد بني نقاط نهاية القناة،  STTقنوات النقل بدون حالة  حزم نُ كوِّ تُ  -
حالة املرتبط بتفريغ  يف منهج أليِّ  TCPوتستخدم بروتوكول التحكم بالنقل 

 .  وهذا يعني أنها ال تستخدم مخططَ TSOتقسيم بروتوكول التحكم بالنقل 
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لتزامن  حالةً  ، والتي تتطلُب TCPالنوافذ النموذجي لربوتوكول التحكم بالنقل 
 والتحكم بالتدفق. TCPبروتوكول التحكم بالنقل 

رشح  :.  ومثلSTTحزمة قنوات النقل بدون حالة  صيغةَ  ٥- ٧ح الشكل يوضِّ و
 MACيحتوي العنوان الخارجي عىل عناوين الـ  ؛بروتوكوالت القنوات األخرى هنا

إلرسال حزمة بث موحد إىل مبدل املكان املقصود،  ؛املناسب IPوبروتوكول اإلنرتنت 
حلية املتوسعة .  بالنسبة للشبكة املVTEPوتعمل مثل نقاط نهاية القناة االفرتاضية 

، UDPبيانات املستخدم  حزمهي بروتوكول  IPاالفرتاضية، كانت قيمة بروتوكول اإلنرتنت 
كانت  NVGREوبالنسبة ملحاكاة افرتاضية الشبكة باستخدام تغليف التوجيه الشامل 

  .GREقيمة بروتوكول اإلنرتنت تغليف التوجيه الشامل 
 

 
  بدون حالة: صيغة حزمة قنوات النقل ٥-٧شكل رقم 

  

، يكون بروتوكول اإلنرتنت هو بروتوكول STTلقنوات النقل بدون حالة  بالنسبةِ 
لقنوات النقل  TCPفقط منفذ بروتوكول التحكم بالنقل  .  يصادُق TCPالتحكم بالنقل 

.  يتبع عنوان قنوات النقل بدون ٧٤٧١، تستخدم القيمة ، لكن مؤقتاً STTبدون حالة 
بطول  STTويحتوي معرف سياق قنوات النقل بدون حالة  ،رجيالرأس الخا STTالحالة 

حيث يجرى ذلك، وهناك  ؛، والذي ميكن تقسيمه ثانية مستخدمه ألغراض متعددةاً بت ٦٤
  مساحة فسيحة كام للشبكات االفرتاضية عند الحاجة.
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  :تقنيات املسار يف مركز البيانات ٤-٧

لروابط الشبكة  ؤاملسائل املهمة يف مراكز البيانات الحالية هي االستخدام الكف إحدى
البنية التحتية لشبكة مركز البيانات.  مع حجم  املادية التي تربط أجهزة الشبكة مكونةً 

  وطلبات مراكز البيانات، يكون من الواجب أن كل الروابط تستخدم كل الروابط بقدرتها كاملة.

أحد أوجه القصور يف تقنيات شبكة الطبقة الثانية مثل  أنَّ  ؛١-٢-٧قسم كام رشحنا يف 
من أجل التأكد من الشبكة  ؛روابط معينة دٍ مْ هو أنها تغلق عن عَ  ؛الشجرة املتفرعة

فقد أصبحت هذه العقبة أكرث  ؛يف مركز البيانات ؛الهرمية بدون حلقات تكرار.  بالطبع
من االنتقادات املبكرة  ت كتلةً نَ وَّ ئة، التي كَمن مشكلة مرات التجميع البطي أهميةً 

  .STPلربوتوكول الشجرة املتفرعة 

الشبكة املادية.   اجتازتكلام  حزملل اذكيٍّ  اً شبكة الطبقة الثالثة أيضاً توجيه تتطلُب و 
من  اً رغب أن توفر بعضتالتقنيات املتعلقة باملسار التي  هذا القسم بعَض  يستعرُض و

  بكفاءة أكرث. بينيةالذكاء املطلوب الستخدام الشبكات وروابطها ال

   :املسارات العامة املتعددة يمسائل التوجيه ذ ١-٤-٧

يوجد موجهات  ؛الشبكات الفرعية للطبقة الثالثة يخصُّ  فياميف الشبكة النموذجية 
يكون لهذه وما لتوفري روابط احتياطية لتفادي األعطال والقصور.   عديدة مرتبطة بطريقةٍ 

تعدد املسارات هو فئة املالتوجيه  دُّ عَ م لتوازن الحمولة.  ويُ خدَ ستَ الروابط القدرة عىل أن تُ 
من  من أجل عمل توازن للبيانات عرب عددٍ  ؛عامة للتقنيات التي تستخدم التوجيه املتعدد

  مخطط متعدد املسارات هي: اعتبارها يف أيِّ  املسارات املحتملة.  واملسائل التي يجُب 

للحزم التي  out-of-order delivery OOODالقدرة عىل التسليم بغري ترتيب  -

 .تسجيلها بواسطة املستقِبل ويجب أن يتمَّ  ،تأخذ مسارات مختلفة

الروابط يف املسارات املختلفة، القدرة عىل اختالفات الحجم األقىص للحزمة عىل  -

 ،TCPبروتوكول التحكم بالنقل  :مثل ،لربوتوكوالت معينة التي تسبب مشكالٍت 

 الخاصة به. MTUاكتشاف وحدة النقل القصوى  ومسار
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 املفهوم الشامل: الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٢٨٨

 :بروتوكول الشجرة املتفرعة املتعددة ٢-٤-٧

أفضل  لتحقيق استخدامٍ  ؛MSTPبروتوكول الشجرة املتفرعة املتعددة  تقديمُ  تمَّ 
عندما يوجد عدة شبكات  spanning treeالشجرة املتفرعة  تقنيةلروابط الشبكة مع 

 VLANشبكة محلية افرتاضية  كلُّ  ميكن أن تعمَل و حارضة.   VLANsمحلية افرتاضية 
باستخدام الروابط يف أن يجعل شجرة  التحسنيُ  مَّ تَ و تحت الشجرة املتفرعة الخاصة بها.  

مة من شبكة خدَ ستَ تستخدم الروابط غري املُ  VLAN’sة االفرتاضية امتداد الشبكة املحلي
م بروتوكول الشجرة املتفرعة عندما يكون ذلك مناسباً.  قُدِّ  ؛أخرى VLANمحلية افرتاضية 

].  ١[ IEEE 802.1Q-2005من  .  وهو اآلن جزءٌ IEEE 802.1sكـ  أصالً MSTPاملتعددة 
من  ؛VLANsمن الشبكات املحلية االفرتاضية  كبريٌ  ا أن يكون هناك عددٌ لقد كان رضوريٍّ 

بسبب أن التوزيع كان فقط  ؛ع جيد عرب روابط الشبكةوزَّ مُ  أجل تحقيق مستوى استخدامٍ 
يسبق بروتوكول الشجرة املتفرعة و.  VALNعند تقسيامت الشبكة املحلية االفرتاضية 

ه، والذي ال يشتمل عىل بروتوكول التجسري ألقرص مسار املرشوح أدنا MSTPاملتعددة 
  هذا القيد.

  :تجسري (ربط) أقرص مسار ٣-٤-٧

استخدام  ، وهدفه هو متكنيُ SPBأقرص مسار  تجسريِ  معيارَ  IEEE 802.1aq يُعترب
 لكلِّ  SPBتجسري أقرص مسار  يسمحُ  ؛املسارات املتعددة يف شبكة الطبقة الثانية.  وبالتايل

  تكون نشطة.أن بالروابط يف نطاق الطبقة الثانية 

الرابط، والذي يعني أن األجهزة تكون  حالةِ  بروتوكوَل  SPBأقرص مسار  تجسريُ  يُعترب
ب من خالل حسا ؛عىل قرارات إعادة التوجيه وتكون قادرةً  ،عىل علم بالبنية حولها

نها تستخدم بروتوكول التوجيه من النظام املتوسط إىل أ و  ،أفضل مسار إىل املكان املقصود
 ولتحديد املسارات إىل كلِّ  ،وإعالن بنية الشبكة ،] الكتشاف٦[ IS-ISالنظام املتوسط 

  الجسور يف نطاقها.

ه باستخدام التغليف عند طرف الشبكة.  فَ دَ هَ  SPBأقرص مسار  ق تجسريُ حقِّ يُ و
 Q-in-Qأو  MAC-in-MAC (IEEE 802.1ah)أن يكون هذا التغليف إما  وميكنُ 

(IEEE 802.1 ad) َا تغليف حنَ .  لقد َرشQ-in-Q  ٥- ٥-٥باختصار يف القسم.  
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 ٢٨٩  املفهوم الشامل: الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

  فإن ؛ح يف الشكلوضَّ وكام هو مُ  .Q-in-Qصيغة اإلطار لـ  ٦- ٧ح شكل وضِّ يُ و
 Q-in-Q  تعني دفع بطاقات الشبكة املحلية االفرتاضيةVLAN بحيث  ؛إىل الحزمة

ى أيضاً شبكة سمَّ أساسية، وتُ  VLANيصبح الوسم الداخيل هو شبكة محلية افرتاضية 
يكون لدى الوسم الخارجي أسامء و.  C-VIDأو    VLANمحلية افرتاضية للعميل 

الستخدامها يف  ؛metro tagوسم مرتو  ننو كوِّ عىل سياق استخدامها.  يُ  متعددة، اعتامداً 
الستخدامها يف موفر  PE-VLANن موفر اإليرثنت كوِّ يرثنت، وتُ العمود الفقري ملرتو اإل

الستخدامها يف موفر خدمة الشبكات املحلية االفرتاضية  S-VIDالشبكات، وتكون 
VLANs  . للعميل  االفرتاضيةُ  املحليةُ  ل الشبكةُ ثِّ متُ وC-VID  وسم الشبكة املحلية

  .VLANاالفرتاضية للعميل األساس 

  
 Q-in-Q (VLAN): تجسري أقرص مسار ٦-٧شكل رقم 

  
 MAC-in-MAC: تجسري أقرص مسار: ٧-٧شكل رقم 

 فعُ دَ  ر الخدمة، يتمُّ وفِّ الحزمة عند طرف الشبكة الداخلية الخاصة مبُ  ُل ِص عندما تَ و 
لتعريف الشبكة املحلية الداخلية  ؛إىل الحزمة VLANوسم جديد لشبكة محلية افرتاضية 
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VLAN   .عندما و التي سوف تنتقل الحزمة إليها عندما تكون داخل شبكة موفر الخدمة
  .VLANإزالة وسم الشبكة املحلية االفرتاضية  تخرج يتمُّ 

 MACيشمل عنوان الـ و.  MAC-in-MACصيغة اإلطار لـ  ٧- ٧ح الشكل وضِّ يُ و
.  DAاملقصود واملكان  ،SAالعنوان األساس (العمود الفقري) الجديد لعناوين املصدر 

للشبكة  VLANف شبكة محلية افرتاضية عرِّ من العنوان عبارة عن مُ  اً يكون أيضاً جزءو
عن رقم تعريفي لنموذج الخدمة الخاص بالشبكة  فضالً B-VIDاألساس ملوفر الشبكة 

، والتي تسمح ملوفر الخدمة لرتتيب العمالء يف خدمات خاصة وتوفري ID (I-SID)األساس 
 حزمةال ُل ِص عندما تَ و خدمة.   وعىل إنتاجية كلِّ  ،QoSبة لجودة الخدمة مستويات مناس

وترسل من خالل شبكة  ،إىل بداية الحزمة اً جديد اً إىل طرف موفر الخدمة، ترفق عنوان
  إزالته من العنوان. عندما ترتك نطاق موفر الخدمة يتمُّ و موفر الخدمة.  

  :التكلفة املتساوية للمسارات املتعددة ٤-٤-٧

هي حوسبة أمثل  ؛اعتبارها يف الشبكات الكبرية يُعترب أحد أهم العمليات التي يجُب 
هي حوصجب اعتبارها يف الشبكات الكبرية هي حوصبة أقىص  tationمساريكون فقط 

حزمة فقط إىل مكانها املقصود يكون  َل قْ إن نَ .  مسار.سبة لجودة الخدمة ملحلية الداخلية
 حِ تْ فَ  بروتوكوَل  ٢- ٥- ١ا يف قسم منَ . قدَّ من الحصول عليها بالطريقة األكرث كفاءةً  أبسط كثرياً 

 IS-ISوبروتوكول توجيه النظام املتوسط إىل النظام املتوسط  OSPF أقرص مسار أوالً
م لحساب التوجيهات يف شبكات الطبقة خدَ ستَ كربوتوكوالت حالة الرابط الحديثة التي تُ 

أن بروتوكول توجيه النظام املتوسط  ؛٣-٤- ٧لقد رشحنا فقط ذلك يف قسم و  دة. عقَّ الثالثة املُ 
م كأساس لحساب التوجيهات يف بروتوكول تجسري أقرص خدَ ستَ يُ  IS-ISإىل النظام املتوسط 

ى املسار املتعدد بتكلفة سمَّ د إسرتاتيجية توجيه عامة تُ وجَ وتُ للطبقة الثانية.   SPBمسار 
 واضحةً  تعدد املسارات خاصيةً امليُعترب التوجيه وق يف مركز البيانات.  طبَّ تُ  ECMPمتساوية 

، وبروتوكول توجيه النظام املتوسط إىل OSPF من فتح أقرص مسار أوالً  بها يف كلٍّ  اً مسموح
يكون املفهوم عندما يتواجد أكرث من مسار بتكلفة متساوية و.  IS-ISالنظام املتوسط 

من خالل خوارزمية  ؛حساب املسارات املتعددة أن يتمَّ  وميكنُ موجودة يف املكان املقصود، 
ستخدم أن يُ  عرضها ملنطق إعادة توجيه الحزمة.  وعند هذه النقطة يجُب  أقرص مسار ويتمُّ 

 أنَّ  من مخطط توازن الحمولة يف االختيار بني املسارات املتاحة املتعددة.  بسبِب  بعٌض 
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من الطرق  د العديدُ وجَ تشتق املسارات املتعددة ويُ بروتوكوالت التوجيه العديدة ميكن أن 
 ECMPلعمل توازن الحمولة عرب مسارات متعددة، ويُعترب املسار املتعدد بتكلفة متساوية 

عىل بعض مسائل املسار  اً نقاش ميكن أن تجدَ و إسرتاتيجية توجيه أكرث من كونه تقنية خاصة.  
].  ويوجد تحليل خوارزمية املسار ١٠رجع [يف امل موجوداً  ECMPاملتعدد بتكلفة متساوية 
  ].٨يف مرجع [ ECMPاملتعدد بتكلفة متساوية 

 تعتمدُ  PCEهي عنرص حوسبة املسار  ؛دة أخرى لحوسبة املساراتعقَّ مُ  تقنيةوجد تُ و 
أنها  رى كثرياً وال ت ،واسعة النطاقالتم استخدامها بشكل رئييس يف الشبكة  عىل البنية.

  .١-١-٨ولذا نؤجل هذا املوضوع إىل قسم  ؛البياناتم يف مركز خدَ ستَ تُ 

   :تعقيد الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات وأقرص مسار ٥-٤-٧

املتحكم  قد عنينا أنَّ و  ألهمية حساب أمثل مسار. اً متكرر  اً صنعنا يف هذا الفصل مرجع
 ؛التقليديةة عَ وزَّ هذه املهمة أفضل من مفهوم الخوارزمية املُ  يَ جِر املركزي ميكن أن يُ 

أن تأخذ  نها ميكنُ أ ) ٢الشبكات، ( أكرث تخصُّ  وعامليةً  مستقرةً  لها رؤيةً  ) أنَّ ١( :بسبب
ض النطاق الرتددي الحالية، أكرث من املفاهيم ْر عَ  عوامل أكرث يف االعتبار، وتشمل حموالِت 

 ومعالج للخادم بدالً ،أكرب إجراء الحوسبة عىل ذاكرة لها سعةٌ  ) ميكنُ ٣(ة الحالية، عَ وزَّ املُ 
هذا  واملعالج املتاح يف أجهزة الشبكة.  وبالرغم من كون كلِّ  ،من الذاكرة األكرث محدودية

تعقيد الحساب الشامل لحساب أقرص مسار بأنه ال يتغري إىل علينا اإلشارة  يجُب ف اً؛صحيح
حيث تنمو  ؛لشام بشكلٍ  صعبةً  أقرص مسار مشكلةً  يظلُّ ومن هذه العوامل.   بواسطة أيٍّ 

] ٢خوارزم ديجكسرتا [ ومقاييس الروابط.  إنَّ  ،أعداد املبدالت :مثل ؛جداً  رسيعةٍ  بصعوبةٍ 
من  بشكل كبري (إنه يستخدم يف كلٍّ  اً مخدَ ستَ يظل مُ  ؛من أجل أقرص مسار ؛املعروف جيداً 

، IS-ISوبروتوكول توجيه النظام املتوسط إىل النظام املتوسط  ،OSPF ح أقرص مسار أوالًتْ فَ 
 ،مع جهاز أرسعو  ح أن تغري ذلك.رجَّ من غري املُ  SDNوالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

أمثل مسارات برسعة  فإنها تساعد يف حساِب  ؛ط الشبكةخطَّ وقاعدة بيانات مستقرة أكرث ملُ 
  لرئيسية.أكرث؛ وهي ال تؤثر يف تعقيد املشكلة ا

                : بنية اإليرثنت يف مركز البيانات ٥-٧

يستخدم مبدالت اإليرثنت فهو  اً؛هندسة البيانات يف مركز البيانات تحدي تُعترب
حيث ينقل أحدهم  ؛الة بشكل متزايدالتقليدية املرتبة يف هرم منوذجي من مبدالت فعَّ 



  الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يف مركز البيانات

 املفهوم الشامل: الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٢٩٢

ض النطاق الرتددي ْر يف عَ  بينيةروابط االتصال ال الهرم بالقرب من املركز.  ومع ذلك تزدادُ 
بشكل كثيف وطبيعي،  ا بالقرب من املركز، وتكون هذه الروابط مستخدمةً كنَ رَّ كلام تحَ 

النطاق الرتددي  َض ْر عَ  نعني باالستخدام الزائد أنَّ و  بسهولة. أن يحدث الغلُق  وميكنُ 
ض النطاق الرتددي ْر أعىل من عَ  ؛واملمكن ملستوى واحد من الهرم ،املتجمع الداخل

  املتجمع الذاهب إىل املستوى التايل.

بنية  تعتمدُ و  ].٧لتقليدية وهو بنية اإليرثنت [لشبكة هذه املبدالت ا د بديٌل وجَ يُ 
ض ْر ع عَ ى مع املستوى التايل بتجمُّ مستوً  كلُّ  اإليرثنت عىل بنية غري مغلقة بواسطتها يتصُل 

إىل بنية  يكون تسهيل ذلك من خالل البنية التي تشريُ وهم.  ل نطاق ترددي أعىل أو مساوٍ 
 يف بنية الشجرة املمتلئة يكون عددُ و .  ٨-٧ر هذه البنية يف الشكل صوِّ الشجرة املمتلئة.  ونُ 

الروابط املغادرة  ى من البنية يساوي عددَ عطً الروابط الداخلة ملبدل واحد يف مستوى مُ 
 عددُ  مفهومنا عن مركز الشبكة، ويكونُ  .  وهذا يعني أنَّ لهذا املبدل تجاه املستوى التايل

 يكون لجذرِ و لك التي يف اتجاه مغادرة الشجرة.من ت الروابط الداخلة للمبدالت أكرب بكثريٍ 
.  closهذه البنية ببنية كلوس إىل  ار عادةً شَ يُ ومبدل أقل منه.   أكرث من أيِّ  الشجرة روابطُ 

وتكون بنية  ،منذ األيام األوىل التصال التليفون املستعرض closبنية التبديل كلوس  دُّ عَ تُ و 
لكنها  ؛م فقط يف بناء بنية الشبكةخدَ ستَ ال تُ  closالبنية  الة.  الحظ أنَّ تبديل غري مغلقة فعَّ 

  م يف البنية الداخلية ملبدالت اإليرثنت نفسها.خدَ ستَ أيضاً قد تُ 

ض ْر عَ  فة املميزة الرئيسية هي تجميعُ مفتاح الصِّ  يكونُ  ؛بالنسبة لبنية اإليرثنت
  الذي يليه كمفهوم مركز الشبكة.ى واحد إىلوالذي ال يقل عن مستوً  ،النطاق الرتددي

ض النطاق الرتددي املنخفضة أو عدد ْر ذلك من خالل عدد أكرب لروابط عَ  تحقيُق  مَّ تَ  سواءٌ 
جوهري من بنية  بشكلٍ بحيث ال تتغري  ؛ض النطاق الرتددي املرتفعةْر أقل من روابط عَ 
   الشجرة املمتلئة.  

ى بنَ روابط االتصاالت البينية تُ  فإنَّ  ؛وكام فهمنا معنى مركز الشبكة ملركز البيانات
بالنسبة للمحاولة البسيطة  ثانية، وتكون مكلفةً  جيجا بت لكلِّ  ١٠من روابط  متزايدٍ  بشكلٍ 

بنية اإليرثنت هو  حلِّ  جزءُ  يكونُ  ؛يف توفري روابط زائدة للشبكة بشكل مفرط.  وبالتايل
 ِض ْر عَ  كلُّ  وبالتايل يكونُ  ،ECMPاملسار املتعدد بتكلفة متساوية  تقنيةلعمل اتحاد لها مع 

  ى واحد عىل املستوى اآلخر متاحة للبنية.النطاق الرتددي املمكن املتصلة مبستوً 
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  : بنية الشجرة املمتلئة٨-٧شكل رقم 

 :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يف مركز البياناتحاالت استخدام  ٦-٧

الشبكات املُعرَّفة  ؛للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات لقد رشحنا تعريفات عديدة
األساسية، والتي نطلق عليها الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة  SDNبالربمجيات 
open SDNعن طريق واجهات برمجة التطبيقات ؛ والشبكات املُعرَّفة بالربمجيات SDN 

via APIsة عىل مراقب ؛ والشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق الرتاكبات املعتمد
إىل ذلك الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق  لقد رشحنا إضافةً و  األجهزة االفرتاضية.

 اً ملحوظ اً تجاري اً جذب ْت فقط اكتسب إذ إنها األَُول؛ ثالثالز عىل ركِّلكننا هنا نُ  ؛فتح الجهاز
كيف ميكن لهذه اإلصدارات من الشبكات املُعرَّفة  حتى وقت كتابة هذا الكتاب.

د احتياجات مركز بيانات اليوم كام رشحناها يف هذا الفصل؟  حدِّ أن تُ  SDNبالربمجيات 
  هذا السؤال. نتجيب األقسام التالية عو 

تقنيات  نأخذ يف اعتبارنا كلَّ  ؛٢- ٧مركز بيانات قدمناها يف قسم  بالنسبة ملتطلبات كلِّ 
بالرتتيب الرتاكبات عن طريق  اونقدمه الثالث. SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

 openاملُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة ، ويتبعها الشبكاتالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات أوالً
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SDN ًعن طريق واجهات برمجة التطبيقات فة بالربمجياتالشبكات املُعرَّ  ؛، وأخريا SDN 
via APIs. عىل القارئ مالحظة ذلك يف هذا الكتاب، عندما نستخدم مصطلح  يجُب و

فنحن نعني الشبكات املُعرَّفة  ؛عن طريق الرتاكبات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات
وهذا التمييز  االفرتاضية.ة عىل مراقب األجهزة بالربمجيات عن طريق الرتاكبات املعتمد

ة عىل مراقب بسبب أنه يوجد آلية أخرى للرتاكب ليست الرتاكبات املعتمد ؛مهامً  يُعترب
الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن  والسبب يف هذا الرتتيب هو أنَّ  األجهزة االفرتاضية.

 أحدهم حلَّ  ولذلك قد يعتقدُ  ؛د مركز البياناتحدِّ خاصة تُ  تقنيةطريق الرتاكبات هي 
  د بشكل مبارش أغلب هذه املسائل.حدِّ ليك يُ  ؛الرتاكب

ميكن أن يأخذ  ؛الثالث البديلة SDNبالنسبة لتقنيات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
ن هو الشبكات كوِّ ويُ  ،الحتياجات مركز البيانات أقل ترجيحاً  اً يف االعتبار تحديد إحداها

يعتمد و.  SDN via APIs اجهات برمجة التطبيقات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق و 
الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات برمجة  األساس املنطقي لنا عىل تعريِف 

واجهات برمجة التطبيقات  حيث ذكرنا أن ؛٢-٦يف قسم  SDN via APIs التطبيقات 
APIs   .أنه مبا أن مستوى التحكم  نعتقدُ و قد برمجت مستوى التحكم الداخيل إىل الجهاز

 SDNفيكون هذا املفهوم للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ؛يف جهاز الشبكة موجود داخلياً 
ات جوهرية مطلوبة يف تحديد  ِب لْ بالنسبة لالثنني اآلخرين يف قدرتهم عىل جَ  اً عيب تغريُّ

عرَّفة بالربمجيات اعتبار هذا النوع من الشبكات املُ  مَّ كام تَ  كز البيانات.احتياجات مر 
SDN .فيام مىض  
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  )١-٧( رقم جدول

  مقارنة بني البدائل يف تحديد احتياجات مركز البيانات

  االحتياج

الشبكات املُعرَّفة 
بالربمجيات عن 
  طريق الرتاكبات

SDN via 
overlays  

الشبكات املُعرَّفة 
بالربمجيات 

 openاملفتوحة 
SDN 

الشبكات املُعرَّفة 
بالربمجيات عن 
طريق واجهات 
  برمجة التطبيقات

 SDN via APIs  
  ال  نعم  نعم  التغلب عىل قيود الشبكة
  نعم  نعم  نعم  اإلضافة، والنقل، والحذف

  ال  نعم  ال  املعافاة من التعطل
  ال  نعم  نعم  اإليجار املتعدد

  بعض  نعم  ال  هندسة حركة البيانات وكفاءة املسار

 SDNقدرة تعريفات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  يلخُص  ١-٧الحظ أن جدول 
نرشح وسد احتياجات مركز البيانات التي ذكرناها يف هذا الفصل.  حدِّ املختلفة يف أنها تُ 

  هذا الجدول يف األقسام الالحقة.

                                                                    : التغلب عىل قيود الشبكة الحالية ١-٦-٧

 ،يف هذا القسم كيف أن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق الرتاكبات ُس دِر نَ 
، والشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن open SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة 

  د قيود حجم جدول عنوانحدِّ تُ  SDN via APIs طريق واجهات برمجة التطبيقات 
  .VLANsوأقىص عدد من الشبكات املحلية االفرتاضية  ،MACالـ  

  :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق الرتاكبات

ولذا تكون الشبكات املُعرَّفة  ؛لهذه املشكالت ينطوي عىل القنوات لٍّ حَ  أبسطَ  إنَّ 
 فقط مرئيةً  MACتكون عناوين الـ و هنا.   اً واضح اً بالربمجيات عن طريق الرتاكبات اختيار 

أجهزة  مراقَب  تُعتربلنقاط نهاية القنوات، والتي  MACمن الشبكة املادية كعناوين 
مراقب  لكلِّ  VMsإذا كان هناك مثانية خوادم افرتاضية  :كمثال بسيط لهذا ؛افرتاضية

إذا و . ايِن من خالل عامل مُثَ  ؛MACلقد قللت العدد الكيل من عناوين الـ  ؛أجهزة افرتاضية
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 VMsخوادم االفرتاضية المن األمور ضد التيار أو عدد  كانت نقاط نهاية القناة هي مزيدٌ 
  أكرب. MACيكون تخزين عنوان الـ ومراقب أجهزة افرتاضية أعىل،  لكلِّ 

يكون  ؛٤٠٩٦تجاوز حدود  :مثل ،VLANنفاذ الشبكة املحلية االفرتاضية بالنسبة الست
اآللية الجديدة لإليجار املتعدد عبارة عن قنوات،  بسبب أنَّ  ؛هذا الحل له أولوية أكرب

 ميكن أن يكون عددُ  ؛٣-٧كام رشحنا يف قسم و .  VLANsوليس شبكات محلية افرتاضية 
تقنيات الشبكة املحلية  مليون أو أكرث باستخدامِ  ١٦الشبكات أو األقسام ذات القنوات 

، أو الشبكات االفرتاضية باستخدام تغليف التوجيه الشامل VXLANاملتوسعة االفرتاضية 
NVGRE أو قنوات النقل بال حالة ،STT.  

الروابط يف  كلِّ واستخدام  ،كام هو الحال بالنسبة ملسألة تجمع الشجرة املتفرعة 
د الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق الرتاكبات حدِّ ال تُ و البنية التحتية املادية.  

 م الشبكات استخدامُ صمِّ عىل مُ  ميكن أن يكونَ و املسائل املتعلقة بالبنية التحية املادية.  
لتخفيف هذه األنواع من  ؛SDNالتقنيات الحالية من غري الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

  القيود املادية.

   :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة

يكون لدى الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة القدرة عىل تحديد قيود هذه 
فهي ال تحل هذه القيود بشكل متأصل بنفس الطريقة التي  ؛مع ذلكو الشبكات أيضاً.  

اسية بسبب الطبيعة األس ؛ة بالربمجيات عن طريق الرتاكباتتقوم بها الشبكات املُعرَّف
  وظيفة تحكم النقل خارج الجهاز إىل املتحكم املركزي نَّ أ و  للبديل يف استخدام القنوات.

وأقىص عدد للشبكات  ،MACحجم جدول عنوان الـ  :مثل ،القيودَ  د مبارشةً حدِّ ال تُ 
  .VLANsاملحلية االفرتاضية 

 ؛ع حلٍّ نْ لصُ  مناسبةً  open SDNاملُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة  تكون الشبكاتُ  ؛لكن
ميكن ملتحكم و لشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق الرتاكبات.  ل بحيث يكون مثاالً

ليك تصبح نقاط  ؛قنوات كام هو مطلوب أن يصنعَ  SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
لدفع البيانات من  ؛OpenFlowنهاية القنوات، ثم تستخدم قواعد التدفق املفتوح 

 املادية تبني وتدعم القنوات، ميكن أن يتمَّ  عداتامل مبا أنَّ و املضيفني إىل القناة املناسبة.  
وات والتي تشتق هذه املنافع من القن ،SDNأجهزة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  بناءُ 
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بالربمجيات  الشبكات املُعرَّفة بالتايل ميكن أن تحلَّ و   املادية. عداتكتساب أداء امللكن مع ا
  هذه القيود الخاصة بالشبكات بشكل مشابه لبديل الرتاكب. open SDNاملفتوحة 

  :SDN via APIs الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات برمجة التطبيقات 

إىل  APIsوواجهات برمجة التطبيقات  SDNإن إضافة الشبكات املُعرَّفة للربمجيات 
  أجهزة الشبكة ال يحدد بشكل مبارش قيود الشبكة كام رشحناها يف هذا الفصل.

  :ل، وتغيري املواردقْ إضافة، ونَ  ٢-٦-٧

 ؛والتغيريات الة، والتنقالت،قل البيانات، واألمتتة، والرسعة، واإلضافات الفعَّ إن مرونة نَ 
مع  رسيعةً  من أجل أن تظلَّ  ؛يف مراكز البيانات هامً مُ  ويكون أمراً  ،من الوظيفية اً نوع يُعترب

لتقنيات  الطرق التي بها ميكنُ  نحن اآلن نرشحَ و تأيت من أمتتة الخوادم والتخزين.   رسعاٍت 
  د هذه املسائل.حدِّ أن تُ  SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

   :املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق الرتاكباتالشبكات 

الصفة الرئيسية للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق الرتاكبات مع كونها  تُعترب 
تدور حول املحاكاة.  إنها ال تتعامل مع البنية  تقنيةهي  -تحدد اإلضافة، والنقل، والتغيري 

التعامل معها يف معظم األحيان  التي يتمُّ تكون أجهزة الشبكات و  .التحتية املادية مطلقاً 
 تُعترب ؛إىل ذلك يف مراقبات األجهزة االفرتاضية.  إضافةً  هي املبدالت االفرتاضية التي تعمُل 

ف الشبكات ذْ ببناء وحَ  ومقيداً  بسيطاً  تغيريات الشبكة املطلوبة يف تحقيق املهمة أمراً 
وتكون الشبكات  لهذا الغرض. ع رصاحةً صنَ والتي تُ  ،ل يف القنواتحمَ االفرتاضية، والتي تُ 

  االفرتاضية سهلة املعالجة عن طريق الربمجيات.

 ةً اِرش بَ إضافة، ونقل، وحذف وتغيري يف شبكات الرتاكب مُ  تكون مهمة عملِ  ؛بالتايل
تكون مشكالت و عزلها وتقييدها مع القنوات،  يتمُّ  بسبب أن املهمةَ  ؛األمتتة وسهلةَ  متاماً 

تطبيقها  اً أن تكون عليه الحالة إذا كانت التغيريات مطلوب ملا يجُب  انتشاراً التعقيد أقل 
 أنَّ  يف البعُض  قد يجادُل  ؛بالتايلو األجهزة املادية يف الشبكة.   ومضاعفتها عىل كلِّ 

الرتاكبات تكون أبسط طريقة لتوفري األمتتة ومرونة الحركة املطلوبة لدعم اإلضافة، 
  املتكرر. والنقل، والحذف والتغيري
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الشبكات االفرتاضية غري مدمجة  كونَ هو أنَّ  ؛السلبي لهذه املرونة الجانُب  يُعترب
ع هذه اإلضافات، والنقل، والتغيري بدون نْ يكون من السهل صُ ف ؛بإحكام مع الشبكة املادية

الشبكة املادية التابعة لذلك لها القدرة عىل معالجتها.  إن الحل الواضح هو  تأكيد أنَّ 
  كفاءة للمشكلة. اذ حالً دُّ عَ لكن هذا ال يُ  ؛زيادة قدرة الشبكة املادية مبقدار كبري

  :open SDNاملُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة  الشبكاُت 

إذا استخدمت الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة يف  ؛كام رشحنا يف قسم سابق
بالنسبة للشبكات املُعرَّفة  مبارشاً  يكون ذلك سهالً؛ فع القنوات والشبكات االفرتاضيةنْ صُ 

 عُ نْ هي صُ  املهمةُ  .  تكونُ مسبقاً  رَ كِ لتحقيق نفس النتائج كام ُذ  ؛بالربمجيات املفتوحة
ع الحزمة إىل فْ والستخدام قواعد التدفق املفتوح لدَ  ذلك، مرُ األ  َب لَّ طَ تراكب كلام تَ  قنواِت 

  القنوات املناسبة.

تعرض الشبكات املُعرَّفة  ؛إىل مميزات الشبكات االفرتاضية عن طريق القنوات إضافةً 
  وهو  -الشبكة املادية أسفلها  وتشغيلِ  ،بالربمجيات املفتوحة القدرة عىل تغيري التهيئة

  .٥-٦-٧امليزة الفعلية لهذه القدرة موجود يف قسم  حُ َرشْ و طبقة تحتية.   ا إىلما يشري جزئيٍّ 

  :SDN via APIs الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات برمجة التطبيقات 

مل يحدث  نْ إ و  ،عمل مربمج ألمتتة املهام إطارَ  APISر واجهات برمجة التطبيقات وفِّ تُ 
القدرة عىل وجود متحكم عىل علم بالتغيريات  إنَّ إذ  اً؛يدوي تدخالً فسيتطلُب  ؛ذلك

.  ةً قَ لَ طْ مُ  ميزةً  يُعتربن يتجاوب بأن يصنع تغيريات يف الشبكة أ وميكن  ،االفرتاضية للخادم
لهذا الحل يدور حول حقيقة أن القدرات الجوهرية للشبكة مل يتم  السلبيَّ  الجانَب  نَّ إ 

والشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة  ،(الرتاكبات الشبكة االفرتاضية تُعتربال و تغيريها.  
open SDN وال التحسني الجوهري يف البنية الفعلية الحقيقية للشبكات املُعرَّفة (

  .APIواجهة برمجة التطبيقات  لحلِّ  ارضوريٍّ  اً مكون open SDNبالربمجيات املفتوحة 

  :التعايف من األعطال ٣-٦-٧

لتحقيق إتاحة ووفرة ومعافاة عالية يف حالة العطل.   ؛اليوم آلياتلدى مراكز البيانات 
من حيث القدرة عىل توقع  ؛يكون لهذه اآلليات سلبيات ،كام ذكرنا مسبقاً  ؛ومع ذلك

 SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  تحسني طرق املعافاة هذه.  بالتايل، ميكن أن نتوقع أنَّ 
  االحتياجات الخاصة. توفر بعض املساعدة يف مطابقة هذه
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االفرتاضية،  الخوادم املادية، أو األجهزة :مثل ،حاالت العطل الخاصة بالحوسبة الحظ أنَّ 
تحديدها يف  تكون فقط جزأ من القسم السابق عىل اإلضافات، والنقل، والتغيريات ويتمُّ 

  هذا السياق.

   :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق الرتاكبات

الرتاكب  تقنية مع الشبكات املادية أسفلها، تعرُض  ال ميكن التعامل أبداً بسبب أنه 
حاالت تعطل  تْ دَ جِ طرق املعافاة من التعطل يف مركز البيانات.  إذا وُ  بشكل قليل تحسنيَ 

 اً معها عن طريق اآلليات املوجودة بالفعل، وبعيد التعامُل  يجُب  ؛يف البنية التحتية املادية
يصعب  لتفاعل بني البنية االفرتاضية واملادية أحياناً ابسبب  ؛إىل ذلك عن الرتاكبات.  إضافةً 

  تشخيصها عند وجود مشكالت.

   :املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة الشبكاُت 

هي ما يتعلق باملتحكم  ؛املنافع املذكورة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة إحدى
وتكون قرارات معروفة وموجهة (أو يف هذه الحالة إعادة توجيه)  ،لشبكةاملركزي يف بنية ا

أن تدخل مصادر  هذه القرارات ميكنُ  إىل أنَّ  للتوقع.  إضافةً  وقابلةً  ا محكمةً هَ لُ عْ وميكن جَ 
حموالت البيانات، الوقت يف اليوم،  :مثل ،بقرارات التوجيه أخرى من البيانات متعلقةً 

لكن  ؛مثل ذلك ليس سهالً حلٍّ  عَ نْ والحموالت املحولة أو املالحظة مع الوقت.  إن صُ 
 عن مثل هذه الوظيفة للمعافاة يكون مسؤوًال  SDNتطبيق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

بروتوكول توجيه النظام  :مثل ،عىل التقنيات القامئة والبارزة وميكن أن يؤثرَ ، من التعطل
  .PCEوعنرص حوسبة املسار  IS-ISاملتوسط إىل النظام املتوسط 

  :SDN via APIs املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات برمجة التطبيقات  الشبكاُت 

واملتحكم  ،نة عىل أجهزة الشبكةحسّ املُ  APIsواجهات برمجة التطبيقات  وجودَ  إنَّ 
ر وفِّ للتحديث األوتوماتييك للجهاز يُ  APIsهذه الواجهات لربمجة التطبيقات  مُ خدِ ستَ الذي يَ 
هو إما أن تجري أجهزة  مُّ هاألمر امل نات يف مجال التعايف من األعطال.التحسي بعَض 

م املتحكم املركزي.  أو تكون اإلدارة تحت تحكُّ  ،الشبكات التوجيه الخاص بها وإدارة املسار
ا ي فقط إمكانية وصول محسنة نسبيٍّ عطِ تُ  APIsة التطبيقات إذا كانت واجهات برمج

لعوامل التهيئة التقليدية، تقدم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات برمجة 
إذا توافقت واجهات برمجة  ؛يف هذا املجال.  لكن قليلةً  قيمةً  SDN via APIs التطبيقات 
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قرار املسار ملتحكم الشبكات املُعرَّفة  عِ نْ التطبيقات مع تنازل األجهزة عن وظيفة صُ 
هذه و  أكرب. أن تعطي قيمةً  APIsفيمكن لواجهات برمجة التطبيقات  ؛SDNبالربمجيات 

 بالربمجيات عن طريق واجهات برمجةليست الحالة النموذجية للشبكات املُعرَّفة 
  .SDN via APIs التطبيقات 

   :داملتعدِّ  اإليجارُ  ٤-٦-٧

وجود مستأجرين أكرث  حالةُ  رُ تتكرَّ  ؛الكبرية والحوسبة السحابية البياناِت  مع مراكزِ 
كة وبالتايل مشار  ،رون البيانات عىل مدى البنية التحتية لنفس الشبكة املاديةرِّ وأكرث ميُ 

ل املطلوب بواسطة صْ كانت الطريقة التقليدية لتحقيق الفَ و  نفس روابط االتصاالت املادية.
من خالل استخدام الشبكات املحلية االفرتاضية  ؛ق الرتددي للشبكةمشاركة عرض النطا

VLANs َّأقىص عدد من الشبكات املحلية االفرتاضية  .  لقد أوضحنا كيف أنVLANs   
  ملراكز بيانات اليوم. ال يزال كافياً 

   :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق الرتاكبات

الرتاكب مسائل اإليجار املتعدد بطبيعتها من خالل إنشاء شبكة افرتاضية  تقنيةتحل 
للشبكات املحلية  وتكون هذه الشبكات االفرتاضية بديالً عىل قمة الشبكة املادية. تعمل

تكون  ؛يف تقنيات الرتاكبو  ل وعزل البيانات.صْ مبا يعني توفري فَ  ؛VLANsاالفرتاضية 
 مبستأجر فردي.  لكلِّ  هي الوحيدة التي تتعلُق  VLANsالشبكات املحلية االفرتاضية 

ا أنها لكن تبدو هذه حاليٍّ  ؛٤٠٩٦ما زال يوجد حدود شبكة محلية افرتاضية  ؛مستأجر
   تكفي لحركة بيانات مستأجر فردي.

   :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة

شبكة االفرتاضية باستخدام الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة ال أن تنفذَ  ميكنُ 
ة تراكبات الطبقة الثالثة املعتمدة عىل القناة بطريقة مشابهة جداً للشبكات املُعرَّف

آخر  تعرض الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة بديالًو  بالربمجيات عن طريق الرتاكبات.
) أن Q-in-Q، وMAC-in-MAC :أيضاً ألنواع أخرى من التغليف (مثل ميكنُ و أيضاً.  

من عدد  ر مضاعفات تزيدُ قناة الطبقة الثانية، والتي ميكنها أن توفِّ  عىل توفريِ  تعمَل 
من  ٤٠٩٦×  ٤٠٩٦ا أن ينتج نظريٍّ  Q-in-Qعىل سبيل املثال: ميكن لنوع  ،املستأجرين
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مع  ، وتكون نفس القيمة ممكنةً اً مليون ١٦ ، أو تقريباً VLANsالشبكات املحلية االفرتاضية 
أو املحاكاة  VXLANعة االفرتاضية توسِّ ول الرتاكب التي تستخدم الشبكة املحلية املُ حل

  .NVGREاالفرتاضية للشبكات باستخدام تغليف التوجيه الشامل 

  :SDN via APIs الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات برمجة التطبيقات 

ال تحدد و مثل توفري شبكات افرتاضية،  ،بدون بعض التغيريات املتكاملة مع األجهزة
 SDN via APIs الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات برمجة التطبيقات 

الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق  لِّ بالرجوع إىل حَ و د. تعدِّ مسألة اإليجار املُ 
  ائف التحكم وظ من أو كلِّ  يكون كثريٌ  ؛SDN via APIs واجهات برمجة التطبيقات 

 ؛هذه APIsويكون االستخدام الرئييس لواجهات برمجة التطبيقات  ،ال تزال عىل األجهزة
  لتحسني رسعة ودقة تغيريات التهيئة.

   :وكفاءة املسار ،هندسة حركة البيانات ٥-٦-٧

 املادية والربمجيات الخاصة بالشبكات تطبيقات تقيُس  عداتامل وأنشأ ُمورِّد ؛يف املايض
تكون بعض التغيريات و حموالت البيانات عىل الروابط املختلفة يف البنية التحتية للشبكة.  

من أجل استخدام ذي كفاءة أكرب للنطاق الرتددي للشبكة.   ؛ بها عىل البنية التحتيةوَىص املُ 
أكد من أوقات للت ؛طريق القايس أسهَل  كان الواقعُ  ؛كلام كانت هذه التطبيقات جيدةً و 

يكون الحل  ؛من أجل توفري كبري للشبكة.  مبعنى آخر ؛والتأخري األدىن االستجابة املُثَىل 
هذه  د من أنَّ للتأكُّ ؛ات شبكات أحدث وأكرثيف رشاء معد األبسط واألرخص هو الغالب

  زيادتها. مَّ اإلنتاجية قد تَ  وأنَّ  ،الروابط غري مزدحمة

من  أصبحَ  ؛مج واالفرتاضيةالدَّ  بسبِب  ؛البياناتالهائل ملراكز  فإنه مع االمتدادِ  ؛مع ذلك
أن يتم مطابقة اتفاقيات  يجُب والواجب استخدام أكرث كفاءة للنطاق الرتددي للشبكات.  

إنقاص التكلفة  يجُب  همع العمالء واملستأجرين؛ ويف الوقت نفس (SLAs)مستوى الخدمة 
 مضافةً  أهميةً  هذا عَ ضَ وَ  وقدليك تكون منافسة.   ؛من أجل خدمة مركز البيانات ؛بالرتتيب

للحزم  مٍّ هِ قرارات مسار مُ  ويف استخدام املعلومات لعملِ  ،عىل قياسات حمولة البيانات
  ت يف الشبكة.مَ كلام تقدَّ 
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   :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق الرتاكبات

ليس لدى الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ؛بطريقة مشابهة ملسألة التعايف من األعطال
  بسبب حقيقة أنه  ؛ليك تشاركها يف هذا املجال ؛من األمور عن طريق الرتاكبات الكثريُ 

ت حموالت البيانات كلام مرَّ ؛ فوجد محاولة للتأثري عىل البنية التحتية املادية للشبكاتتال 
ل مَ وعَ  ،املهتم بحركة البيانات من البحث اً من رابط إىل رابط عرب الشبكة ال تكون جزء

تكون الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ؛قنوات لها عرب قمة األجهزة والواجهات املادية. بالتايل
الشبكات التحتية واملوجودة لتحديد هذه األنواع  تقنيةعىل  عن طريق الرتاكبات معتمدةً 

  من املسائل.

   :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة

 ،د مميزات للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة هنا يف مجاالت التحكم املركزيوجَ تُ 
لدى الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة  يف أجهزة الشبكة. كامٌل  ويكون لها تحكمٌ 

إنها و للتوقع.  قابلةً  ع قرارات ُمثَىل نْ وميكن صُ  ،مركزي بالنسبة للشبكة الكاملة تحكمٌ 
وبهذا تحافظ عىل التحكم املبارش  ،بجداول إعادة التوجيه املركزية يف األجهزة تتحكم أيضاً 

  يف قرارات التوجيه وإعادة التوجيه.

د اثنان من الطرق الرئيسية األخرى التي ميكن أن تؤثر الشبكات املُعرَّفة وجَ يُ 
 ،ار املسار) اختي١وتكون ( ،بالربمجيات املفتوحة عىل البيانات املنتقلة من خالل الشبكة

الشبكات املُعرَّفة  ميكن أن تصنعُ و  لكل تدفق. ) إدارة عرض النطاق الرتددي عىل أساس٢و(
ميكنها أيضاً أن تضع أولوية لحركة و بالربمجيات املفتوحة قرارات ألمثل مسار لكل تدفق.  

 ؛البيانات فِّ بالتحكم الشديد يف صَ  مام يسمحُ  ؛لتقليلها إىل مستوى التدفق ؛البيانات
، ونوع الخدمة ملستوى بروتوكول IEEE 802.1 CoSفئة الخدمة  :باستخدام طرق مثل

  .DSCP، ونقطة برنامج الخدمات املتاميزة IP-level ToSاإلنرتنت 

 قدةً الحالية عُ  تقنيةق بني أقرص مسار عن طريق الْر للفَ  اً توضيح ٩-٧م الشكل قدِّ يُ 
الشبكات املُعرَّفة  مع متحكمِ  وأمثل مسار، والذي يكون ممكناً  node-by-node قدةٍ بعُ 

حركة  :مثل ،الشبكات من عواملِ  من عاملٍ  باعتباره أكرثَ  الذي يأخذُ  SDNبالربمجيات 
  قرارات الشبكة. عِ نْ البيانات يف صُ 
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عىل  قادرةً  لتكونَ  ؛املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة بشكل واضحٍ  الشبكاتُ  ْت مَ مِّ لقد صُ 
مستوى إىل لتقليلها  ؛الشبكة املادية عداتيف تبديل حركة البيانات مل التحكم مبارشةً 

 الشبكة موجودةً  حيث تكون بياناتُ  ؛ذلك مع البديل وهو الرتاكب نحن نقارنُ و التدفق.  
الشبكة  معداتتبديلها عىل  لكنها حقيقة ال يتمُّ  ؛يف مستوى التدفق يف الروابط االفرتاضية

جداً  مناسبةً  open SDNتكون الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة  ؛لذلك ة.املادي
  بشكل خاص لتحديد احتياجات هندسة حركة البيانات وكفاءة املسار.

  
 

 SDN: اختياُر أمثل مساٍر من خالل متحكم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ٩-٧شكل رقم 

  :SDN via APIsالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات برمجة التطبيقات 

إن القدرة العامة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات برمجة التطبيقات 
SDN via APIsبحيث  ؛هي إعداد تهيئة أجهزة الشبكة بطريقة أكرث بساطة وكفاءة ؛

عىل الرغم من أن واجهات برمجة و تسمح باألمتتة وكمية معينة من املرونة يف التحرك.  
التطبيقات هذه كانت بشكل عام غري مصممة للمعالجة الفورية واالحتياجات الدقيقة 

لدعم  ؛العالية املوجودة يف مسألة هندسة حركة البيانات، ويجب أن يكون ذلك ممكناً 
حتى يف  ؛املمتدة APIsبيانات مع واجهات برمجة التطبيقات أفضل لهندسة حركة ال

  األجهزة املوروثة مبستويات التحكم الداخلية.
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 املفهوم الشامل: الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٣٠٤

يكون له القدرة عىل توجيه  PBRأن التوجيه املعتمد عىل السياسة  ال يجدي نفعاً 
ألحدهم أن يدمج أدوات رصد حركة  ميكنُ  الدقيق.  نظرياً  ىعرب املسارات باملستو  حزمال

واستخدام بروتوكول إدارة  ،PBRالبيانات الحالية مع التوجيه املعتمد عىل السياسة 
 ؛الخاصة بواجهة برمجة التطبيقات CLIأو واجهة سطر األوامر  SNMPالشبكات البسيط 

املوارد بروتوكول حجز  يُعتربو حركة البيانات التي نرشحها هنا. إلنجاز نوع من هندسة
RSVP  وتبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة مع هندسة حركة البياناتMPLS-TE 

عىل بروتوكوالت هندسة حركة البيانات التي قد يتم تهيئتها عن طريق استدعاءات  أمثلةً 
فإن التوجيه املعتمد  ؛مع ذلكو  إىل مستوى تحكم الجهاز. APIواجهة برمجة البيانات 

مل يتم تصميمها من أجل  APIsالواجهات لربمجة التطبيقات  وهذه ،PBRعىل السياسة 
وال ميكن أن تتفاعل برسعة كالتدفق  ،التغيريات املنتظمة والديناميكية يف املسارات

   يُعتربهذا النوع  فإنَّ  ؛بالتايلو  يف مقابل التغيري. OpenFlowتدفق مفتوح  ؛املفتوح
  وكفاءة املسار. ،غري مثايل بالنسبة لهندسة حركة البيانات

  :املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة مقابل الرتاكبات يف مركز البيانات الشبكاُت  ٧-٧

أن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق الرتاكبات والشبكات  ١-٧رأينا يف جدول 
فة أكرث من الشبكات املُعرَّ  لها ميزةً  تبدو أنَّ  open SDNاملُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة 

بالنسبة للوقت و .  SDN via APIsبالربمجيات عن طريق واجهات برمجة التطبيقات 
  ز عىل هذه التقنيتني لعمل مقارنة دقيقة.ركِّ دعنا نُ  ؛الحايل

   :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق الرتاكبات ١-٧-٧

 مسائل مراكز البيانات. لحلِّ  تقنيةتم تصميم ال -

الشبكة  خاصةً  ؛(ألكرث جزء) تقنيات مركز البيانات املعارصة تقنيةتستخدم ال -
والشبكات االفرتاضية باستخدام تغليف  ،VXLANاملحلية املتوسعة االفرتاضية 

 كلها جديدة. تقنيةوبالتايل ال تعترب ال ،NVGREالتوجيه الشامل 

جداً يف التغلب  جيدةً  وبالتايل تؤدي وظيفةً  ،شبكة تراكب افرتاضية تقنيةال تصنعُ  -
 وتحسني مرونة التحرك. ،عىل قيود الشبكة
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مع و  ني سلوك البنية التحتية املادية.مسائل متعلقة بتحس أيَّ  تقنيةد الحدِّ ال تُ  -
 عداتل قليل من التكاليف أو بال تكاليف تتعلق مبيكون لهذا ميزة يف تحمُّ  ؛ذلك

 الشبكات الجديدة.

وتحديد ما إذا كانت تتعلق بالشبكة  ،التتشخيص املشك أن يتمَّ  أحياناً  يصعُب  -
 االفرتاضية أم باملادية.

   :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة ٢-٧-٧

ى واسع من النطاقات، وليس لحل مسائل الشبكات عىل مدً  تقنيةال تم تصميمُ  -
 فقط يف مراكز البيانات.

الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة باستخدام أجهزة الشبكة  تنفيذُ  ميكنُ  -
تبديل الشبكة  عداتميكن ملو املصممة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة.  

من خالل إضافة التدفق املفتوح إىل وظيفة  ؛تحسينها املادية املوروثة أن يتمَّ 
 أجهزة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة.

الشبكة املحلية  :مة يف االقرتان مع الشبكات االفرتاضية (مثلخدَ ستَ املُ  تقنيةإن ال -
والشبكات االفرتاضية باستخدام تغليف التوجيه الشامل  ،VXLANاملتوسعة االفرتاضية 

NVGRE ،( مسائل الشبكات التي رشحناها. يف تحديد كلِّ  جيدةً  تؤدي وظيفةً و 

وقد يفرض  ،وبالتايل، يكون األمر أكرث استهالكاً  أوسع من حيث النطاق؛ تقنيةلتكون ا -
  مسائل انتقالية أكرث مام تفعله الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق الرتاكبات.

من الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة والشبكات  كالً عىل الرغم من أنَّ و  -
الشبكات  إنف؛ ملحوظ بابتكارٍ  املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق الرتاكبات تسمحُ 

حيث تعرض  ؛٨تستخدم الحاالت املرشوحة يف فصل  املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة
لشبكة.  بفعل ن التعريف الجذري يف كيفية تحديد وتركيب او كيف يعيد املنفذ

ليك يسلكوا  ؛ى والرتكيبات املوروثة يف الشبكةنَ عن البُ  نفإنهم يتخلو  ؛ذلك
 متوافقني مع متطلبات التطبيق.
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 حالً تُعتربالربمجيات عن طريق الرتاكبات بهذه النقاط إىل أن الشبكات املُعرَّفة  تشريُ و 
الشبكات  تُعترب ؛ يف حنييف األمد القريب أكرث سهولةً  انتقاليةً  وقد تكون مرحلةً  اً،جيد

ح وضِّ .  ويُ يف املدى األوسع واألكرث شموالً واعدةً  open SDNاملُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة 
 SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات برمجة التطبيقات  أنَّ  ١-٧الجدول 

via APIs  أن  لكننا يجُب  ؛بالنسبة ملراكز البيانات لِ الطوي عىل األمدِ  اً جيد حالً  تُعتربال
قد ميثل هذا و تحديدها بهذه الطريقة.   نشري إىل أن مشكالت بعض مراكز البيانات قد يتمُّ 

إىل بسبب االحتياج و  ؛ى القريبدَ ة انتقالية ملربمجي الشبكات عىل املَ طَّ خُ  يف الواقع أسهَل 
اء إىل مفهوم الرتاكب أو الشبكات لتغيري الجذري يكون أكرث من تطلب االنتقال سو ا

  املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة.

   :تطبيقات مراكز البيانات يف العامل الواقعي ٨-٧

قنا من لتعريف احتياجات مراكز البيانات الحديثة، وتحقَّ  ؛يف هذا الفصل اً قضينا وقت
هذه  SDNمن تقنيات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  تقنية د بها كلُّ حدِّ الطرق التي تُ 

هذه التقنيات الخاصة  شخص فعالً هل نفذ أيُّ  ؛قد يتساءل أحدهمو  االحتياجات.
أنه عىل الرغم من  ؛تكون اإلجابةو يف مركز البيانات.   SDNبالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

وجد مؤسسات تشغل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات تنه إف ؛ويتطور العمل ما زال قامئاً  نَّ أ 
SDN  ٍويف بعض األحوال تشغل وتعتمد الشبكات  ،الختبار الجدوى منها ؛مصغر بشكل

من املرشوعات  اً عدد ٢- ٧ندرج يف الجدول س أسايس. بشكلٍ  SDNاملُعرَّفة بالربمجيات 
يف مراكز  SDNالربمجيات املعروفة وتعديالتها املبكرة يف تطبيقات الشبكات املُعرَّفة ب

من الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة  اً ح الجدول مزيجوضِّ يُ والبيانات الخاصة بها.  
عىل الشبكات  ولكنها ليست أمثلةً  ؛والشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق الرتاكبات

 تُعتربال و .  SDN via APIsاملُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات برمجة التطبيقات 
بتعريفه عىل أنه  هي ما قمنا فعالً APIالجهود املوجهة بواجهة برمجة التطبيقات 

  ملا رشحناه يف قسم مشابهةً  .  إنها تستخدم تقنياٍت SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
 VMwareوإضافات برمجيات اآلالت االفرتاضية  ،حيث أدوات التزامن ؛٤- ٢-٣و ٣- ٢-٣ 

أو واجهة  SNMPالداخلية ملعالجة الشبكات باستخدام بروتوكول إدارة الشبكات البسيط 
عىل واجهات برمجة  بعض التجارب جاريةً  ض أن تكونَ فَرتَ يُ و.  CLIسطر األوامر 

لكن حتى وقت كتابة هذا  ؛SDN APIsالتطبيقات الخاصة بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
تكون  إىل أن ا للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات متيُل انات املشغلة فعليٍّ مراكز البي فإنَّ  ؛الكتاب



  الفصل السابع
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مع أمثلة قليلة باستخدام الشبكات  ؛عىل مراقب األجهزة االفرتاضية معتمدةً  تراكباٍت 
  املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة بني مفهوم الشبكاتو  .SDNاملُعرَّفة بالربمجيات 

 open SDN الكبرية  أمثلة مراكز البيانات املنشأة حديثاً  أنَّ  ؛والرتاكب، تكون مالحظتنا
تكون الرتاكبات املعتمدة  ؛ يف حنيإىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة جداً تنجذُب 

  عىل مراقب األجهزة االفرتاضية بشكل أكرب مبراكز بيانات أكرث من ذات املدى النموذجي.

  )٢-٧( رقم جدول

  تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يف مراكز البيانات

  الرشكة
نوع الشبكات املُعرَّفة 

 SDNبالربمجيات 
  الوصف

 جوجل
الشبكات املُعرَّفة 

بالربمجيات املفتوحة 
open SDN  

خفيف يف مبدالت التدفق  تنفيذها بشكلٍ  تمَّ 
، ومتحكم التدفق املفتوح، OpenFlowاملفتوح 

 SDNوتطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
بني مراكز  واسعة النطاقالإلدارة اتصاالت الشبكة 
 تقنيةينقل جوجل و البيانات الخاصة بهم.

 open املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة الشبكات
SDN .إىل مراكز البيانات  

مايكروسوفت ايجر 
Microsoft Azure 

  تراكبات

الرتاكب مع الشبكات االفرتاضية  تقنيةتنفيذ 
يف  NVGREباستخدام تغليف التوجيه الشامل 

املبدالت االفرتاضية، وتتصل عن طريق التدفق 
املحسن، وتصنع عرشات  OpenFlowاملفتوح 

  اآلالف من الشبكات االفرتاضية.

  تراكبات eBayإي باي 
حل إنشاء شبكات افرتاضية سحابية باستخدام 

  VMwareنيسريا لربمجيات اآللة االفرتاضية 

جولدن ساكس 
Golden Sachs 

الشبكات املُعرَّفة 
بالربمجيات املفتوحة 

open SDN  

 - Floodlightالربمجة استخدام تطبيق يعتمد عىل
based   ًومبدالت منتج دعم التدفق املفتوح.  وأيضا 

من خالل زيادة مبدالت  ؛يستبدل جدران الحامية
  دعم التدفق املفتوح لوظيفة جدارن الحامية.

راك سبيس 
Rackspace 

  تراكبات
للمستأجرين املتعددين  ة صنع سحابية عامة كبري 

نيسريا لربمجيات األجهزة االفرتاضية  باستخدام حلِّ 
VMware.  
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 :الخامتة ٩-٧

من االحتياجات امللحوظة والحرجة التي تجعل شبكات  هذا الفصل العديدَ  َف صَ وَ 
درسنا التقنيات واملعايري  يف التطور التقني يف هذا النطاق.عرثة  رَ جَ مراكز البيانات حَ 

عن كيف  اً فصْ منا وَ ا عىل األقل.  ثم قدَّ تحديد هذه االحتياجات جزئيٍّ  الجديدة التي تحاوُل 
 ؛تستخدم هذه التقنيات SDNاملُعرَّفة بالربمجيات  البدائل الثالثة الرئيسية للشبكات أنَّ 

لتحديد  ؛SDNعن األفكار الجديدة املقدمة بواسطة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  فضالً
بعض املشاريع الكربى تستخدم الشبكات املُعرَّفة  وأخرياً أدرجنا كيف أنَّ  هذه االحتياجات.

  ليوم.يف بيئات مراكز بياناتها ا SDNبالربمجيات 

 :مثل ،SDNنأخذ حاالت استخدام أخرى للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات س ٨فصل اليف و 
 والشبكات األساسية، والشبكات الناقلة، وشبكات WANsواسعة النطاق الالشبكات 

  الرشكات، واملحاكاة االفرتاضية لوظائف الشبكة.
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 ٣١١  الشامل بالربمجيات: املفهومالشبكات املُعرَّفة 

  الفصل الثامن

  ) يف بيئات أخرىSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
  

قفزت الشبكات املُعرَّفة  ؛بسبب الحاجة امللحة املرتبطة بتوسع مراكز البيانات
املعلومات ورؤساء  تقنية ومتخصص) إىل صدارة الحلول التي يدرسها SDNبالربمجيات (

موظفي املعلومات كذلك.  لكن مركز البيانات ليس هو البيئة الوحيدة التي تتعلق بها 
 يتناول هذا الفصل املجاالت األخرى التي تلعُب وس).  SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

رض البيئات التالية سيتم عو فيها.   رئيسياً  ) دوراً SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
  وبعض حاالت االستخدام األخرى املصاحبة لها:

  .)٨- ١واسعة النطاق (القسم الالشبكات  -
  .)٢-٨شبكات مزود الخدمة والناقل (القسم  -
  .)٣-٨مجمع الشبكات (القسم  -
  .)٤-٨شبكات الضيافة (القسم  -
  .)٥-٨شبكات الجوال (القسم  -
  .)٦- ٨وظائف الشبكة الخطية (القسم  -
 .)٧-٨البرصية (القسم الشبكات  -

  
ومن  ،فسنتعرض بالرشح للمسائل األكرث إلحاحاً  ؛ا لكل من هذه املجاالتنَ ِض ْر عند عَ 

) من أن تلعب SDNن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (كِّ سنتطرق إىل الطرق التي متُ  مَّ ثَ 
) PoCsوإثبات املفهوم ( ،سنناقش أيضاً التطبيقات الحاليةو ها.  يف املساعدة عىل حلِّ  دوراً 

بيئة من البيئات  قبل أن نتناول كلَّ و لتلبية احتياجات هذه املجاالت.   ْت عَ ِض التي وُ 
) SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( بعض املزايا املصاحبة لحلولِ  سنستعرُض  ؛بالتفصيل

  الخاصة بهذه البيئات.

   



 ) يف بيئات أخرىSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٣١٢

  :سياسة ثابتة للتهيئة

هي مشكلة اتزان  ؛املعلومات حالياً  تقنيةاملسائل الرئيسية التي تواجه أقسام  إحدى

ت قد تدنّ و بط الشبيك.  الكبري جداً من أجهزة الرَّ  مِّ بوجود تهيئة ثابتة عرب الكَ  ما يتعلُق 

ولكن مع الشبكات املُعرَّفة  ؛هذه املهمة يف املايض إىل التهيئة اليدوية أو إدارة الشبكة

بتبسيط كبري لهذه املهام، مع التخفيض املصاحب  دٌ عْ ) املفتوحة هناك وَ SDNت (بالربمجيا

) SDNبعض تفاصيل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (و يف التكاليف التشغيلية للرشكات.  

  ) ثبات التهيئة، ٢) التعامل مع أعداد كبرية من األجهزة، (١( :فيام يتعلق بالتهيئة هي

  ) دقة التحكم.٥) تطبيق السياسات املشرتكة، (٤ركزي، () سياسة التخزين امل٣(

  الهائل لألجهزة التي تعمل يف الشبكات اليوم إىل نقطة أصبح  قد زاد العددُ و      

م إال بضعة آالف من خدَ ستَ يُ قد ال  ؛يف أكرب مراكز البياناتو .  ال ميكن السيطرة عليها تقريباً 

املعلومات اليوم صيانة والحفاظ عىل هذا  تقنيةب من موظفي طلَ يُ واملبدالت املادية.  

واجهة سطر األوامر  :مثل ،م األدوات التقليديةخدِ ستَ العدد الضخم من األجهزة التي تَ 

(CLI) وواجهات الويب، وبروتوكول إدارة الشبكات البسيط ،(SNMP) وغري ذلك من ،

) بإزالة SDNة بالربمجيات (الشبكات املُعرَّف ِعدُ تَ و كثيفة األعامل.  الالطرق اليدوية، و 

 ) وتتزن، سيتمُّ SDNحتى تعمل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (و العديد من هذه املهام.  

تدفع  ؛كبري من األجهزة.  باإلضافة إىل ذلك م من جديد لفهم وإدارة عددٍ كُّ بناء وحدات تحَ 

ط مهمة إدارة أعداد تبسو هذه املركزية املزيد من القواسم املشرتكة بني هذه األجهزة.  

 يف تهيئة الشبكة هو أحدُ  هذا التبسيطُ و كبرية من األجهزة كنتيجة مبارشة لهذا التجانس.  

ة من استخدام الشبكات املُعرَّفة بَ سَ كتَ العوامل الرئيسية الدخار التكاليف التشغيلية املُ 

  ).SDNبالربمجيات (

  



  الفصل الثامن

 ٣١٣  الشاملاملفهوم : الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

  
 : ضامن سياسة تهيئة ثابتة١-٨شكل رقم 

املشكالت الشائعة التي تواجه الشبكات الكبرية اليوم هي صعوبة الحفاظ عىل  إحدى
 بسيطاً  مثاالً  ١-٨يوضح الشكل ومن البنية األساسية.  اتساق جميع األجهزة التي هي جزءٌ 

مقابل السياسة املشرتكة  ا ويدوياً تهيئتها فرديٍّ  مَّ للمقارنة بني األجهزة املستقلة التي تَ 
ترتكب الحالة العادية التي يصورها و  ق القواعد من املتحكم املركزي.املوزعة عرب تدف

الحفاظ عىل تهيئة  ال ميكن أن يتمَّ و املخطط باألوامر الكثرية يف الشبكات الواقعية.  
ت دَ جِ وُ  ؛بالنسبة للوقت الحايلو السياسة الثابتة ببساطة باستخدام وسائل يدوية بحتة.  

إىل توفري إدارة التهيئة والسياسة املركزية.   التي تهدُف أدوات إدارة الشبكات املتطورة 
 ؛كام ذكرنا يف الفصول السابقة، مل تحقق هذه األدوات سوى نجاح هاميش فقط ؛مع ذلكو 

اختالفات املُورِّدين  قوم بصفة عامة عىل منوذج إنشاء برنامج تشغيل يجردت اإنه إذ
تظهر له اختالفات املُورِّدين  ى عالٍ تحاول هذه األدوات التوحد عىل مستو و   واألجهزة.

عىل االتزان مع  مل يكن هذا النموذج قادراً و .  ثابتاً  ذوي املستوى الفعيل املنخفض تحدياً 
تهيئة الشبكات املُعرَّفة  تنهجُ و بط الشبيك.  ر من التغيري املتوطن يف الرَّ دْ هذا القَ 

ولكنها  ؛دة معياريةوحَّ مُ  بطريقةٍ  التهيئةُ تتم و ا.  جذريٍّ  مختلفةً  ) طريقةً SDNبالربمجيات (
تقوم التهيئة عىل بناء أسايس و يف مستوى التدفق.   وتفصيالً ا وأكرث دقةً جديدة كليٍّ 



 ) يف بيئات أخرىSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٣١٤

هذا بالتهيئة باستخدام بروتوكول  يسمحُ و بط الشبيك.أجهزة الرَّ  يشارك فيه جميعُ  ؛للتدفق
لتهيئة بنظام برامج التشغيل من محاولة ربط عائق ا بدالًو مفتوح.  -مشرتك مثل تدفق

عىل  ) لديه القدرةُ SDNفإن نهج الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( ؛سالفة الذكر أعالهال
تخرج سياسة و التوازن مع تطوير الشبكة وتنفيذ تهيئة وسياسة الشبكة الواسعة الثابتة.  

املُعرَّفة التخزين املركزي بشكل طبيعي من بنية وحدة التحكم املركزية للشبكات 
امت من أساسيات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات تنشأ هذه السِّ و  ).SDNبالربمجيات (

)SDN.( بروتوكولإىل  مبارشةً  أن اإليثان الذي يشريُ  ٧- ٢-٣ذكر من القسم تون   
  دة عىل الشبكة.  عقَّ إىل توزيع السياسة املُ  كان يهدف تحديداً  املفتوح؛- التدفق

   :يةرؤية الشبكة العامل

ها إليمشريين  ؛ذكرنا يف الفصول السابقة أهمية منظور الشبكات الواسعة النطاق
نوع من  هذا عىل أيِّ  ينطبُق و بط الشبيك املعتمد عىل املتحكم.كقيمة حقيقية للرَّ 

ف، وشبكات أنظمة الهات :مثل ،األنظمة املعتمدة عىل اإلدارة املركزية والنظام املركزي
كام  ؛رؤية كاملة لنظام التحكم اتخاذ قرارات أمثل يتيح وجودُ و ذلك.الطاقة، وما شابه 

  سنناقش هنا.

جهاز فيها  ت طبقة التحكم ألجهزة الشبكة اليوم إىل النقطة التي يحوي كلُّ َر قد تطوَّ و 
ألن املخططات  ؛معيٌب  هذا الحلُّ و مثلة يف مخطط.  املالبنية األساسية للشبكة الشبكة 

 التغيريات عرب الشبكة من نقطة لجارتها.  ْرش لت من خالل نَ از تشكَّ جه املركزية يف كلِّ 
ة ثابتة قبل أن تتجمع األجهزة عىل رؤي ميكن أن يؤدي هذا إىل مرور فرتات طويلة نسبياً و 

قد تحدث حلقات تكرار  ؛خالل هذه الفرتات من التجميعو  للبنية األساسية للشبكة.
 الشبكة يف أيِّ  بالضبط كيف ستترصُف  من املرهق أن نفهمَ  ؛يف هذه الشبكاتو التوجيه.  

املوروثة نحو الحفاظ عىل التواصل  تقنيةت هذه الهَ جِّ قد وُ و  نقطة يف الوقت املناسب.
مناقشتها هنا.   والتي ستستمر ٧ الفصل يفاألسايس، وليس حاالت االستخدام املذكورة 

 ؛ة بيانات واقعية عن أحامل حركة البياناتليس لدى الشبكات التقليدي ؛باإلضافة إىل ذلك
لدى نظام و ض النطاق الرتددي.  ْر من معلومات عَ  رٍ دْ أقىص قَ  نها ال تتشارك عادةً إ حتى 

حركة البيانات، وأحامل  أحاملع الكثري من بيانات (مْ التحكم املركزي القدرة عىل جَ 
  لحظة.   الجهاز، وعرض النطاق الرتددي) كام هو رضوري التخاذ القرارات املطلوبة يف أيِّ 
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وحدة التحكم اتخاذ القرارات لمن املمكن  سالفة الذكر يجعُل الامتالك املعلومات 
رات من يزيد العمل عىل املعالج الذي هو أقوى عدة مواملسار والتوجيه.   املُثَىل بخصوص

عىل أداء  املوجود عىل جهاز الربط الشبيك من احتامل أن تكون وحدة التحكم قادرةً 
لهذه القرارات أن  ميكنُ  ؛تحليل أرسع وأعىل جودة يف هذه القرارات.  باإلضافة إىل ذلك

وخطوط األساس املخزنة يف نظم التخزين الثانوية،  ،تأخذ يف االعتبار أمناط حركة البيانات
ع عىل التحكم وزَّ يعاين النظري املُ وكون باهظة التكلفة ألجهزة الربط الشبيك.  والتي ست

املركزي من السلبيات اإلضافية لتشغيل مجموعة متنوعة من تطبيقات الربوتوكول عىل 
لبيئات التي ال ميكن مام يخلق املزيد من ا ؛اختيارات مجموعة من املعالجات الضعيفة

ميكن  ؛تجاوز قدرات الخادم الفعيل الذي يعمل عليه املتحكم إذا تمَّ  ؛أخرياً  التنبؤ بها.
يف و غري ممكن عىل جهاز الربط الشبيك.   نهج االتزان األفقي، وهو أمرٌ  للمتحكم استخدامُ 

يقصد باالتزان األفقي إضافة املزيد من املتحكامت وتوزيع األحامل عليهم.   ؛هذا السياق
 من البنية أن يغريِّ  ألن هذا االتزان ميكنُ  ؛ربط الشبيكمن غري املمكن االتزان عىل جهاز الو 

ر تغيري البنية األساسية للشبكة املزيد من القوة للتحكم وفِّ ال يُ و األساسية للشبكة الشبكة.  
   املشكلة األساسية وتخلق غريها جديدة.  غريِّ من ذلك، تُ  وبدالً؛ يف نفس املشكلة

 ،عن قرارات املسار رؤية الشبكة الواسعة أعامل التخمني والعشوائية بعيداً  تطرحُ و 
لوك األمثل حاسم يف و للمتحكم باتخاذ القرارات املوثوقة القابلة للتكرار.   وتسمحُ  هذا السُّ

وعرض النطاق  ،البيئات ذات الحساسية العالية لكفاءة وفعالية أمناط حركة البيانات
عىل تقييامت اإلرسال  املُثَىل القامئةب فيه الترصفات دون سبِّ الرتددي، الذي قد تُ 

  غري مقبول يف الحزمة واالزدحام.   اً تأخر  ؛العشوائية

م حالة االستخدام العام للشبكات القامئة عىل يَ هذه الحالة الشائعة املتعلقة بقِ و 
لها يف و   الفصل.البيئات املذكورة يف هذا  بيئة من الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يف كلِّ 

  ت هكذا يف هذه األقسام.  َر وقد ذكِ  ،خاصةٌ  بعض الحاالت أهميةٌ 

   



 ) يف بيئات أخرىSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٣١٦

  : الشبكات الواسعة النطاق ١-٨

 :مثل ،لربط الجزر البعيدة للشبكات الواسعة النطاق تاريخياً  ت الشبكاتُ مَ خدِ استُ 
من نفس  يف مختلف املكاتب التي هي جزءٌ  ربط الشبكات املحلية املشتتة جغرافياً 

  الرشكة أو املنظمة.

اتصال الشبكات الواسعة النطاق  لتسهيل ؛من التقنيات غري اإليرثنت م عددٌ خدَ ستَ يُ و
)WAN(مبا يف ذلك اآليت ؛ :  

ت هذه االتصاالت من نقطة إىل نقطة يف األيام األوىل مَ خدِ استُ : الخطوط املؤجرة -
 جداً يف التشغيل.   وكانت غاليةً  ،بط الشبيكمن الرَّ 

مثال عىل هذا النوع من االتصال،  ؛اتصاالت الطلب الهاتفي :تبديل الدائرة اإللكرتونية -

 ولكنها أيضاً كانت غري مكلفة للغاية. ؛النطاق الرتددي ِض ْر يف عَ  وهي محدودةٌ 

الرشكة الناقلة يف املركز تنقل حركة البيانات من إحدى النقاط  :ُحزمتبديل ال -
 وترحيل اإلطار. X.25 :مثل ،الطرفية إىل األخرى باستخدام تقنيات

، والتي تتميز بأحجام ATMتزامني  مثل أسلوب النقل الال تقنية: التنقل الخلوي -
 م حتى اليوم.خدَ ستَ خاليا ثابتة ودوائر افرتاضية، وال تزال تُ 

يف  رئيسياً  هذه التقنيات دوراً  تلعُب : )DSLوحلقة املشرتك الرقمية ( ،ابالتالك -
 ) باملنزل.WANتحقيق ربط الشبكات الواسعة النطاق (

  

كبري طريقة الرتباطات  دٍّ ففي اآلونة األخرية منحت هذه التقنيات إىل حَ  ؛مع ذلك
ذكرنا مبزيد من التفصيل ) التي تقوم عىل اإليرثنت، كام WANالشبكات الواسعة النطاق (

اإليرثنت لربط الشبكات  واملؤسساتُ  الرشكاتُ  تستخدمُ  ؛يف الوقت الحارضو  .٢-٨يف القسم 
إلنرتنت يف بعض باستخدام الخطوط الرئيسية الخاصة باإليرثنت، أو ا عة جغرافياً وّز املُ 

ىل استخدام إ فإننا نشريُ  ؛املصطلح إيرثنت يف هذا السياق عندما نستخدمُ و  الحاالت املعينة.
نحن ال نعني و ).  WANواسعة النطاق (الاإليرثنت عىل الروابط البرصية للشبكات  تأطريِ 

تعدد الوصول مع تجنب املس الناقل حسِّ أن تعمل هذه الروابط كوسيلة بث وإعالم، تُ 
  مثل اإليرثنت األسايس. ،)CSMA/CDالتصادم (
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 ؛لكن رها يف املايض.يف املناطق التي مل يتم تصوُّ  اً ممتاز  أن اإليرثنت حالً َت بُ قد ثَ      
ولكن أيضاً الكثري من تلك  ،تقنيةمعه، ليس فقط مزايا هذه ال التحرك نحو اإليرثنت يجلُب 

يتناول القسم التايل بعض املسائل سو  ملذكورة بالتفصيل يف هذا الكتاب.التحديات ا
لة ببيئات الشبكات الوا   ).  WANسعة النطاق (الرئيسية ذات الصِّ

واسعة الضهم للشبكات تعرُّ  ي الشبكات حاَل مِ صمِّ التي تواجه مُ  الرئيسيةَ  املشكلةَ  نَّ إ 
لعرض النطاق الرتددي املتاح.  ؛الوتحقيق االستخدام الفعَّ  ،املوثوقية :هي ؛)WANالنطاق (

عرض النطاق  فإنَّ  ؛)WANواسعة النطاق (البسبب تكلفة روابط النقل البعيد للشبكات و 
من املمكن يف بيئات مثل مراكز البيانات و الرتددي سلعة نادرة باملقارنة بالشبكات املحلية.  

  إن الكابالت  إذ ؛ر من حيث التكلفةكَذْ روابط متوفرة دون اهتامم يُ  ُق لْ خَ 
من خالل  ؛احتياجات عرض النطاق الرتددي تلبيةُ  ميكنُ  ؛عىل ذلك عالوةً و  .اً غري مكلفة نسبي

 ؛ إذ)WANال ميكن هذا مع الشبكات الواسعة النطاق (و  افة املزيد من املنافذ والروابط.إض
وأكرب مام يف مركز البيانات أو مجمع  ،بزيادة املسافة إن تكلفة عرض النطاق الرتددي تزدادُ 

ملهم أن من ا ؛لذلك نتيجةً و إضافة املنافذ املتوفرة عىل تفاقم املشكلة.   تعمُل و الشبكات.  
  ).WANومن كفاءة روابط الشبكات الواسعة النطاق ( ،من االستفادة نزيدَ 

قة عىل الشبكات الواسعة طبَّ ) املُ SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( ١- ١- ٨
  :)WANالنطاق (

 شائعٌ  استخدام التوفر وتجاوز التعطل فإنَّ  ؛للتغلب عىل خسارة االتصال عىل الروابط
توجد و ).  WANمبا يف ذلك الشبكات الواسعة النطاق ( ؛بط الشبيكالرَّ  يف كافة أشكالِ 

ال ميكن التنبؤ  ؛مع ذلكو ت منذ عدة سنوات.  دَ جِ يف أجهزة اليوم كام أنها وُ  تقنيةهذه ال
ويف الغالب ليست  ،خالل مدة التجميع ة خالل تجاوز التعطلذَ خَ تَّ بقرارات التوجيه املُ 

بسبب انعدام الرؤية املركزية  ؛ثُ حدُ تَ  املسارات دون املُثَىل و حتى بعد التجميع.   مثاليةً 
التي ترى كافة املسارات باإلضافة إىل قدرات عرض النطاق الرتددي واملعايري األخرى.  

جانب املوثوقية هذا و .  ثَىل هذه املعرفة العاملية القابلة للتكرار باتخاذ القرارات املُ  تسمحُ و 
لنطاق إلدارة واسعة االعىل االتصاالت  ات التي تعتمدُ فيه بشدة من املؤسس مرغوٌب 

لوحدات تحكم الشبكات املُعرَّفة  ميكنُ  ؛٤-٧كام ناقشنا يف القسم  أعاملها ومؤسساتها.
عىل ما يبدو  فإنها تعمُل  ؛هذه املعلومات، وبالتايل إىل كّل  ) الوصوُل SDNبالربمجيات (

 برسعة ومبزيد من املوثوقية عن نهجِ  املسارات املُثَىل  ها حساُب نَ كَّ عىل خادم عايل األداء، ومَ 



 ) يف بيئات أخرىSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٣١٨

السابقة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  التقنياتمن  تحاول عديدٌ و  التوزيع التقليدي.
)SDN َالتايل:  تقنيةاتخاذ قرارات التوجيه املثىل.  ومن هذه ال ) متكني  

إس فلو  :عىل سبيل املثال ؛وإدارة حركة البيانات ،الشبكات مراقبةِ  تطبيقاتُ  -
(sFlow) ونت فلو ،(netFlow) ى حتى يتسنَّ  ؛التي تجمع البيانات الرضورية

 قرارات التوجيه املثىل. لنظام إدارة الشبكة اتخاذُ 
 انظر:) (MPLS-TEهندسة حركة البيانات (- تبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة -

املُثَىل الختيار املسارات  ؛) يستخدم آلية هندسة حركة البيانات٢-٢-٨القسم 
بدلة املواملسارات  ،تعدد الربوتوكوالت باستخدام املؤرشات التعريفيةامل للتبديل

هي مسارات خالل شبكة تبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة.   ،(LSPs)التسمية 
 ُحزمه وجِّ رواتر متوسطة تُ  البيانات عرب هذا املسار من خالل موجهات/ ُحزمل تُرسَ 
واج وأز  ،ألزواج املنافذ املعلمة للدخول ة مسبقاً عدَّ يانات باستخدام الخرائط املُ الب

بقناة تبديل  أحياناً  LSPبدل التسمية املار إىل املسار شَ يُ و املنافذ املعلمة للخروج.
 التسمية لربوتوكوالت متعددة.  

د قَ بني العُ د املسارات املُثَىل حدِّ ] تُ ١٣البنية القامئة عىل عنرص حساب املسار[ -
عىل أكرب مجموعة من حاالت التحميل عىل الشبكة عن اعتبارها يف تحليل  اعتامداً 

  .  IS-ISأفضل أبسط مسار مثل 
) SDNهذه التقنيات السابقة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( حتى عندما تحاوُل 

باألجهزة التي فيحبطون  ؛عىل الرؤية العاملية للشبكة اتخاذ أمثل قرارات مسار استناداً 
  يف القسم التايل. تحتفظ مبستويات تحكمها ذاتية.  وسنتناول مثاالً

  :) لجوجلWANيف الشبكات الواسعة النطاق ( LSPs MPLSمثال:  ٢-١-٨ 

ما قبل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات للشبكات  حلَّ  نَّ أ ] كيف ٩يصف جوجل يف [
يف هذا السيناريو الخاص، و عة والخاصة به تستطيع التعامل مع حالة تعطل الرابط.  وسَّ املُ 

بدلة املاملسارات -تدور املشكلة حول إعادة توجيه تبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة
  يف حالة تعطل الرابط.   MPLS LSPsالتسمية 

.  ٢- ٨) يف الشكل SDNما قبل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( رنا حلَّ قد صوَّ و      
عندما و تسميته أفضل مسار عىل اليمني يف الشكل يتعطل.   الرابط الذي تمَّ  إنَّ  :لنقول
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بدلة التسمية املاملسارات  تحاول كلُّ  ؛إعادة التجميعإىل الشبكة  يتعطل الرابط وتحتاجُ 
LSPs .عىل  بل أجهزة التوجيهبشكل مستقل من قِ  هذه العملية تتمُّ و   إعادة التوجيه

إلنشاء املسار واالحتفاظ  ؛)RSVPحجز املوارد ( طول املسار الذي يستخدم بروتوكوَل 
ويحفظ  ،LSPتأسيس أول مسار مبدل التسمية  عندما يتمُّ و بعرض النطاق الرتددي.  

عليهم املحاولة من جديد  ن يجُب و املتبقي من عرض النطاق الرتددي عىل رابط، أما اآلخر 
ومن غري وجود أجهزة اتصال  ،مستقل ت بشكلٍ ألن العملية متَّ و ة.  عىل املسارات املتبقي

أن تتكرر  ميكنُ و ن عنه كل مرة.  علَ يمكن تكرار مرات متعددة مع فائز واحد يُ ؛ فوسيطة
ليس من و .  LSPتأسيس آخر مسار مبدل التسمية  هذه العملية لبعض الوقت حتى يتمَّ 

هذه هي و ى.  عطً سيناريو مُ  مسار مبدل التسمية سيكون األخري يف أيِّ  أيَّ  املعروف أنَّ 
 بشكل واضح منعدم.   يُعترباملفتوح -ما قبل التدفق املشكلة الواقعية، وحلُّ 

  
  : جوجل بدون تدفق مفتوح٢-٨شكل رقم 



 ) يف بيئات أخرىSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٣٢٠

  
  : جوجل مع التدفق املفتوح٣-٨شكل رقم 

ح كيف أن نظام الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات وضِّ ، الذي يُ ٣-٨هذا مع الشكل  نقارنُ 
SDN وعرض النطاق  ،املسارات املمكنة املعرفة بكلِّ عىل املتحكم املركزي الذي يحتوي  اذ
 إن حساب الحلِّ  كرث كفاءة.د هذه املشكلة بشكل أحدِّ هذا النظام ميكنه أن يُ  ؛الحايل

وبعد ذلك  واحدةً  الشبكة يتم مرةً مع بقية  LSPsبدلة التسمية املاألمثل لربط املسارات 
 SDNملعرفة بالربمجيات ااملعتمد عىل الشبكات  عترب هذا الحلُّ يُ وتتم برمجته باألجهزة.  

  نفس النتيجة سوف تحدث كل مرة. نَّ إذ إ  ؛اً تحديدي

استخدمت قد الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات منذ بدايته، و  تقنية يف مقدمةِ  جوجَل  إنَّ 
الخاصة بها.   WANيف إدارة الشبكات الواسعة النطاق  تقنيةمميزات هذه الالرشكة 

تربط جوجل مراكز بياناتها باستخدام مبدالت التدفق املفتوح املرتبطة مع املتحكم و 
التي أدركتها جوجل من التحول إىل التدفق  إن القيمَ و م بالصفات التي رشحناه.  صمَّ املُ 

  هي: WANنطاق املفتوح يف الشبكات الواسعة ال

 .أقل تكلفة إلدارة األجهزة -

 .قرارات التوجيه التقديري والتحديدي يف حالة التعطل -

 .عرض النطاق الرتددي والحمولة املُثَىل عىلقرارات التوجيه  تعتمدُ  -
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  :وشبكات الناقل ،مزود الخدمة ٢-٨

إىل  وتشري أحياناً  ،يف طبيعتها عريضةً  وشبكات الناقل مساحةً  SPالخدمة  موفرُ  يُعترب
كميات كبرية من البيانات  الشبكات الطرفية، وتحمُل  نها تجمعُ ؛ إذ إ شبكات النقل الخلفي

عن االتصاالت وموفري خدمة  نيابةً  والبيانات الصوتية عرب املناطق الجغرافية، وغالباً 
، vodafone ، وفودافونsprint، وسربينت verizon ،AT&Tفريازون  تُعتربو  .ISPsاإلنرتنت 

  عىل موفري الخدمة والناقلني. أمثلةً  ؛china mobileوتشينا موبايل 

عرض النطاق الرتددي للشبكات إىل املشرتكني،  NSPخدمة الشبكات  وموفر  يبيعُ 
مع  عادةً  carrierالناقل  يشارُك و .ISPsموفري خدمة اإلنرتنت  عادةً  نوالذين يكونو 

رئييس بحركة  بشكل صانعي االتصاالت وعمليات التجوال، والتي كانت يف املايض تهتمُّ 
من حركة البيانات  اً مزيج SPsالخدمة  ون وموفر و اآلن الناقل يحمُل و  بيانات الصوت.

 voiceبروتوكول الصوت عرب اإلنرتنتنقل الصوت عىل  :مبا يف ذلك ؛بكثري أوسع انتشاراً 
over IP VoIP إىل تنوع أكرب يف أنواع البيانات، والحجم الكيل لنمو  إضافةً ؛ فيديووال

يف زيادة  اً كبري  اً الذكية مع خطط البيانات دور  ت الهواتُف بَ عِ لَ و البيانات برسعة متزايدة.  
  عن تنوعها. فضالً ؛كل من كمية البيانات

فإن هذا النمو يف التنوع  ؛بدون اتخاذ مفهوم جديد إلدارة عرض النطاق الرتدديو 
استخدام الروابط و وحجم حركة البيانات يؤدي إىل تكلفة متصاعدة تخرج عن السيطرة.  

جداً لروابط الشبكات  حركة البيانات مكلٌف  أكرث من املزودة الستيعاب التغيري يف منِط 
توفري  يتمُّ  ؛ا.  تقليديٍّ SPsبل موفري الخدمة مة من قِ خدَ ستَ املُ  WANالواسعة النطاق 

ات إدارة الشبكات التي تقيُس  حركة  رَ دْ قَ  إدارة عرض النطاق الرتددي عن طريق ِمنَصَّ
من  ؛عملها يدوياً  حتى أن تويص بتغيريات ميكنُ  وميكنُ  ،مة بشكل أكيدخدَ ستَ البيانات املُ 

  أجل االستجابة ألمناط حركة البيانات.

بل  ؛استخدام أكرث كفاءةإىل  ليس فقط عرض النطاق الرتددي للشبكات الذي يحتاجُ 
حسب عقد الخدمة من إنه أيضاً من الرضوري االستجابة الفورية للتغيريات يف املتطلبات 

للبيانات عرب الشبكة بأولوية  أن يكون له نقٌل  إذا أراد العميُل و و تقليلها.  أ ترقية للخدمة 
أن يكونوا قادرين عىل تنفيذ  SPsالخدمة  ول موفر فضِّ سيُ ف ؛أكرب أو عند رسعات أعىل

وبدون إخالل للتدفقات املوجودة.  أن  ات يف سياسات الخدمة الخاصة بهم فوراً التغريُّ 
نقطة بيع ملوفر  يُعتربفهذا  ؛عىل توفري عرض النطاق الرتددي عىل الطلب تكون قادراً 
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إىل عرض القدرة عىل تغيري تلقايئ للمسارات  .  يوجد متطلبات أخرى تشمُل SPالخدمة 
يف  بحيث تأخذ أسبقيةً  ؛ولعمل أولويات للحزم ،نطاق ترددي أعىل، وتقليل تأخري املسارات

  صفوف البيانات وهي تعرب خالل أجهزة الشبكات.

يف األساس الكبري للشبكات و آخر لتقليل التكلفة يشمل تبسيط األجهزة.   يوجد جانٌب 
إلدارة األجهزة  OPEXح تكاليف املرصوفات التشغيلية رجِّ العاملة بواسطة الناقلني، وتُ 

 يوفر الجهازُ  ؛بالتايلو لهذه األجهزة.   CAPEXيف املرصوفات الرأساملية  دة زيادةً عقَّ املُ 
ليس فقط ألجهزة الشبكات ولكن أيضاً  هذا صحيحٌ و يف التكلفة بطريقتني.   اً األبسط ادخار 

موازن األحامل،  :مثل ،مادية متخصصة ُمعداتاليوم  ألدوات الشبكات التي تتطلُب 
  وجدران الحامية، وأنظمة األمن.

مسؤولني عن أخذ حركة بيانات يف شبكة من مصدر واحد  SPsالخدمة  ويكون موفر و
بكة البعيدة ، وإعادة توجيهها خارج طرف الشSPومتريرها من خالل شبكة موفر الخدمة 

نفسها أن تعرب عىل األقل اثنني من الحدود.   زمحُ عىل ال فيجُب  ؛بالتايلو  إىل املكان املقصود.
ن تعرب أ  الحدود التي يجُب  يزداد عددُ  ؛من موفر خدمة واحد أكرثُ  أن يجتازَ  عندما يجُب و 

يتم تعليمها بوسم خاص  SPإن البيانات اآلتية إىل شبكة موفر الخدمة  من خاللها.
 احتياجاتٌ  SPلدى موفر الخدمة و  واألولوية لها. VLANبالشبكة املحلية االفرتاضية 

أخرى.   تعليمها بوسم مرةً  مة أن يتمَّ ْز من الحُ  ببيانات التوجيه، والتي قد تتطلُب  تتعلُق 
عىل سبيل املثال: قد ؛ SPآلية التوجيه يف شبكة موفر الخدمة  قد تختلُف  ؛أكرث من ذلك

أو  MPLSت متعددة تعليم أوسمة تبديل التسمية لربوتوكوال  SPم موفر الخدمة خدِ ستَ يَ 
باستخدام آليات التعليم اإلضافية و  للتوجيه الداخيل. VLANالشبكة املحلية االفرتاضية 

أن  تكون الحدود التي يجُب و أخرى من تغليف حزمة بيانات العميل.   هذه يستلزم طبقةً 
-تعترب واجهة شبكة و .  PEوطرف املوفر  ،CEتشري إىل طرف العميل  تعربها البيانات عادةً 

شبكة  -إىل  -واجهة شبكة  نَّ ؛ إذ إ SPsبني اثنني من موفري الخدمة  اً حدود NNIشبكة  -إىل
NNI سة سهلة التهيئة عند إنه من املهم أن تكون هذه السيا ؛نقطة مهمة لتعزيز السياسة

 يف هذه الطريقة SPsاملدعمة ملوفري الخدمة  تقنيةأن تدعم ال يجُب و هذه الحدود.
  عبور الحدود. متطلباِت 
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.  SPsمن الشبكة مع العمالء وموفري الخدمة  اً طبسَّ مُ  اً إصدار  ٤-٨شكل  حُ وضِّ يُ 
تواصال عن طريق املرور من خالل تيحاول اثنان من النقاط الطرفية من املضيفني أن و

بعد اجتياز شبكة موفر الخدمة األول، سوف و .  PEثم طرف املوفر  ،CEطرف العميل 
 بعد أن مترَّ و عىل الجانب اآلخر.   PEتخرج الحزمة من هذه الشبكة عند طرف املوفر 

  يستقبل املكان املقصود الحزمة. ؛CEالحزمة من خالل طرف العميل 

يسار إىل نقطة طرفية ح الشكل اجتياز الحزمة للشبكة من نقطة طرفية عىل الوضِّ يُ 
قد تكتسب و ة األصلية من الجهاز املصدر وتكون غري مغلفة.  مَ ْز تأيت الحُ و  اليمني.عىل 

 CEت من خالل طرف العميل كلام مرَّ  VLANالحزمة وسم شبكة محلية افرتاضية 
الحزمة من خالل طرف املوفر  عندما مترُّ و ).  ISPموفر خدمة اإلنرتنت  مها غالباً (ويقدِّ 

PEمثل تجسري أساس شبكة موفر الخدمة  ،تقنيةفقد يتم تغليفها باستخدام  ؛PBB  التي
تعليمها بوسم مع وسم شبكة محلية افرتاضية  ، أو ميكن أن يتمَّ ٧-٦-٥رشحناها يف قسم 

عندما تكون الحزمة و .  MPLSأخرى أو وسم تبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة 
اآلخر عىل اليمني، يكون األمر  PEن خالل طرف املوفر م ومترُّ  ،يف شبكة املوفر موجودةً 

بالتايل إىل شبكة املكان املقصود لطرف  الوسم ومترُّ  إما إزالة التغليف أو سحُب  متاماً 
  .CEالعميل 

  
  : بيئة موفر الخدمة٤-٨شكل رقم 
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بني موفر الخدمة  NNIشبكة  -إىل  - واجهة شبكة  ٤-٨ر الشكل يصوِّ  ؛إىل ذلك إضافةً 
١ SP  ٢وموفر الخدمة SP  .يتم توجيه حزمة العميل إىل املكان املقصود عىل شبكة و

شبكة.   -إىل  -، ميكن أن يجتازوا مثل هذه الحدود لواجهة شبكة SP ٢موفر الخدمة 
 SP ٢وموفر الخدمة  SP ١السياسات املتعلقة باتفاقيات العمل التجاري بني موفر الخدمة 

  تفرض عند هذه الواجهة.

  :تطبيق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عىل موفر الخدمة وشبكات الناقل ١-٢-٨

عند النظر إىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  SPsملوفري الخدمة  الرئييسُّ  الرتكيزُ  يُعترب
SDN .ع أو ادخار األموال من خالل نْ إىل القدرة عىل صُ  هذا يشريُ و  عملية توفري سيولة

كطريقة  SDNتحفيز الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  يتمُّ واستخدام آليات وأدوات خاصة.  
الشبكة من خالل زيادة الكفاءة،  ُمعداتلتسييل استثامراتهم يف  ؛ملوفري الخدمة والناقلني

بكة يف سياسة وعالقات الش ُمعداتف مع التغيريات يف وتقليل اإلدارة العليا، ورسعة التكيّ 
  العمل التجاري.

عىل  SDNأن تساعد الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  التي ميكنُ د بعض الطرق وجَ تُ 
) إدارة عرض النطاق الرتددي، ١( :وهي ؛تحسني عملية التسييل املايل للموفرين والناقلني

) تعزيز ٣(، CAPEXواملرصوفات الرأساملية  ،OPEX) ادخارات املرصوفات التشغيلية ٢(
  .NNIالشبكة  -إىل  -وحدود واجهة الشبكة  ،PEالسياسة عند حدود طرف املوفر 

عىل زيادة استخدام  وقدرةً  كبريةً  مرونةً  SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  رُ ظهِ تُ و 
الروابط املوجودة باستخدام هندسة ومتركز حركة البيانات، والعلم بحالة الشبكات 

ع نْ بصُ  إن الطبيعة الدقيقة واملرنة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات تسمحُ و الواسعة النطاق.  
ما ميكن من االضطراب يف  ومع أقل ،ومع قدرة محسنة لعمل ذلك ،تغيريات بسهولة

عن القدرة عىل  فضالً ؛ل من االستخدام املربح لعرض نطاق الخدمةسهِّ هذا يُ و   خدمة.ال
واتفاقيات مستوى  ،ف الشبكة مع متطلبات التغيري املتعلقة باحتياجات العميلتكيُّ 

  .SLAsالخدمة 

: من خالل طريقتني ؛من التكلفة SDNأن تقلل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ميكنُ 
تكون تكلفة الصندوق األبيض و .  CAPEXيوجد ادخارات املرصوفات الرأساملية  :األوىل

من غري الشبكات املُعرَّفة  ُمعداتأقل من التكلفة املقارنة لل تقديرياً  SDNألجهزة 
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عن  فضالً BOMهذا بسبب تقليل فاتورة املواد  قد يكونُ و .  non-SDNبالربمجيات 
ذج هامش الربح معتادين عىل منو  نندوق األبيض يكونو ُمورِّدي الص الحقيقة البسيطة بأنَّ 

تكاليف الذاكرة  :مثل ،فاتورة املواد من االدخارات تخفيضاتُ  قُّ شتَ تُ و  األقل يف األعامل.
بسبب إزالة برمجيات وحدة املعالجة  ؛CPUوتكلفة وحدة املعالجة املركزية  ،املقللة

يف  هناك تقليٌل  :الثانيةوالتحكم الكثيف يف الذاكرة من الجهاز.   ،أكرث CPUاملركزية 
، والتي تأيت يف منوذج إداري لتخفيض الحموالت OPEXتكلفة املرصوفات التشغيلية 

  تتعلق بإدارة وتهيئة األجهزة.

إىل شبكة  PEالحزمة من شبكة العميل عرب طرف املوفر  سوف تنتقُل  ؛رشحه مَّ كام تَ 
الطرق  OpenFlowيدعم التدفق املفتوح والبعيدة.   PEمن طرف املوفر  املوفر، خارجةً 

فتوح املتدفق اليدعم واملتعددة للبيانات املغلفة كام هي مطلوبة يف هذه الظروف.  
OpenFlow 1.1  من دفع وسحب وسوم تبديل التسمية لربوتوكوالت متعددةMPLS 

تغليف تجسري  دعمَ  OpenFlow 1.3التدفق املفتوح  يضيُف و حلية االفرتاضية.والشبكة امل
لعمل اتفاق مع الواجهات القياسية  ممكناً  األمرَ  هذا يجعُل و  .PBBأساس شبكة موفر الخدمة 

تقدم الشبكات  ؛أكرث من ذلكو .  open SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة  تقنيةمع 
لتعزيز السياسة عىل البيانات  ؛الجوانب متعددةَ  آليةً  open SDNاملُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة 

 هذه السياسات تكونُ  نَّ ؛ إذ إ NNIشبكة  - إىل  - واجهة شبكة  حدودَ  املتجمعة التي تجتازُ 
يكون من و، SPsإىل عالقات العمل التجاري املتدفق بني موفري الخدمة  مربوطةً  عادةً 

 يصبح حلُّ واملدعمة لتعزيز السياسة سهلة املعالجة لنفسها.   تقنيةالرضوري أن تكون ال
، مع عرض النطاق الرتددي اإلضايف، وتقليل اً إلزامأكرث  SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

  التكلفة، وجود الرؤية، وتعزيز السياسة التي هي من مميزات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.

 ،MPLS-TEهندسة حركة البيانات -مثال: تبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة ٢-٢-٨
  :MPLS VPNsبديل التسمية لربوتوكوالت متعددةوالشبكات الخاصة االفرتاضية بت

هندسة -تبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة أنَّ  [6]يف ستانفورد  بحثيٌّ  مرشوعٌ  حَ ضَ وْ أَ 
يف «.  ذكر املؤلفون أنه OpenFlowالتدفق املفتوح  يستخدمُ  MPLS-TEحركة البيانات 

 ؛إىل َحدٍّ ما بسيطاً  MPLSحني يكون مستوى بيانات تبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة 
هندسة حركة -تكون مستويات التحكم املرتبطة بتبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة
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لتسمية لربوتوكوالت متعددة والشبكات الخاصة االفرتاضية بتبديل ا ،MPLS–TEالبيانات 
MPLS VPN عىل سبيل املثال: يف شبكة تبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة ؛ معقدة

MPLS  ُتشغيل فتح أقرص مسار أوالً إىل  الفردُ  يحتاجُ  ؛سة بالبيانات املعتادةهندَ امل ،
، وبروتوكول حفظ املصدر بهندسة حركة البيانات LDPوبروتوكول التوزيع التعريفي 

RSVP-TE وبروتوكول البوابة الحدودي الداخيل ،I-BGP   الربوتوكول املتعدد لربوتوكول
نقاش أن مستوى التحكم لشبكات تبديل التسمية  مَّ .  لقد تَ »MP-BGPالبوابة الحدودي 

ميكن أن تحدد املسارات باستخدام معلومات  ؛التقليدية MPLSلربوتوكوالت متعددة 
تكون الكمية ودرجة التعقيد إلشارات التحكم يف و رضوري.  غري  اً البيانات يكون تعقيد

يوجد وهي تلك املوجودة عند تواجد تغيريات متكررة يف الشبكات،  ؛املفهوم التقليدي
  ويكون من السهل فقدان بعضها.  ،تبادلها التحكم التي يتمُّ  ُحزمالعديد من 

-يف عدم اتزان مستوى تحكم تبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة اً ج توالينتِ هذا يُ و 
أوضح املؤلفون أنه من السهل بناء شبكة معادلة وقد .  MPLS-TEهندسة البيانات 

لدفع وسحب وسوم تبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة  ؛باستخدام التدفق املفتوح
MPLS  ًة للبنية وإحصائيات البيانات املتاحة يف متحك تبعا .  NOXم التدفق املفتوح مبِنَصَّ

لقد كان  ؛للتنبؤ بالنسبة للمنهج التقليدي وقابليةً  إىل توفري بديل أكرث استقراراً  إضافةً و 
سطر من  ٢.٠٠٠تنفيذه يف أقل من  عىل أن يتمَّ  املعتمد عىل التدفق املفتوح قادراً  الحلُّ 

  أبسط من النظم الحالية. بشكلٍ  الربنامج، والذي يبتعدُ 

العديد من املسارات  استبداُل  مَّ حيث تَ  ؛بنية املرشوع البحثي ٥- ٨ح الشكل وضِّ يُ و
وبروتوكوالت هندسة البيانات عىل األجهزة مع تطبيق تبديل التسمية لربوتوكوالت 

العاملة عىل متحكم التدفق املفتوح، وتنصيب  MPLS-TEهندسة البيانات -متعددة
  .QoSومتطلبات جودة الخدمة  ،التدفقات املتسقة مع االتصال
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  والشبكات املُعرَّفة بالربمجيات:  موفر الخدمة،: ٥-٨شكل رقم 

 .]٦[كورتييس MPLSتبديُل التسمية لربوتوكوالت متعددة 

املعتمدة عىل التدفق  MPLSتبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة  يتجنب حلُّ 
تنفيذها  أن يتمَّ  والوظائف التي يجُب  ،من الربوتوكوالت األخرى عددٍ  احتياجاِت  ؛املفتوح

  من خالل األجهزة املركزية.

 مساحةً  MPLS-TEهندسة حركة البيانات - التسمية لربوتوكوالت متعددة تبديُل  يظلُّ 
عىل سبيل املثال: نرشت ؛ SDNللبحث عن تطبيق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  نشطةً 

يف تبديل  OpenFlowباستخدام التدفق املفتوح  اً متعلق اً بحث Ericssonإيركسون 
  ].٧[ MPLS-TEهندسة البيانات -التسمية لربوتوكوالت متعددة

   :حايب مع موفري الخدمةمثال: االنبثاق السَّ  ٣-٢-٨

توسيع للقدرة السحابية الخاصة بالرشكة  حايب ملوفر الخدمة بعملِ االنبثاق السَّ  يسمحُ 
من خالل الطلب بتخصيص دينامييك ملصادر الحوسبة والتخزين يف مركز  ؛(مركز بيانات)

امح هذا باإلضافة إىل تخصيص موارد الشبكة للسَّ و لتلك الرشكة.   SPبيانات موفر الخدمة 



 ) يف بيئات أخرىSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٣٢٨

من البيانات بني السحابية الخاصة األساسية وامتدادها الدينامييك لدى موفر  رِّ بالتدفق الحُ 
هذا االنبثاق السحايب عن طريق الشبكات  تحقيَق  املؤلُف  يقرتحُ ] ١٢يف [و  .SPالخدمة 

 تصنع املتحكامت يف السحابية الخاصة بالرشكة طلباِت و .  SDNاملعتمدة عىل الربمجيات 
من أجل الخدمات  ؛SPملوفر الخدمة  SDNمتحكم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

 SPملوفر الخدمة  SDNبالربمجيات الشبكات املُعرَّفة  متحكمُ  ُص خصِّ املطلوبة، ويُ 
ل هذا النموذج سهِّ يُ واملطلوبة، ومكونات الحوسبة والتخزين لتلك الرشكة.   الشبكاِت 

، بالتعاون verizonقامت رشكة فريايزون و .  SPsاألعامل الرئيسية ملوفري الخدمة  فرَص 
 PoC [10,11]بوصف مرشوع إثبات املفهوم للتجربة  ؛Intelوإنتل  HP :مع رشكتي

إلثبات و لالنبثاق السحايب.   لتنفيذ حلٍّ  SDNاملعتمد عىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
من  اف ديناميكياً ضَ رشكة إنتل يف والية أوريجون تُ بكانت السحابية الخاصة  ؛ذلك املفهوم

بدون تدخل و خالل القدرة يف السحابية العامة لرشكة فرييزون يف والية مساشوستس.  
عرض النطاق الرتددي للشبكة يف معالجة التدفق يف البيانات بني اثنني من  يزدادُ  ؛يدوي

 VMsيكون األمن الذي تتطلبه رشكة إنتل عىل الخوادم االفرتاضية و  نات.مراكز البيا
أدوات مادية، باستخدام تقنيات الشبكات إىل يزون ميكن تنفيذه بدون الحاجة الرشكة فري 

املفهوم  ح إثباتُ وضِّ يُ و.  ٦- ٨ت يف قسم حَ مثل تلك التي ُرشِ  ،SDNاملُعرَّفة بالربمجيات 
PoC  يف العائد عىل االستثامر  موفر الخدمة عىل تحسنيٍ  الطريقة التي بها ميكن أن يحصَل
ROI  يف املرصوفات الرأسامليةCAPEX واملرصوفات التشغيلية األقل، ومرونة الحركة ،

 .SDNمن خالل استخدام الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ؛نةحسَّ ألعامل املُ ل

  :مجمع الشبكات ٣-٨

يف منطقة جغرافية  LANsمجمع الشبكات هو مجموعة من الشبكات املحلية  يُعترب
قد يكون و الشبكات وروابط االتصاالت إىل مالك املجمع.   ُمعداتما تنتمي  عادةً و مركزة.  

 ميكنُ و ، بني الكيانات األخرى.  اً حكومي اً ، أو مكتبخاصةً  ، أو رشكةً جامعةً  هذا املجمع يخصُّ 
أو من خالل  Apsمن خالل نقاط وصول ال سلكية  للمستخدم النهايئ باملجمع أن يتواصَل 

ميكنهم التواصل باستخدام سطح املكتب بأجهزة الحاسب اآليل، أو أجهزة و  روابط سلكية.
األجهزة  :مثل ،تشاركة، أو أجهزة متنقلةالحاسب اآليل املحمولة، أو أجهزة حاسب آيل م

  ملؤسساتهم قد تكون األجهزة التي يتواصلون معها مملوكةً و والهواتف الذكية.   ،اللوحية
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 اً منوذج أن تشغَل  فإن هذه األجهزة املركزية اململوكة ميكنُ  ؛أكرث من ذلكو أو مركزية.   
  .متاماً  املعلومات، أو األجهزة قد تكون مستقلةً  تقنيةمن برمجيات الوصول من قسم 

تشمل و بشكل خاص مبجمع الشبكات.   من متطلبات الشبكة التي تتعلُق  يوجد عددٌ 
  ، BYOD) إحضار جهازك الخاص ٢) مستويات متاميزة من إمكانية الوصول، (١( :هذه

ن الحامية ) جدرا٥) استكشاف الخدمة، (٤) التحكم يف إمكانية الوصول واألمن، (٣(
  للمستخدم النهايئ.

من إمكانية  مختلفةً  من املستخدمني يف املجمع مستوياٍت  عديدةٌ  أنواعٌ  سوف تتطلُب 
دة من حدَّ مجموعة مُ إىل للضيوف اليومية إمكانية وصول  أن يكونَ  يجُب و الوصول.

إىل عىل إمكانية الوصول  األكرث استدامةً  قد يحصل الضيوُف و  مثل اإلنرتنت. ،الخدمات
عىل الفئة التي يقعون  تعتمدُ  ن إمكانية وصولٍ و أن يتسلم املوظف يجُب و خدمات أكرث.

املستويات املتاميزة  ميكن أن تكونَ و  علومات.امل تقنيةالتنفيذيني أو موظفي  :مثل ،فيها
ال ميكنهم  ما ميكنهم وما :(مثل ،من التحكم يف إمكانية الوصول شكالً إلمكانية الوصولِ 

أولوية البيانات وحدود عرض  :مثل ،عن جودة الخدمة الخاصة بهم يه) فضالًالوصول إل
نشأت من الزيادة  ظاهرةً  BYODعملية إحضار جهازك الخاص  تُعتربو النطاق الرتددي. 

 ومستخدم يرغُب والهائلة يف الوظائف املتاحة يف الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية.  
مجمع الشبكات يف الوصول إىل الشبكات باستخدام األجهزة التي اعتادوا عليها أكرث من 

لون أجهزة أنظمة فضِّ املستخدمني قد يُ  فإنَّ  ؛إىل األجهزة املحمولة إضافةً و أجهزة املجمع.  
  رها الرشكة.أبل أو لينكس عىل أنظمة الويندوز التي توفِّ 

أنت  إذا كنَت و لشبكات عىل القرب املادي.  اعتمد الوصول إىل ا ؛يف سنوات ماضيةو 
مع زيادة و إمكانية الوصول.   حَت نِ فقد مُ  ؛يف مبنى وميكنك تشغيل جهازك يف الشبكة

أصبح من املعروف أن عىل  ؛االعتامد عىل االتصال الال سليك ودرجة األمن املرتفعة
أجل الحصول عىل  من ؛سواء تجاوز بعض اإلجراءات األمنية دٍّ املوظفني والضيوف عىل حَ 

]، أو ١[ IEEE 802.1X :مثل ،قد تكون هذه اإلجراءات عالية الحاميةو إمكانية الوصول.  
أو تسجيل  ،MACالتصديق املعتمد عىل عنوان الـ  :مثل ،قد يكون منوذج أكرث محدودية

  الدخول يف شبكة مقيدة.

  



 ) يف بيئات أخرىSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٣٣٠

أو مشاركة  ،الطابعات :مثل ،ن باملجمع يف الوصول إىل الخدماتو املستخدم يرغُب 
ذلك من خالل  الخدمة تحقيَق  اكتشاُف  ويتيحُ  .TVsأو رمبا التليفزيونات  ،امللفات

لتحقيق و واكتشاف تلقايئ لألجهزة واألنظمة التي توفر هذه الخدمات.   ،واجهات بسيطة
يوجد تكلفة من حيث حركة حمولة بيانات الشبكة املرتبطة  ؛هذا املستوى من التبسيط

  ربوتوكوالت التي توفر هذه الخدمات.مع ال

   ب تهديداٍت سبِّ وهذا يُ  ،مخاطر مجمع الشبكات هو إمكانية عدوى األجهزة أحدُ 
لهذه التهديدات يف حال تطبيق نظام إحضار  يحدث تعظيمٌ و  غري مرغوبة للشبكة.

 :مثل ،التطبيقات الخبيثة قد يأخذ هذا منوذجَ و  عىل الشبكة. BYODجهازك الخاص 
تكون و اسة.  للبحث عن أجهزة حسَّ  ؛للشبكة شامالً اً ماسح املنافذ، والذي يعمل مسح

  للحامية ضد هذه التهديدات. الحامية للمستخدم النهايئ مطلوبةً  جدرانُ 

   :تطبيق السياسة ؛فة بالربمجيات عىل مجمع الشبكاتالشبكات املُعرَّ  ١-٣-٨

مجمع الشبكات و  السياسة املركزية. ْرش رشحنا يف بداية هذا الفصل قيمة إدارة ونَ 
إن مرونة الشبكات املُعرَّفة  فيها تحقيق هذه القدرة بسهولة. مساحة واحدة يتمُّ 

هي التي  ؛يف معالجة قواعد التدفق املعتمدة عىل تعريفات السياسة SDNبالربمجيات 
العامة تكون الفكرة و  فضل مع تطبيق السياسة يف املجمع.أ  من ذلك تناسباً  تصنعُ 

  لتطبيق السياسة كام ييل:

 إرسال بيانات يف الشبكة. ويحاوُل  ،يتصل املستخدمُ  -

فإن الحزمة األولية للمستخدم  ؛مطبقة لهذا املستخدم، ولذلك ال يوجد سياسةٌ  -
ليس  عند هذه النقطة إما أن يكون املستخدمُ و إعادة توجيهها إىل املتحكم.   يتمُّ 

 محدد للشبكة.لديه إمكانية وصول أو فقط وصول 

لتحديد األولوية املناسبة وحقوق  ؛املتحكم قاعدة بيانات السياسة يستشريُ  -
 الوصول لهذا املستخدم.

 يقوم املتحكم بتحميل قواعد تدفق مناسبة لهذا املستخدم. -
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ملجموعة التي ينتمي/ إىل اوصول مناسبة  يكون لدى املستخدم اآلن إمكانيةُ  -
مكان املستخدم، والوقت  :مثل ؛عن املدخالت األخرى فضالً ؛تنتمي إليها

  إلخ.اليومي...

  مختلفة من إمكانية الوصول املطلوبة يف مجمع الشبكات. يوفر هذا النظام مستوياٍت و

ملا توفره  هذه الوظائف مامثلةٌ  فإنَّ  ؛٢- ٢-٣كام رشحنا يف قسم  ؛بشكل واضحو 
فإن هذا التطبيق املعتمد عىل  ؛ذلكمع و .  NACمنتجات التحكم يف الوصول إىل الشبكة 

عىل  ، ويعتمدُ اً ، ومفتوحاً بسيط أن يكونَ  ميكنُ  SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
عنه بلغة قياسية ودقيقة والخاصة  وميكن التعبريُ  ،يف تلك السياسات اً نِر الربمجيات، ومَ 

مع الشبكات  NACلشبكة إىل اسنرشح برمجة تطبيقات التحكم يف الوصول و بالتدفق.  
  .١٣- ١٠يف قسم  أكرث تفصيالً املُعرَّفة بالربمجيات بشكلٍ 

الشبكات املُعرَّفة  هذا النوع من التحكم يف إمكانية الوصول الذي يستخدمُ  الحظ أنَّ 
 ؛وبالتايل ؛حيث عدد املستخدمني ؛عند طرف الشبكة َق طبَّ أن يُ  يجُب  ؛SDNبالربمجيات 

املادية الفعلية لجهاز الشبكة  عداتعدد مدخالت التدفق لن تتجاوز حدود جداول املُ 
 ؛بعد طرف الشبكةو .  ٥-٣- ٤تحجيم عدد التدفقات يف قسم  لقد عرضنا موضوعَ و الطريف.  

ميكن أن يأخذ تطبيق و أو طبقة التجميع.   ى التوزيعسمَّ الطبقة التالية من تركيز الشبكة تُ 
عند هذا املستوى من و آخر.   اً الطبقة من مجمع الشبكات منوذج السياسة عند هذه

من غري املناسب أو حتى العميل تطبيق قواعد املستخدم النهايئ التي  يكونُ  ؛الشبكات
أن تكون سياسة  يجُب  ؛من ذلك بدالًو يجب تطبيقها عند طرف الشبكة، كام رشحنا أعاله.  

بفئات البيانات أو البيانات  األجهزة متعلقةً  يف هذه SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
القناة أو موفر الخدمة ذات الطبقات بتبديل التسمية  :مثل ،املتجمعة بطريقة أخرى

  .MPLS LSPمسار مبدلة التسمية - لربوتوكوالت متعددة

مناسبة لنوع  ميكن أيضاً إنشاء تدفقات للعديد من أنواع البيانات التي تضع أولويةً  
مقابل الربيد اإللكرتوين هو من أمثلة أنواع البيانات   HTTPبروتوكول يُعتربو البيانات.
أثناء يف عند أولوية أقل  HTTPميكن وضع بيانات بروتوكول  عىل سبيل املثال: ،املختلفة

  عىل العمل يف هذه املؤسسة  البيانات التي تعتمدُ  الساعات املكتبية، مع افرتاض أنَّ 
  .HTTP ال تعتمد عىل بروتوكول



 ) يف بيئات أخرىSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٣٣٢

   :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عىل مجمع الشبكات: أمن الجهاز واملستخدم ٢-٣-٨

، BYODنظام إحضار جهازك الخاص  :مثل ،تقنيةأيضاً تحديد االتجاهات ال ميكنُ 

الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات؛  تقنيةوذلك من خالل  ؛والتحكم يف إمكانية الوصول، األمن

أحد متطلبات تسجيل أنظمة املستخدم بنظام إحضار جهازك  عىل سبيل املثال: تشمُل 

 هذه اآللية التي بها يكون طلُب و  الضيوف استخدام البوابة املقيدة.و  BYODالخاص 

آلخر هذا املوقع الشبيك او اد توجيهه إىل موقع شبيك مقصود آخر.  عَ متصفح املستخدم يُ 

البوابات  تنفيذُ  يتمُّ و ل الجهاز أو إمكانية وصول الضيف.أن يكون ألغراض تسجي ميكنُ 

ل من خالل تكويد إعادة التوجيه املنطقي إىل الربامج الثابتة للمبد ؛دة بشكل تقليديقيَّ املُ 

من أجل تنفيذ هذا يف بيئة ما قبل الشبكات املُعرَّفة و  أو من خالل األجهزة يف الرابط.

مام  ؛فيمكن أن يستتبعه تحديث املبدالت التي لديها هذه القدرة ؛SDNلربمجيات با

مام يضيف  ؛ة يف الرابطصَ خصَّ ، أو من خالل تركيب أجهزة مُ اً أكرث تعقيد يعني أجهزةً 

عن طريق البوابة  اً مستخدم يحتاج تصديق تهيئة أيِّ  ميكن أن يستتبعَ و  للشبكة. تعقيداً 

نرشح هنا وسحيث ميكن للمستخدم أن يدخل الشبكة.   ؛هذه األجهزة دة تهيئة كلِّ قيَّ املُ 

  أبسط للبوابة املقيدة: SDNشبكات ُمعرَّفة بالربمجيات  حلَّ 

 .اً شبكي ويحاول أن ينشئ تواصالً ،بالشبكة املستخدمُ  يتصُل  -

ولذلك يتم إخطار متحكم  ؛ة لهذا املستخدمصَ خصَّ ال يوجد سياسة وصول مُ  -

 .SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

يف الجهاز الطريف،  SDNمتحكم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  برامجُ  تتدفُق  - 

الخاص باملستخدم  HTTPإعادة توجيه بيانات بروتوكول  والذي سوف يسبُب 

 إىل البوابة املقيّدة.

ليك  ؛ويندمج يف تبادل مناسب ،إعادة توجيه املستخدم إىل البوابة املقيدة يتمُّ  -

 لشبكة.إىل ايكتسب إمكانية الوصول 
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يتم إخطار متحكم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ؛مبجرد اكتامل تبادل البوابة املقيدة -
SDNلتنصيب قواعد إمكانية الوصول الخاصة باملستخدم بشكل صحيح. ؛ 

 مستوى مناسٌب  BYODملستخدم و/ أو نظام إحضار جهازك الخاص يكون لدى ا -
  من إمكانية الوصول.

 ،SDNاملعتمد عىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  التطبيَق  ٦-٨شكل الح وضِّ يُ و
جهاز الشبكة الطريف بشكل مبديئ بالنسبة  برمجةُ  يتمُّ و عتمد عىل البوابة املقيدة.املو 

، وبروتوكول DNS، ونظام أسامء النطاقات ARPملسار طلبات بروتوكول إيجاد العناوين 
يتصل املستخدم النهايئ  ؛يف الشكلو إىل الخادم املناسب.   DHCPالتهيئة اآللية للمضيفني 

.  IPتوكول اإلنرتنت للحصول عىل عنوان برو  ؛DHCPطلب بروتوكول  ويصنعُ  ،مع الشبكة
إىل املستخدم، يتم إرسال نسخة إىل متحكم الشبكات  DHCPبروتوكول  ردُّ  عندما يرجعُ و 

للمستخدم النهايئ كمفتاح  MACباستخدام عنوان الـ و  .SDNاملُعرَّفة بالربمجيات 
املستخدم  إذا كان جهازُ و   قاعدة بيانات املستخدمني. فإن املتحكم يستشريُ  ؛للبحث
فإن قواعد التدفق املفتوح  ؛إن مل يكنو  ح له باستخدام الشبكة.سمَ حالياً؛ فيُ  مسجالً

OpenFlow  ُّعندما يستقبل بيانات و إلعادة توجيه البيانات إىل املتحكم.   ؛برمجتها يتم
فإن جلسة الشبكة  ؛الخاص باملستخدم غري املصدق عند املتحكم HTTPبروتوكول 

بعد اكتامل و توجيهها إىل خادم شبكة البوابات املقيدة.  إعادة  الخاصة باملستخدم يتمُّ 
ث املتحكمُ  بحيث  ؛تدفق (تدفقات) املستخدم تصديق املستخدم أو تسجيل الجهاز، يُحدِّ

لتهيئة القواعد املتعلقة  اً مناسب اً ذلك يكون أيضاً وقت يسمح للحزم يف الشبكة.  الحظ أنَّ 
ستويات إمكانية الوصول واألولوية بني البنود م أن تشمَل  بسياسة املستخدم، والتي ميكنُ 

عند طرف الشبكة.  وكلام  مناسباً  ؛األخرى.  يعترب هذا النوع من الوظائف، مثل السياسة
جدول  صبحُ ياملشكلة، و تزداد ؛يف الشبكة يف هذا النوع من التطبيقات طال التواجدُ 

  حقيقية. التدفق مشكلةً 

  

  

  



 ) يف بيئات أخرىSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٣٣٤

  
  البوابة املقّيدة بالتحكم يف الوصول إىل الشبكة : تطبيق٦-٨شكل رقم 

  

ى سمَّ للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يُ  اً تجاري اً تطبيق حالياً  HPرشكة إتش يب  تعرُض 
.  BYODر إمكانية وصول آمنة لنظام إحضار جهازك الخاص وفِّ ] يُ ٨[ Sentinelسنتيال 

من خالل تركيب برمجيات مضادة  ؛تأمني الشبكة من عدوى املستخدم النهايئ إن مفهومَ و 
غري حيوي يف حالة إحضار جهازك  أمرٌ  - للربمجيات الخبيثة عىل أجهزة املستخدم النهايئ

 Sentinelيوفر تطبيق وحيث ال تكون تحت تحكم إدارة الشبكة.   ؛BYODالخاص 
ا إىل من خالل تحويل البنية التحتية للشبكة بأكمله للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات حالً

من الطرق األساسية  جهاز تعزيز األمن باستخدام آليات مقواه وإصدارات أكرث تعقيداً 
تطبيق شبكات ُمعرَّفة  Sentinelالـ  تطبيُق  يُعتربوألمن املجمع الذي رشحناه أعاله.  

 HPالخاصة برشكة  TippingPoint threatعىل قاعدة بيانات  يعمُل  SDNبالربمجيات 
  كام ييل: intranetياسة عىل الشبكة الداخلية لتأمني وتطبيق الس

عىل الشبكة الداخلية  botnetsتحديد األجهزة املصابة ضمن شبكة الروبوتات الـ . ١
intranet وعالج ذلك من خالل غلق طلبات نظام أسامء النطاقات ،DNS ،
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 botnetمع املتحكم يف شبكة الروبوتات IPواتصاالت بروتوكول اإلنرتنت 
masters .يف اإلنرتنت 

تحديد ومنع املستخدمني أو األجهزة من الدخول إىل املواقع املصابة أو املحظورة . ٢
، DNSعىل اإلنرتنت؛ من خالل رصد وغلق طلبات نظام أسامء النطاقات 

 ).٣- ٣-٨(انظر: قسم  IPواتصاالت بروتوكول اإلنرتنت 

 يث يتم معالجتها.جهزة املصابة عىل الشبكة الداخلية؛ بحتحديد وحجز األ . ٣

فإن تطبيق  ؛مشابهة لشبكة وظائَف إىل االتحكم يف الوصول  يف حني توفر حلوُل 
Sentinel  بالشبكات املُعرَّفة بالربمجياتSDN  مادية  ُمعداتميكن نرشه بدون تركيب

 اً معقد مثاالً sentinelتطبيق  يُعتربوإضافية، وميكن أن توفر حامية عند طرف الشبكة.  
  القامئة السوداء املرشوحة يف القسم التايل. تقنيةل

  :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عىل مجمع الشبكات: منع مرور البيانات ٣-٣-٨

هي القدرة  إضافيةً  مع وجود قواعد لجدول التدفق عند طرف الشبكة التي توفر ميزةً 
 ،املرغوبة ال رضر منهاميكن أن تكون هذه البيانات غري و عىل منع البيانات غري املرغوبة.  

صابة التي مثل األجهزة امل ،مثل البث املتعدد يف استكشاف الخدمة، أو قد تكون خبيثةً 
إمساك بيانات  مع جداول التدفق عند طرف الشبكة، ميكنُ  تجلب فريوسات للشبكة.

من ثم ميكن و وإعادة توجيهها إىل املتحكم.   ،استكشاف الخدمة من خالل الجهاز الطريف
تحكم أن يحافظ عىل مستودع الخدمات وطالبي الخدمة، والذي ميكن استخدامه للم

 ؛البث املتعدد من املستخدمني إىل الخوادم لتلبية الطلبات بدون وجوب إعادة توجيه كلِّ 
  زائدة التحميل.المن أجل احتامل إغراق الشبكة 

عىل التدفق  إن القدرة عىل إعداد سياسة وأمن للمستخدم النهايئ مع آليات تعتمد
السامح  يتمُّ ومستخدم.   ل فعالية جدران الحامية بالنسبة لكلِّ سهِّ تُ  ؛ودقيقة بشكل عالٍ 

بيانات  ُحزمالبيانات املقصودة ملنافذ بروتوكول  :(مثل ،فقط ألنواع معينة من البيانات
يتم إسقاط و) للمرور للجهاز الطريف.  TCPأو بروتوكول التحكم بالنقل  ،UDPاملستخدم 

الة لغلق وسائل فعَّ  تُعتربهذه و بيانات األنواع األخرى كلها عند أقىص طرف بالشبكة.  
مستخدم يتطلب  تنفيذ جدران الحامية لكلِّ  فئات معينة من البيانات الخبيثة.  الحظ أنَّ 

 NACلشبكة إىل االتحكم يف الوصول  إذا كان حلُّ و هو املستخدم.   نْ أن املتحكم يعرف مَ 
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إذا و فلن تكون هذه هي املشكلة.   ؛SDNيف متحكم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  مُل يع
خدمة املستخدم يف تصديق االتصال عن  :مثل ،NACالتحكم يف الوصول للشبكة  كان حلُّ 

بسبب  فيوجد تحدٍّ  ؛SDNتم تنفيذه خارج الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ؛RADIUSبُْعد 
والتدفق املفتوح مل يتم  ،NACلشبكة إىل ا هذا الحل يف التحكم يف الوصول العالقة بني أنَّ 

  .معايرتها وال فهمها جيداً 

ف باسم عَر مستخدم هو تطبيق يُ  الطرق الخاصة بجدران الحامية لكلِّ  أحدُ  يُعترب
 ؛القامئة السوداء محاوالت املستخدم النهايئ تقنيةتغلق و  .blacklistالقامئة السوداء 

 IPو أسامء املضيفني وعناوين بروتوكول اإلنرتنت أ ل إىل املواقع الخبيثة املعروفة للوصو 
تعتمد حلول القامئة السوداء التقليدية عىل أجهزة الشبكة التي و  يثة.الضارة أو الخب

البيانات وتحاول أن متنع محاوالت الوصول إىل هذه األماكن السيئة.   تتجسس عىل كلِّ 
القامئة السوداء بدون  عىل تنفيذ حلِّ  قادرةً  SDNتكون الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات و 

هذا يوفر يف ادخارات كل من املرصوفات الرأساملية و إدخال أجهزة إضافية إىل الشبكة.  
CAPEXالشبكة األقل وادخارات يف املرصوفات التشغيلية  ُمعداتبسبب  ؛OPEX؛ 

الخاص  SDNيحاول تطبيق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات وة.  بسبب شبكة أسهل يف اإلدار 
إىل أسامء مضيفني مخصصة تستتبع تنصيب قواعد جدول التدفق يف  بالغلق أن يصَل 

وإرسالها إىل املتحكم.   DNSاألجهزة الطرفية إلمساك طلبات نظام أسامء النطاقات 
  دة بيانات أسامء املضيفني قاع SDNيستشري متحكم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات و

 من أن ترسل خارجاً إذا وجد أنَّ  DNSويغلق طلبات نظام أسامء النطاقات  ،غري املرغوبة
الطريقة التي يتم بها تنفيذ القامئة  ٧-٨ح شكل وضِّ يُ ويف القامئة السوداء.   االسم موجودٌ 

قات يف األجهزة يضع املتحكم التدفو.  DNS blacklistالسوداء لنظام أسامء النطاقات 
إىل املتحكم.   DNSليك تعيد توجيه كل طلبات نظام أسامء النطاقات  ؛الطرفية، ويوجهها

املتحكم قاعدة  إىل املتحكم، يستشريُ  DNSطلبات نظام أسامء النطاقات  عندما تصُل و 
اسم  إذا كانت النتيجة أنَّ و البيانات املحلية أو البعيدة الخاصة باملواقع الخبيثة املعروفة.  

ويوجه الجهاز الطريف بإرسال الحزمة  DNSيرجع املتحكم طلب الـ  ؛املضيف غري مشبوه
املتحكم الطلب مع توجيه  غري آمن يرجعُ  يُعتربما إذا كان اسم املضيف أ طبيعي.   بشكلٍ 

  ورفض وصول املستخدم إىل املضيف. ،للجهاز الطريف بإسقاط الحزمة

امئة السوداء األوىل إذا عرف عىل هذا التطبيق للقميكن للمستخدم الذيك أن يتحايل و 
من خالل تخصيص عنوان و  للمضيف املقصود. IPهي عنوان بروتوكول اإلنرتنت هو/
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فال يتم إرسال طلب نظام أسامء  ؛من اسم املضيف بدالً مبارشةً  IPبروتوكول اإلنرتنت 
  .DNSالنطاقات 

تغري يف بسيطة لهذا امل SDNتنفيذ شبكات ُمعرَّفة بالربمجيات  ٨-٨يوضح شكل و
مع عناوين  ُحزمإعادة توجيه ال يتمُّ  ؛يف هذا الحل الثاينو  مشكلة القامئة السوداء.

املقصودة التي تكون غري معروف مدى سالمتها إىل املتحكم، والذي  IPبروتوكول اإلنرتنت 
ح اآلن (بالتايل يتم السام  IPسواء للسامح لعنوان بروتوكول اإلنرتنت  ُحزميفحص ال

إلسقاط  ؛برمجة الجهاز ) أو أن يتمَّ IPأوتوماتيكياً للحزم من وإىل عنوان بروتوكول اإلنرتنت 
سوف يقوم ف ؛السامح للحزمة مَّ إذا تَ و .  ئاملستقبلية املرسلة لهذا العنوان السي ُحزمال

  صود.املق IPبالطلبات إىل عنوان بروتوكول اإلنرتنت  التطبيق بتنصيب تدفق انتقايل يسمحُ 

إذا سمح عنوان و جداً.   مهامً  اً يكون تصميم التطبيق أمر  ؛الحظ أنه يف هذا الحل األخري
فإنهم سوف  ؛املقصود للقواعد بأن يكون لها توقيت زمني قصري جداً  IPبروتوكول اإلنرتنت 

ويأيت فوق  سيحدث تأخريٌ  ؛مرة زيارة للمكان املقصود يف كلِّ  ؛يستهلكون بني الطلبات، وبالتايل
إذا كانت هذه و املكان املقصود.  إىل الجزء املرتبط مع التحقق والسامح للحزم أن تذهب 

يقوم الجهاز بتشغيل مخاطر زيادة التحميل مع فس ؛القواعد لها مؤقتات زمنية طويلة جداً 
  مدخالت التدفق، حتى وإن تجاوزت الحد األقىص من حجم جدول التدفق.  

برنامج املصدر لتطبيق القامئة السوداء للشبكات املُعرَّفة  يشمُل  مفصالً نقدم تحليالًس
  .٤-١٠بالربمجيات املفتوحة يف قسم 

م تطبيق قدِّ عىل مستوى املضيف.  ويُ  اً حامية بسيط القامئة السوداء جدارَ  فعالً تُعتربو 
sentinel   الخاص برشكةHP ِّن من تطبيق ، املرشوح فيام سبق، صفة قامئة سوداء كمكو

  .SDNاألمن التجاري للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
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  DNS: تطبيق القامئة السوداء لـ ٧-٨شكل رقم 

  
 IPتطبيق القامئة السوداء لعنوان بروتوكول اإلنرتنت : ٨-٨شكل رقم 
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   :شبكات االستضافة ٤-٨

االستضافة يف الفنادق، واملطارات، ومحالت املقاهي، ومطاعم األكل  د شبكاتُ وجَ تُ 
د درجة مقبولة من التداخل بني متطلبات املستخدم يف وجَ يُ والرسيع يف مختلف املناطق.  

املستخدم النهايئ الرئييس يف  يُعتربو وتلك التي لشبكات االستضافة. ،مجمع الشبكات
ر دْ ما مجاناً من املؤسسة أو من خالل رشاء قَ إيستخدم الشبكة  اً شبكات االستضافة ضيف

تكون فئة معينة ممن اشرتى الوقت عبارة عن املستخدم النهايئ الذي و معني من الوقت.  
عىل االتصال بالشبكة  وهو بالتايل قادرٌ  ،شهر أو سنة :مثل ،اشرتى االتصال لفرتة معينة

  يتواصل فيها. مرة بدون مبادلة مالية مبارشة يف كلِّ 

يف  captive portalللبوابات املقيّدة  SDNإن تطبيق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
يكون و ق بنفس طريقة شبكات االستضافة.طبَّ تُ  ؛٢- ٣-٨املجمع املرشوحة يف قسم 

املستخدم يدفع مبارشة أو غري مبارشة لهذا  أنَّ  ؛يف حالة شبكات االستضافة االختالُف 
يف التصديق مع خادم التسجيل.   توافق التعريف مشموالً يكون منوذجُ  ؛لتايلالوصول، وبا

  توفري غرفة يف فندق أو معلومات بطاقة ائتامن. هذا ميكن أن يشمَل و 

نرشح تطبيقات أكرث وس.  WiFiبالواي فاي  االستضافة الوصوَل  شبكاتُ  تعرض كثرياً 
يف  WiFiلواي فاي إىل اوصول من أجل ال ؛SDNعمومية من الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

  القسم التايل عىل شبكات املحمول.

   :شبكات الجوال ٥-٨

 ؛عىل العمالء تتنافسايزون وسربينت ري ، وفAT&T :مثل ،رشكات شبكات الجوال إنَّ 
 ؛يستخدم العمالء الهواتف الذكية واألجهزة اللوحيةو من أجل االشرتاك يف شبكاتهم.

، أو 3Gسواء كانت شبكات الجيل الثالث  ؛لالتصال من خالل شبكات الجوال املتاحة
  جوال أخرى. تقنية، أو LTEطويل األمد ال، أو التطور 4Gشبكات الجيل الرابع 

 WiFiمن الواي فاي  تقليديةً  hotspot ساخنةً  اً الجوال نقاط عمالءُ  عندما يستخدمُ و 
هذا بسبب أن و رشكات الجوال يفقدون السيطرة عىل عمالئهم.   فإنَّ  ؛لالتصال باإلنرتنت

ن االتصال من إ حيث ؛ من النقطة الساخنة بيانات املستخدمني تدخل اإلنرتنت مبارشةً 
متاماً شبكات رشكات الجوال، وال تكون عىل علم بحجم البيانات  خالل الواي فاي يعزُل 
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أي سياسة عىل هذا االتصال.   ميكن فرُض وبالتايل ال  ،التي يرسلها املستخدم ويستقبلها
للحصول  حركة بيانات العميل عن شبكة رشكة الجوال، تفقد الرشكات فرصةً  عندما تلتفُّ و 

 ؛ن قدرة شبكات الجوال تتوسع بشكل مستمرإ حيث  ؛عىل الرغم من ذلكو عىل إيرادات.  
ل شبكات الواي فاي من خال ؛ص اتصال عمالئهالرشكات الجوال أن تقلِّ  ميزةً  تُعتربلذلك 
WiFi .االتصال ب يسمحُ  فإن رشكة الجوال ترغب بإيجاد حلٍّ  ؛بالتايلو  كلام أمكنها ذلك

أن تفقد التحكم العامة بدون   WiFiن خالل النقاط الساخنة للواي فايم ؛باإلنرتنت
مشاركة أكرث من رشكة جوال يف هذه النقاط الساخنة  ومالك قد يرغُب و  ببيانات العمالء.

النقطة الساخنة  تُعتربو  من خالل النقطة الساخنة. WiFiلتوفري خدمة الواي فاي 
ملستأجرين متعددين والتي رشحناها هنا مامثلة للمحاكاة االفرتاضية للشبكات يف مركز 

 ؛بيانات تلكيف بيئة مركز ال SDNمثلام تيضء الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  البيانات.  متاماً 
  تعددة املستأجرين.  امليف تنفيذ مثل هذه النقاط الساخنة  اً محوري اً دور  فهي تلعُب 

 SDNفة بالربمجيات عىل شبكات الجوالتطبيق الشبكات املُعرَّ  ١-٥-٨
applied to mobile networks:  

بيانات عمالئها عند اتصالهم باإلنرتنت عن طريق بالتحكم يف  الجوال ترغُب  رشكاتُ 
نات التي يتبادلها هذا كمية البيا قد يعني التحكم يف هذا السياق قياَس و النقاط الساخنة.  

كام ميكن أن  السياسات املتعلقة بجودة الخدمة.أو قد تعني تطبيق بعض  املستخدم.
وإعادة توجيه هذه البيانات من تعني تحويل بيانات املستخدم قبل دخولها إىل اإلنرتنت 

يف  اً دور  SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  تقنية ميكن أن تلعَب و خالل شبكتها الخاصة.  
  هذا املخطط بالطرق التالية:

  .البوابات املقيدة -

 .إعادة البيانات إىل شبكة الجوال -

  .تطبيق السياسة -

، وميكن تطبيق هذه ١-٣- ٨قسم لقد رشحنا البوابات املقيدة والتحكم يف الوصول يف 
السامح للمستخدمني بالتسجيل إلمكانية  نها تتطلُب أ و  الوظائف عىل شبكات الجوال أيضاً.

مبجرد أن يتم معالجة االعتامدات و الوصول بناًء عىل أجهزة الجوال املعتمدة الخاصة بهم.  
  ح املستخدم مستويات مناسبة من إمكانية الوصول.نَ الصالحة، ميُ 
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من خالل إنشاء قنوات  ؛من آليات رصد وإدارة بيانات مستخدم الجوال واحداً يكون 
ميكن إنشاء القناة باستخدام واحد و إىل شبكة رشكة الجوال.   من موقع املستخدم ورجوعاً 

من خالل برمجة تدفقات الشبكات املُعرَّفة و  آليات القنوات املتعددة املتاحة.من 
عاد توجيهها إىل قناة ميكن لبيانات هذا املستخدم أن يُ  ؛بشكل مناسب SDNبالربمجيات 

حساب رسوم االستخدام من خالل رشكة الجوال.   ميكنُ و وتحويلها إىل شبكة رشكة الجوال.  
ميكن تطبيق هذه السياسات و  ميكن فرض سياسات مخصصة للمستخدم. ؛إىل ذلك إضافةً و 

ميكن لنقاط و ستخدم بالشبكة.  حيث يتصل امل؛  WiFiعند النقاط الساخنة للواي فاي 
أن تستقبل السياسة سواء من متحكم  SDNلة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات فعَّ الوصول املُ 

  رشكة الجوال أو من املتحكم املحيل.  

حيث  ؛التدفق املفتوح تقنيةو  ،SDNكمثال الستخدام الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات و 
  .٩-٨موفري الخدمة الخاصة بهم، انظر: شكل تتعلق باحتياجات شبكات الجوال و 

  

  
  : موفرو خدمة الجوال٩-٨شكل رقم 
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الوسائل األساسية التي ميكن للشبكات املُعرَّفة  ٩-٨ر يف شكل صوَّ يوضح املثال املُ 
خاص بالناقل ووصول  ملنح وصول ها؛والتدفق املفتوح أن تستخدم SDNبالربمجيات 

العمالء عىل اليسار  يريدُ  ٩-٨يف شكل و خاص أو عام من أجهزة الجوال إىل اإلنرتنت.  
إىل من خالله يكتسبون الوصول  ؛إىل اإلنرتنت، وكل مجموعة لها ناقل مختلف الوصوَل 

 ؛من خالل نقطة وصول ال سلكية مفعل التدفق املفتوح بها يكون االتصاُل ولشبكة.  ا
 اعتامداً و .  OpenFlowمن خالل وسيط يعمل كمتحكم تدفق مفتوح  اتوجيهه مُّ حيث يت

عىل مستوى  توجيههم إىل اإلنرتنت بطرق مختلفة، اعتامداً  يتمُّ س ؛عىل الناقل لديهم
 AT&Tرشكة  ومستخدم يكتسُب  ؛يف املثالو الخدمة وآلية التنصيب من خالل الناقل.  

 virginو Verizonمستخدمي رشكتي ؛ يف حني أنَّ تإىل اإلنرتن إمكانية الوصول مبارشةً 
mobile  يصلون إىل اإلنرتنت من خالل توجيههم بالتدفق املفتوح من خالل قناة إىل شبكة
تنتهي و .  APل عليها التدفق املفتوح فعَّ تبدأ كلتا القناتني من نقطة الوصول املُ و الناقل.  

، وتنتهي األخرى يف verizonتابع لرشكة لاه مفعل التدفق املفتوح إحدى القنوات يف موجِّ 
ن ان املوجها.  ثم يقوم هذvirgin mobileتابع لرشكة الموجه مفعل التدفق املفتوح 

 يكتسُب  ؛إىل اإلنرتنت العام.  وبذلك بإعادة توجيه بيانات العمالء الخاصة بهم خلفياً 
يرغبون فيه، ويحقق اثنان من موفري الجوال تفريغ  ذيإلنرتنت الإىل االعمالء الوصول 

حمولة الـ الواي فاي التي يحتاجونها يف حني الحفاظ عىل الرؤية والتحكم لبيانات 
 ؛عقد اتفاق بني موفري الخدمة ومالك النقطة الساخنة مستخدميهم.  ولتسهيل هذا يتمُّ 

لرشكات الثالث من حيث يتم تعويض مالك النقطة الساخنة عن السامح ملستخدمي ا
و  Verizonتكون الرسوم أعىل لرشكات فريايزون و  .hotspotلنقطة الساخنة إىل االوصول 

virgin mobile .للخدمة التي تسمح لهم بالتحكم يف بيانات عمالئهم  

 اً أعامل الجوال واألعامل الال سلكية ملؤسسة الشبكات املفتوحة عدد نرشت مجموعةُ 
  هذه: عتمدة عىل التدفق املفتوح.  وتشمُل من حاالت االستخدام امل

 .حزمة مرنة وقابلة للتطوير -

 .إدارة املوارد الديناميكية للوصالت الال سلكية -

 .إدارة بيانات الجوال -

 .LTEطويل األمد الإدارة التدفقات اآلمنة يف التطور  -
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 .التسليم املستقل للوسائل املتعددة -

 .كفاءة الطاقة يف شبكات الجوال -

 .األمن والتوصيلتحسني  -

  .املوحدة عداتإدارة ومراقبة املُ  -

  .إدارة التنقل عىل أساس الشبكة -

 .LTEطويل األمد الإدارة التنقل املعتمد عىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يف التطور  -

  .الوصول املوحد للشبكة للرشكات ومجمع الشبكات -

ات مخصصة متعلقة تطبيق تُعتربو  ،بشكل كبري هذه الحاالت من االستخدام مفصلةٌ و 
فتوح املتنفيذهم امتدادات للتدفق  يتطلُب  ؛من الحاالت يف عددٍ و  مبشغالت الجوال.

OpenFlow  . ٥[عن حاالت أخرى مرشوحة يف هنا فضالً  حاالت استخدام الجوال مدرجةٌ  إنَّ و.[  

   :وظائف األجهزة داخل الشبكة ٦- ٨

موازنات الحمولة،  :وظائف مثل ،in-lineتشمل وظائف األجهزة داخل الشبكة 
 يجُب و.  IPSع االخرتاقات نْ ، وأنظمة مَ IDSوجدران الحامية، وأنظمة كشف االخرتاقات 

تنفيذ هذه  يتمُّ و ة من خاللها.املارَّ  ُحزمعىل فحص ال أن تكون هذه الخدمات قادرةً 
تكون هذه و  خصصة عادًة ما تكون عالية الثمن.من خالل أجهزة م الوظائف عادةً 

يف بعض و ما يعني أنه تعمل يف مستوى البيانات. وهو  ؛املطبات يف الكيبل :مثل ،األجهزة
وذلك يؤدي إىل خفض التكلفة.   ؛الحاالت تنقل هذه املطبات البيانات إىل معالج خارجي

ى خدمة القيمة املضافة من خالل تلك األجهزة بنفس رسعة نقل جرَ تُ  ؛يف حاالت أخرىو 
األداء هو األهم  نإ حيث  ؛زيادة تكلفة الخدمة لهذه األجهزة رضوريةً  تُعتربو البيانات، 

أن يوظفوا مثل هذه األجهزة  مراكز البيانات وموفري الخدمة الذين يجُب  إنَّ و  هنا.
  يرحبون بالطرق الجديدة لتقليل التكاليف املرتبطة بهذه األجهزة.

ميع يحملون مستوى معني من لكن الج ؛يوجد عدة مخططات لبيانات توازن الحمولة
حيث اختيار املكان املقصود من أجل توزيع متساو للحمولة عرب مجموعة  ؛فحص الحزمة

  كاملة من الخوادم.
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معايري القرار  تشمُل و  القادمة. ُحزميف قبول أو رفض ال اً الحامية دور  جدرانُ  تلعُب 
عنوان بروتوكول اإلنرتنت للمكان  :مثل ،عىل عوامل وميكن أن تعتمدَ  ،الحزمة فحَص 

أو بروتوكول التحكم  UDP  بيانات املستخدم ُحزماملقصود أو للمصدر، ومنفذ بروتوكول 
عنوان اإلنرتنت أو محدد املصادر  :يف الحمولة، مثل ، أو يشء أكرث عمقاً TCPبالنقل 
  للمكان املقصود. URLاملوحد 

تقوم بتحليل  IPSوأنظمة منع االخرتاقات  ،IDSأنظمة كشف االخرتاقات  إن حلوَل 
 ؛تحليل مكثف ملحتويات الحزمة هذا يتطلب إجراءَ و بالنسبة للمحتوى الخبيث.   ُحزمال

 تُعترب IPSأنظمة منع االخرتاقات  عىل الرغم من أنَّ و .  اً لتحديد ما إذا كان التهديد موجود
عمل بالتوازي مع مستوى تأن  ميكنُ  IDSأنظمة كشف االخرتاقات  فإنَّ  ؛يف الكيبل اً مطب

من آلية  اً مثل هذه األنظمة تحتاج بعضو  نظر إىل صورة البيانات املنعكسة.البيانات بال
تنفيذ نظام مختلط يف بنية الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ميكنُ و  انعكاس صورة البيانات.

SDNأعمق إىل أجهزة خارج مسار البيانات.   اً فحص التي تتطلُب  ُحزممن خالل نقل ال ؛
 فحٍص إىل التي ال تحتاج  ُحزمن ال؛ حيث إ هذا املفهوم له ميزة إزالة املطب يف الكيبلو 

لفحص أعمق،  ُحزمحيث ال تحتاج كل ال ؛باإلضافة إىل ذلكو  أعمق لن يتم تأخريها.
تعريفه يف  يتمَّ هذا ميكن أن و أجهزة مبواصفات أقل أو بعدد أقل.  إىل تحتاج الشبكة و 

 تُعتربمن خالل برمجة قواعد التدفق، والتي  ؛ببساطة SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
التي تستخدم عىل املبدالت التقليدية  SPANمن منفذ املبدل الفاحص  أسهل كثرياً 
  .  ٤- ٦-٨يف قسم  SPANنرشح منفذ املبدل الفاحص وساملعارصة.  

املحاكاة االفرتاضية لوظائف الشبكة مقابل الشبكات املُعرَّفة  ١- ٦- ٨
  :NFV vs SDNبالربمجيات 

من خالل  ؛الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات احتياجات خدمة الشبكات دَ حدِّ توقع أن تُ يُ 
فكرة املحاكاة  إنَّ و .  ٥- ٦مة يف قسم قدَّ ، واملُ NFVاملحاكاة االفرتاضية لوظائف الشبكة 

(موازنات الحمولة،  :مثل ،هي وظائف الخدمات NFVاالفرتاضية لوظائف الشبكة 
ات  إلخ) خارج األجهزة املخصصة وتنفيذها كربمجيات تعمُل  ...وجدران الحامية عىل ِمَنصَّ

واجهة الشبكات.   تقنيةأصبح هذا ممكناً من خالل التطويرات يف الخادم و  خادم مشرتكة.
مادية مخصصة لكل من وحدة املعالجة املركزية  ُمعداتلتطبيقات التي تتطلب ا تُعتربو 

CPU  ومتحكامت واجهة الشبكةNICs ها من خالل الخوادم القياسية.  ؤ اآلن ميكن إجرا



  الفصل الثامن

 ٣٤٥  الشاملاملفهوم : الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

بهذه  التكلفة املنخفضة للخوادم مقارنةً  حول هذا االنتقال الذي يشمُل  يوجد جدٌل و
املادية بسهولة عندما تكون  عداتعن القدرة عىل تحديث املُ  فضالً  ؛األجهزة املخصصة

 ذلك.إىل هناك حاجة 

من أجل املحاكاة االفرتاضية لوظائف  ؛وجد جهود قياسية نشطة تحت التنفيذت
مواصفات  مجموعةُ  ETSIلدى معهد معايري االتصاالت عن بُْعد األورويب و .  NFVالشبكة 
، مع NFVعايري املحاكاة االفرتاضية لوظائف الشبكة ع مضْ تعمل عىل وَ التي  ISGالصناعة 

يوجد أيضاً جمعية صناعة املحاكاة االفرتاضية لوظائف الشبكة و رشكة مساهمة. ١٢٧
التي تبني مناذج ملحاكاة االفرتاضية  CIMIتحت قيادة رشكة  cloudNFVالسحابية 

الذين  NEMsالشبكات  ُمعداتمن ُمَصنِّعي  يوجد عددٌ و .NFVلوظائف الشبكة 
مثل رشكة و   يف السوق. NFVيوفرون منتجات املحاكاة االفرتاضية لوظائف الشبكة 

  .embrane، والرشكة املبتدئة VMware، وintel، وسيسكو، وإنتل Juniperجونيرب 

الخطوة التالية املنطقية يف االنتقال  NFVاملحاكاة االفرتاضية لوظائف الشبكة  تُعترب
من الحراك  اً يكون جزءو.   يف مراكز البيانات التي رشحناها مسبقاً نحو الخادم االفرتايض
املادية.  عداتمن خالل تقليل كمية املُ  ؛واستهالك الطاقة ،عداتنحو خفض تكلفة املُ 

 ،أكرث بساطة، والتي تكون أسهل يف اإلدارة شبكيةً  بنيةً  عداتينتج هذا التقليل يف املُ و
خدمات جديدة من خالل  ميكن تفعيلو  أرسع لخدمات جديدة. وتسمح بطرحٍ 

أنه من األسهل  ؛ تُبنيِّ ل من خالل الربمجياتفعَ إن حقيقة أن هذه الخدمات تُ و  الربمجيات.
ة االختبارية للخدمات التي تم تقييمها والتجارب التي تم طرحها مع  االحتفاظ باملِنَصَّ

لن يكون  NFVظائف الشبكة إن االنتقال إىل املحاكاة االفرتاضية لو و  الخدمات التشغيلية.
ن الوظائف املختلفة يكون لها متطلبات أ و  أساسية. األداء نقطةً  يُعتربو بدون تحديات.

 عداتذ بنفس رسعة نقل البيانات عىل املُ نفّ أن تُ  إىل بعض الوظائف أداء مختلفة، وتحتاجُ 
للتأكد من أن تطبيقات املحاكاة  ؛اإلضايف مطلوباً  الجهدُ  يُعتربو  املادية املخصصة.

عىل الخوادم املختلفة ومراقب األجهزة  تعمل جيداً  NFVاالفرتاضية لوظائف الشبكة 
االنتقال إىل املحاكاة االفرتاضية  بسبب أنَّ و   ية اآلتية من ُمورِّدين مختلفني.االفرتاض

 اك حاجةٌ كون هنتالعديد من السنوات، وبالطبع سإىل  يحتاجُ  NFVلوظائف الشبكة 
الوجود املساعد لحلول املحاكاة  سيكون من الرضوري إدارةُ و املادية،  عداتلبعض املُ 

إن بناء بنية للحصول عىل و مع األدوات التقليدية.   NFVاالفرتاضية لوظائف الشبكة 
 ؛NFVوالربمجيات يف عامل املحاكاة االفرتاضية لوظائف الشبكة  عداتمرونة مع تعطل املُ 



 ) يف بيئات أخرىSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٣٤٦

نات إىل هذه ه تدفقات البياوجَّ أن تُ  يجُب  ؛أخرياً و عن الشبكات التقليدية.   تكون مختلفةً 
استضافة  بها هذا األمر عىل أين يتمُّ  تعتمد الطريقة التي يتمُّ و   األدوات االفرتاضية.

  وجد ثالث طرق رئيسية:وتيف الشبكة.   NFVاملحاكاة االفرتاضية لوظائف الشبكة 

يف نفس موقع  NFVكاة االفرتاضية لوظائف الشبكة ل املحاشغِّ خوادم قياسية تُ  -
 املادية وال يقلل تعقيد الشبكة. عداتهذا يوفر تكلفة املُ و بنية الشبكة كتطبيق.  

يف  ميكن أن تكون افرتاضيةً  ؛كثري من وظائف الشبكة، وتشمل املبدالت واألدوات -
ن.  و يسريا وآخر هذا هو املفهوم الذي اتخذته رشكة نو مراقب األجهزة االفرتاضية.  

 يف بيئات مراكز البيانات. قد يكون هذا مناسباً و 

ل حركة البيانات بشكل انتقايئ مع حوِّ مبدالت لها قدرة التدفق املفتوح ميكن أن تُ  -
خارج مسار  NFVتشغيل الخوادم القياسية للمحاكاة االفرتاضية لوظائف الشبكة 

تداخل بني الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  مجاَل  يُعتربهذا و  البيانات الرئييس.
SDN  واملحاكاة االفرتاضية لوظائف الشبكةNFV،  ًيف هذا  كبريةً  ويأخذ أهمية

مع  تعمُل  SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات أنَّ عىل  م مثاالًقدِّ نُ وس الكتاب.
  .٤-٦-٨بهذه الطريقة يف قسم  NFVاملحاكاة االفرتاضية لوظائف الشبكة 

 ؛أعمق معالجةً  يستحقُّ  اً واسع مجاالً NFVاالفرتاضية لوظائف الشبكة  املحاكاةُ  عتربتُ 
 للحصول عىل مقدمة ؛]٢القارئ املهتم إىل [ إننا نحيُل و مام يسمح به نطاق هذا الكتاب.  

أن نعرف أنه رغم التشابه بني املحاكاة االفرتاضية  يجُب و  ممتازة يف هذا املوضوع.
  نها ليست متطابقة.  إف ؛SDNوالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  NFVلوظائف الشبكة 

تشغيل خدمات الشبكة عىل الخوادم القياسية هو نفس نقل مستويات التحكم  دُّ عَ ال يُ و 
  من أجهزة الشبكات، وجود وحدة تحكم، وفتح املجال الكامل للشبكة إىل االبتكار.

 SDNتطبيق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عىل توازن حمولة الخادم  ٢-٦-٨
applied to server load balancing:  

وتعيد توجيههم إىل الخوادم املناسبة.   ،القادمة ُحزمموازنات الحمولة ال أن تأخذَ  يجُب 
من ف ؛OpenFlowوالتدفق املفتوح  SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  تقنيةباستخدام و 

مبثابة  جهاز شبيك آخر يحتوي عىل قواعد تجعله يعمُل  جهاز تبديل أو أيَّ  السهل أن نتخيَل 
ح يوضِّ و كلفة رشاء أجهزة إضافية متخصصة. جهاز موازن الحمل يف جزء صغري من ت

  كموازن أحامل يوزع الحمولة عرب مجموعة من الخوادم. يعمُل  مبدالً ١٠-٨شكل ال



  الفصل الثامن

 ٣٤٧  الشاملاملفهوم : الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

 ؛من حقول املدخالت اً أساسي اً صف ١٢املطابقة مقابل  1.0املفتوح إصدار  التدفُق  يدعمُ 
من اختيارات  غنيةٌ  يكون لدى موازن الحمولة مجموعةٌ و.  ٣- ٣-٥يف قسم  هُ فُ صْ وَ  مَّ كام تَ 

ح يف وضَّ عىل سبيل املثال: كام هو مُ ؛ إعادة توجيه البيانات لتحديد كيف يتمُّ  ؛املدخالت
الخاص  IPد قرار إعادة التوجيه عىل عنوان بروتوكول اإلنرتنت أن يعتم الشكل، ميكنُ 

بنقطة النهاية  عىل استمرارية الخادم لفرتة من الزمن تكون خاصةً  هذا يقعُ و باملصدر.  
إذا  ذلك رضورياً  ميكن أن يكونَ و التي تحاول االتصال مع الخدمة خارج موازن الحمولة.  

حفظ  وإذا احتاج الخادمُ  ،متعددة ُحزمتبادالت  املستخدم مع الخدمة يتطلُب  كان تعامُل 
  الحالة عرب هذه التعامالت.

م الحمل عىل كل من الروابط إىل هْ إن حقيقة أن وحدة التحكم ستستفيد من فَ 
 ؛باإلضافة إىل معلومات حول الحمل عىل الخوادم املختلفة وراء جدار الحامية ؛خوادم

وحدة التحكم باتخاذ قرارات موازنة الحمل  مَ ميكن أن تقو و تفتح االحتامالت األخرى.  س
  لجهاز شبكة واحد.   وذلك ممكنٌ  ؛استناداً إىل مجموعة أوسع من املعايري

  
  موازن األحامل باستخدام تدفق مفتوح: ١٠-٨شكل رقم 



 ) يف بيئات أخرىSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٣٤٨

  :) املطبقة عىل جدران الحاميةSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( ٣-٦-٨

الواردة وتقوم بإعادة إرسالها، وإسقاطها أو اتخاذ  ُحزمالحامية ال تأخذ جدرانُ 
إرسال حزمة البيانات إىل وجهة أخرى أو إىل نظام كشف االخرتاقات  :مثل ،إجراءات أخرى

)IDS.موازنات األحامل متلك جدران الحامية باستخدام و  ) إلجراء املزيد من التحليل
من  القدرة عىل استخدام أيٍّ  -  ح) والتدفق املفتو SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 الشكل بنيِّ يُ ومن أجل اتخاذ قرارات اإلرسال أو اإلسقاط.   ؛١٢مة للمعيار ءمجاالت املال 
املطابقة ألنواع بروتوكوالت معينة (عىل سبيل  ُحزمالو  يعمل كجدار حامية. مبدالً ١١- ٨

إعادة إرسالها إىل الوجهة  ) يتمُّ Microsoft Exchangeو HTTPS ،HTTP :املثال
تشمل جدران الحامية البسيطة التي و إسقاط تلك التي ال تتطابق.   املقصودة، ويتمُّ 
) جدران SDNمثايل مع الحلول القامئة عىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( تتناسب بشكلٍ 

 TCP/UDPاملحددة أو منافذ  IPع أو السامح بعناوين نْ الحامية التي تقوم عىل مَ 
قد تكون جدران الحامية القامئة عىل  ؛املحددة.  كام هو الحال مع موازنات األحامل

بنقص حالة اإلشارة املحددة أو عدم  ) محدودةً SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
  القدرة عىل إجراء فحص أعمق لحزمة البيانات.  

) املطبقة عىل جدران SDNحاالت استخدام الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( إحدى
أمام مجموعة جدران الحامية.   إلدراج املبدالت املمكنة من تدفق مفتوحٍ ؛ الحامية
) موازنة األحامل SDNالفوائد هي أنه ميكن ملبدل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( وإحدى

 ؛م من ذلكاألهو أكرب ملعالجة جدار الحامية.   عٍ بني أجهزة جدار الحامية، والسامح بتوسُّ 
) تجزئة حالة األمان املعروفة لحركة SDNأنه ميكن ملبدل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 ؛ألنه ميكن برمجة قواعد التدفق املفتوح ؛هذا ممكنٌ و البيانات حول جدران الحامية.  
عروفة بأنها بحيث ميكن لنا تقليل األحامل من حركة البيانات عىل جدران الحامية امل

جدار الحامية  ُمعداتاستخدام قدر أقل من  يالفائدة من ذلك ه من املشكالت. خالية
لزمن االنتقال  القليل من حركة البيانات هو الذي يخضعُ  كام أنَّ  ؛والطاقة أو كليهام معاً 

  الذي تفرضه معالجة جدار الحامية.
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 ٣٤٩  الشاملاملفهوم : الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

  :االخرتاقات) املطبقة عىل نظام كشف SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( ٤-٦-٨

هو مراقبة حركة البيانات بالشبكة لكشف  ؛)IDSاملقصد من نظام كشف االخرتاقات (
هذه  عَ نْ ) باإلضافة إىل ذلك مَ IPSاخرتاقات الشبكة.  كام يحاول نظام منع االخرتاقات (

  ، جداً  نطاق االخرتاقات الذي يقصد من هذه األنظمة التعرف عليها واسعٌ و  االخرتاقات.
سنتناول باملناقشة هنا نوعني معينني من وظائف  ؛مع ذلكو  لذكره هنا. يسعنا املقامُ وال 

للحلول القامئة عىل الشبكات  ن يفسحان املجال متاماً ي) اللذIDSنظام كشف االخرتاقات (
  ).SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (

 

  جدران الحامية التي تستخدم التدفق املفتوح: ١١-٨شكل رقم 
  

يف أحامل حزمة  عميقاً  ف االخرتاق الذي ندرسه تحقيقاً شْ النوع األول من كَ يحتاجُ 
قلة، وغريها البيانات، والبحث عن عالمات الفريوسات، وأحصنة طروادة، والفريوسات املتن



 ) يف بيئات أخرىSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٣٥٠

أن  فيجُب  ؛الكثري من قوة املعالجةإىل  هذا الكشف يحتاجُ  مبا أنَّ و  من الربامج الخبيثة.
م الحلول النموذجية مصفي الشبكة، خدِ ستَ تَ و   نات بالشبكة.حدث خارج طبقة البياي

شبكة محلية  :مثل ،والذي تم تكوينه اللتقاط حركة مرور البيانات من مصدر معني
إىل نظام كشف  اخ هذه الحركة ملرور البيانات وإرسالهسْ ونَ  ،افرتاضية أو منفذ فعيل

  صفيات الفعلية عىل أساس املنافذ.هذه امل ما تقومُ  غالباً و ) لتحليله.  IDSاالخرتاقات (

) عىل جهاز لوحة (SDNحلول ما قبل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  أحدُ  يعتمدُ و
والذي ميكن تهيئته لنقل حركة البيانات من منفذ جهاز عشوايئ  ،التصحيح عىل الشبكة

لوحة التصحيح القادرة عىل نسخ حركة  تقنيةيتطلب هذا ووإحالته إىل نظام التحليل.  
 :مثل ،متاحة من رشكات تقنيةهذه الو  شبكة اتصال ذي صلة. منفذِ  البيانات من أيِّ 

Gigamon وcPacket Networks.  يف الشبكات الكبرية قد تكون تكلفة هذه الطرق و
حساس   uplinksإعادة توجيه حركة مرور البيانات عىل الروابط النشطة كام أنَّ و .  باهظةً 

  مام قد يتجاوز سعة مسار بيانات الرابط النشط.   ؛لحجم حركة البيانات

) لنظام كشف SDNمن الحلول األخرى ملا قبل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (و 
هو استخدام أدوات التهيئة عىل أجهزة الشبكة لتهيئة منافذ محلل  ؛)IDSاالخرتاقات (

حيث يقوم  اً؛افرتاضي اً مصفي بأن يعمَل  هذا للمبدلِ  سمحُ يو  .SPAN املنافذ املنقولة
ميكن أن و ) لتحليلها.  IDSبنسخ حركة البيانات وإرسالها إىل نظام كشف االخرتاقات (

هذه املصفيات عىل املنافذ أو الشبكة املحلية االفرتاضية أو حتى بعض الفالتر  تقومَ 
  مثل عنوان الجهاز.    ،األخرى التي تقوم عىل حزمة البيانات

ت عىل فكرة إنشاء سَ نها تأسَّ أ مبا  ؛مع هذه التطبيقات تناسب التدفق املفتوح متاماً وي
عنوان الجهاز، والشبكة املحلية  :ي معايري معينة (عىل سبيل املثاللبِّ مداخل تدفق تُ 

مجة النظام ميكن بر و بتنفيذ بعض اإلجراءات.   نها تقومُ أ االفرتاضية، ومنافذ الدخول) كام 
البيانات ذات العالقة إما إىل  ُحزمإلرسال  ؛الذي يستخدم التدفق املفتوح عىل الجهاز

  ).  IDSلنظام كشف االخرتاقات ( IPصد أو إىل عنوان الخارج عرب منفذ الرَّ 

ميكن تطبيق مبدل  إذ ؛٣-٦- ٨حالة االستخدام املستشهد بها يف نهاية القسم  الحظ أنَّ 
) املستخدم للواجهة األمامية من مجموعة جدران SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

نفس األسباب لتجزئة الحركة  تنطبُق و ).  IPSالحامية عىل أجهزة نظام منع االخرتاقات (
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ع ) مع السامح للنظام بالتوسُّ IPSاآلمنة للبيانات حول أجهزة نظام منع االخرتاقات (
  ) بالتوازي يف هذه الحالة أيضاً.  IPSع االخرتاقات (نْ ستخدام العديد من وحدات نظام مَ با

عىل هذا النوع  مثاالً »يف املركز«ذ يف فتوح املصدر املُنفَّ املع التدفق توسُّ  مرشوعُ  دُّ عَ يُ و
 عُ ل توسُّ رسِ يُ و  مع مفهوم محلل املنافذ املنقولة.من موازنة أحامل الواجهة األمامية 

)، وموازنة IDSملجموعة األجهزة املضيفة لنظام كشف االخرتاقات ( معكوسةً  التدفق حركةً 
  أحامل حركة مرور البيانات عربهم.

  :الشبكات البرصية ٧-٨ 

) عبارة عن ترابط بني املبدالت البرصية ووصالت األلياف OTN( شبكة النقل البرصية
هي التي تنقل البتات باستخدام و املبدالت البرصية هي أجهزة طبقة واحدة.  و البرصية.  

أن هذه الشبكات البرصية  حقيقةُ و مختلف تقنيات التشفري ومضاعفة توجيه اإلشارات.  
 ُحزمحزمة من  من معالجة كلِّ  تنقل البيانات عرب القنوات القامئة عىل موجات الضوء بدالً 

يفسح املجال بشكل طبيعي ملفهوم تدفق  -  لتوجيه فرديالبيانات ككيان منفرد قابل 
ل حركة البيانات عرب األلياف نقَ كانت تُ  ؛يف املايضو ).  SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 ،)SONET( الربط الشبيك البرصي املتزامن :مثل ،الضوئية باستخدام بروتوكوالت
أصبحت شبكة  ؛ونة األخرية، مع ذلكيف اآل و ).  SDH( والتسلسل الهرمي الرقمي املتزامن

من شبكة  بكلٍّ  من الرشكات التي تعمُل و .  تقنيةلهذه ال ) بديالOTNًالنقل البرصية (
 ، وسيان Ciena) سيينا SDNوالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( ،)OTNالنقل البرصية (

Cyanوانفينري ، Infinera  .خصيصاً  ةَ مَ صمَّ املُ  البرصيةَ  املُورِّدين األجهزةَ  ئ بعُض نشِ يُ و 
 تقنيةعىل سبيل املثال: تستخدم ال ،Calientلالستخدام يف مراكز البيانات.  فكاليانت 

  البرصية للوصالت الرسيعة بني رفوف الخوادم.

عمل  فريُق  ONF، لدى مؤسسة الشبكة املفتوحة ٢-٣ يف الجدول بنيَّ كام هو مُ و 
) للنقل SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (ص لدراسة حاالت استخدام تطبيقات خصَّ مُ 

).  SDNمام يؤكد أهمية هذا املجال لتطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( ؛البرصي
  عىل حالة االستخدام هذه. سنتناول فيام ييل مثاالًو 

   



 ) يف بيئات أخرىSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٣٥٢

  :) املطبقة عىل الشبكات البرصيةSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( ١-٧-٨

م خدِ ستَ تدفقات حركة البيانات التي تَ  غالباً ما تنشأ بعُض  ؛مراكز البيانات يف شبكاِت 
تعطيل حركة البيانات األخرى.   دِّ بشكل مكثف النطاق الرتددي للشبكة، أحياناً إىل حَ 

تتميز التدفقات بأنها و بسبب طبيعتها الضخمة.   ؛»الفيلة«ى تدفقات سمَّ هذه غالباً ما تُ و 
بسبب نقل  ؛قد تحدثو  محددة. ونهايةً  لها بدايةً  مع أنَّ  نسبياً  طويلةً  مدةً  تستغرُق 

النهاية يف فواصل  النسخ االحتياطي الذي يحدث بني نفس نقطتي :مثل ،البيانات املجمعة
من املمكن التنبؤ بهذه التدفقات أو تحديد  هذه الخصائص تجعُل و  زمنية منتظمة.

هو إعادة توجيه حركة البيانات إىل بعض أنواع  يكون الهدُف  ؛مبجرد اكتشافهو مواعيدها.  
مثل شبكة برصية بالكامل يتم توفريها خصيصاً ملثل هذه البيانات الضخمة.   ،عداتاملُ 
 ُحزمة خصيصاً لهذه الكميات الضخمة من مَ صمَّ مُ  (OTNs)شبكات النقل البرصية و 

قدرة مبدالت حزمة البيانات و البيانات التي تنتقل من إحدى النقاط النهائية إىل أخرى.  
 حيث إنَّ  ؛بأدق مستوى لحزمة البيانات تكون بدون فائدة »الفيلة«عىل توجيه تدفقات 

 يقدم الجمعُ و.  اً مكثفيكون  ؛املوضوع عىل وصالت شبكة التبديل »الفيلة«عبء تدفق 
) يف هذا النوع من OTNبني شبكة حزمة بيانات التبديل، مع شبكة النقل البرصية (

  .»الفيلة«الة للتعامل مع تدفقات فعَّ  ةآلي ١٢-٨ يف الشكل بنيَّ لشبكات الهجينة املُ ا

) املتصلة عرب قمة ٢، أ١اثنتني من النقاط النهائية العادية (أ ١٢- ٨ر يف الشكل نصوِّ      
خالل املسار الطبيعي،  ، وتتصُل ٢ -  وقمة الرف ١ -  ) قمة الرفToRرفوف املبدالت (

األخرى  »الفيلة«تنقل أجهزة و الذي يقطع هيكل الشبكة القامئة عىل حزمة البيانات.  
وبالتايل يتوزعان عىل ؛ من البيانات من إحداهام إىل األخرى ) كميات ضخمةً ٢، ب١(ب

 يحمون مجمل املستخدمني من املستهلكني الضخام لعرض ؛مبدل الدائرة البرصية، وبالتايل
  النطاق الرتددي.  

  أو تفريغ األحامل الخطوات التالية: التحويلِ  ةُ آلي تستلزمُ و 

بني النقاط النهائية يف الشبكة.  الحظ أنه، اعتامداً عىل » الفيلة«كشف تدفق . ١
  هو مشكلٌة صعبٌة يف َحدِّ ذاته.  » الفيلة«التدفق؛ فإنَّ الكشف عن وجود تدفق 

للزيادة يف تدفق البيانات املفاجئ بني اثنني من النقاط وال تخدم املراقبة البسيطة 
   النهائية بأيِّ وسيلة للتنبؤ بطول عمر ذلك التدفق.
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  : نظرة عامة عىل تطبيق تفريغ األحامل البرصية١٢-٨شكل رقم 

  

ونحن ال نريد  »الفيلة« فهذا ليس تدفَق  ؛مليل ثانية ٥٠٠سينتهي يف  إذا كان التدفُق 
ليس من السهل معرفة ذلك أو و نفقات إضافية لعمل معالجة خاصة لذلك.   أن نتكبد أيَّ 

ء تدفق دْ ملعرفة بَ  ؛بعض املعلومات السياقية اإلضافية ط توفريُ شرتَ ما يُ  التنبؤ به.  عادةً 
من األمثلة الواضحة حدوث حالة النسخ االحتياطي املجدول بانتظام عرب و  .»الفيلة«

  ].  ٤-٣ه عناية القارئ املهتم إىل [وجِّ ونُ  نطاق هذا الكتاب؛ا املوضوع خارج الشبكة.  هذ



 ) يف بيئات أخرىSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٣٥٤

مبا يف  ؛إلرفاق النقاط النهائية ؛املعلومات املتعلقة بأجهزة الشبكة ت مالحظةُ متَّ . ٢
ر حركة مرور البيانات من نقاط النهاية رِّ )، التي متُ ٢، ق١ذلك الرابط النشط (ق

 زائدة الحمل.  الل إىل مركز الشبكة ِص تَ 
  ) يف قمة SDNتدفقات برنامج وحدة التحكم للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (. ٣

، ١لتوجيه حركة البيانات من وإىل النقاط النهائية (ب ٢ - وقمة الرف  ١ - الرف 
).  ٢، ق١من املنفذ العادي (ق ) بدال٢ً، س١) خارج منفذ التفريغ املناسب (س٢ب
  برصي.ترتبط منافذ التفريغ بهيكل التفريغ الو 

) عىل هيكل SDNتدفقات برنامج وحدة التحكم للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (. ٤
) لربط حركة SDNالتفريغ البرصي املمكن بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

يف هذه النقطة و ).  ٢، س١عىل وصالت التفريغ االثنتني (س ٢، ب١البيانات ب
لتفريغ بني النقطتني النهائيتني خالل شبكة ا س مسارُ ويتأسَّ  ،إعادة التوجيه يكتمُل 

 ).OTNالنقل البرصية (
ال مسار التفريغ من كل َز ويُ  ،ه الطبيعيعِ ضْ يف النهاية إىل وَ  »الفيلة«يرجع تدفق . ٥

البيانات الالحقة  ُحزمتقطع و من أجهزة شبكة الوصل وجهاز التفريغ البرصي.  
 الشبكة القائم عىل حزمة البيانات.    هيكَل  ٢إىل ب  ١من ب 

  .١٢- ١٠سنناقش تفاصيل برمجة تطبيق التفريغ يف القسم و 

) مقابل الشبكات املرتاكبة/ SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( ٨- ٨
  :دلنِّ لد شبكات النِّ 

د الشبكات املرتاكبة لنِّ لد تشبه الشبكات املرتاكبة/شبكات النِّ  ؛عىل مستوى املفاهيم
الشبكات االفرتاضية ملراكز البيانات عىل  املذكورة بالتفصيل خالل هذا الكتاب.  كام ترتاكُب 

فإن الشبكات  ؛فإن تفاصيلها مغلفة من الشبكة االفرتاضية، وبالتايل ؛البنية التحتية املادية
فة شبكات النِّد للنِّد ترتاكب أيضاً عرب شبكة اإلنرتنت العامة دون قلق أو معر املرتاكبة/

من مجموعة مخصصة من أجهزة  تتكون هذه الشبكات عادةً و بالبنية األساسية للشبكة.  
 كلِّ  اتصال معالكمبيوتر املضيفة يف مواقع مختلفة متلكها وتشغلها كيانات منفصلة، 

االتصاالت بني املضيفني النِّد للنِّد (ومن و سواء اتصال دائم أو مؤقت.   ؛مضيف باإلنرتنت
ما تكون االتصاالت من نوع بروتوكول التحكم بالنقل  النِّد للنِّد) وعادةً هنا جاء اسم 

TCP  . نابسرت و .  مبارشاً  مضيف يف الشبكة اتصاالً كلُّ  يتصُل  ؛هكذاوNapster  هو أقرب
  شبكات النِّد للنِّد./مثال معروف للشبكات املرتاكبة
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املقام األول لتمييزها عن  شبكات النِّد للنِّد هنا يفم الشبكات املرتاكبة/نحن نقدِّ 
) عرب الرتاكب SDNالشبكات املرتاكبة التي ذكرناها يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

عىل الرغم من أن طبيعة الرتاكب نفسها و عىل أساس برنامج مراقبة األجهزة االفرتاضية.  
من حيث  ؛التداخل بني التقنيتني نه من الالفت للنظر أن يكون هناك بعُض إف ؛مختلفة

وحدات  يف النهاية تنسيَق  ) يتطلُب SDNإن توسيع الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
للتنسيق بني األجهزة  التحكم يف البيئات التي تسيطر عليها، وهناك حاجةٌ 

نقل ) عىل SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( تساعدُ و وأجهزة النِّد للنِّد.  املرتاكبة/
ولكن لن يكون هناك وحدة تحكم واحدة للعامل بأكمله،  ؛تجريد التحكم يف الشبكة

إىل التنسيق بني وحدات التحكم والبيئات التي تسيطر  وبالتايل ال تزال هناك حاجةٌ 
ولكنها تفعل  ؛شبكات النِّد للنِّد فيام بينهااكبة/ق الشبكات املرت يتنس يكونعليها.  كام 

عن البنية األساسية للشبكة عن طريق إنشاء شبكة مرتاكبة.   ذلك بطريقة مستقلة
) ميكنه أيضاً التحكم SDNاملُعرَّفة بالربمجيات ( الشبكاِت  توسيعَ  هو أنَّ  الكبريُ  التمييزُ و 

يف بعض نقاط  والتوازي الحقيقي الوحيد بني هاتني التقنيتني هو يف الشبكة األساسية.  
ن إف ؛عىل الرغم من ذلكو عة.  وّز والتحكم بطريقة مُ التنسيق  حيث يجُب  ؛التوسع

  .الطبقات التي يتم عليها تطبيق هذا مختلفة متاماً 

   



 ) يف بيئات أخرىSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٣٥٦

  :الخامتة ٩-٨

الشبكات  تطبيُق  ه ميكنُ ا من خالل األمثلة يف هذا الفصل والفصل السابق أنَّ نَ قد بيَّ 
ر ذكِّ نُ  الشبكات.ة واسعة جداً من مشكالت ) عىل مجموعSDNاملُعرَّفة بالربمجيات (

أن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ، وهي:٣-١- ٤القارئ بالنقاط التي وردت يف القسم 
)SDNهذا و رفيع املستوى للربمجة التفصيلية الواضحة لسلوك الشبكة.   اً ) توفر تجريد

هذه  ) أن تعالجَ SDNمن سهولة الربمجة التي تسمح للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
أحد أكرث الجوانب املثرية للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات و ت املتنوعة من االستخدام.  الحاال 

)SDN ًة يف الشبكة شّ مشكلة املعالجة الهَ  عىل حلِّ  ) هو املرونة التي تجعلها قادرة
ك.  دَر يات الشبكات التي ستُ تحدِّ  لِّ ف مع حَ للتكيُّ  وسوف يجعلها أيضاً قابلةً  ،التقليدية

 ي لحاالت االستخدام املختلفة التي ذكرناها يف هذين الفصلني مجموعةً التصدِّ  يتطلُب و
بعض مناذج  ١٠سنناقش يف الفصل و من تطبيقات وحدة التحكم.   واسعةً  متنوعةً 

معالجة  ) بالتفاصيل، ونرى كيف يتمُّ SDNتطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
لعام لربمجة الشبكة للشبكات املُعرَّفة مشكالت النطاق املحددة خالل النموذج ا

إذ  ؛أن نعرتف بأن هذه الحركة مهمة عىل الرغم من أننا يجُب  :أوالً).  SDNبالربمجيات (
لهذا و إال بسبب الالعبني األساسيني الذين يدفعونها إىل األمام.   ال ميكن أن تحدثَ إنها 

واستعرضنا األفراد واملؤسسات  ،تقنيةإىل الوراء من ال خطوةً  ٩السبب، رجعنا يف الفصل 
 ) منذ إنشائها.SDNتأثري عىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( والرشكات التي كان لها أعظمُ 
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 ٣٥٩  الشامل بالربمجيات: املفهومالشبكات املُعرَّفة 

  الفصل التاسع

  SDNاملشاركون يف بيئة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
                                                                                                                                        

ل التقني الجذري والطموح كام يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ال يحدث التحوُّ 
)SDNوراء النجاح الذي تحققه و هموا يف تطوره.  سأ دون العديد من املشاركني الذين ) ب

مها تأثريها عىل تقدُّ  العديد من الجهات التي تواصُل ) SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
عىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  يكون تأثري تلك الجهات إيجابياً و ها.ومعدل منوِّ 

)SDN(،  ًوعىل النقيض من منو الشبكات املُعرَّفة  ويف بعض األوقات يكون تأثريها عكسيا
ل عىل تطور الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ة حار عىل أيَّ ولكنها تؤثِّ  ؛)SDNبالربمجيات (

)SDN  .( تأثري عىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  للجهات التي لها أكربُ  فيام ييل تصنيٌف و
)SDN (اً للفئات التالية: وفق 

  .الباحثون األكادمييون -
  .معامل البحوث الصناعية -
  .الشبكات عداتالرشكات املَُصنِّعة ملُ  -
  .الربامج وُمورِّد -
  .السيلكون التجاري وُمَصنِّع -
  .نو األجهزة األساسي وُمَصنِّع -
  .الرشكات -

 .وتحالفات الصناعة ،هيئات املعايري -

التجمعات الرئيسية للمشاركني يف بيئة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ١-٩ر الشكل صوِّ يُ 
)SDN(،  ُوهي:  ،فئات رئيسية ثالثَ   الشكُل بنيِّ والتآزر والرصاعات املوجودة بينها.  كام ي  
) هيئات املعايري ٢( .والبحوث القامئة عىل الصناعة ،) البحوث األكادميية األساسية١(

 ؛هذا الكتاب يف سياقِ و .  للصندوق األبيضم االتصال املشرتكة ظُ ) نُ ٣( .وتحالفات الصناعة



   SDNبيئة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  املشاركون يف

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٣٦٠

ة  ،مبدل الصندوق األبيض مصطلحَ  سنستخدمُ  ج بسهولة مْ للدَّ  ُمعداتوهو عبارة عن ِمَنصَّ
مبدل الضوء أو املبدل  :مثل ،لربمجيات التدفق املفتوح الذي قد يأيت يف شكل تطبيقات

هذه الفئات،  يف هذا الفصل كلَّ  سنناقُش و  املبني لهذا الغرض. OVSاالفرتايض املفتوح 
)، والقوى املتنوعة التي SDNهمت يف تطور الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (أسوكيف 

  أو جعلتهم يف رصاع. ،جمعتهم معاً 

   :مؤسسات البحث العلمي األكادميية ١-٩

شاركت جامعات من جميع أنحاء العامل يف البحوث املتعلقة بالشبكات املُعرَّفة 
 ؛)SDNهم يف تطور الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (أسمنها  ).  والعديدُ SDNبالربمجيات (

يفورنيا جامعة ستانفورد، وجامعة كال :هي ،سنذكر هنا ثالث مؤسسات ذات أهمية خاصة
الشبكات  ستانفورد وبريكيل يف الطليعة فيام يخصُّ  اجامعتو  بريكيل، وجامعة إنديانا.

من النقاط الالمعة  كبرياً  وقد استخدمت عدداً  ،) منذ بدايتهاSDNاملُعرَّفة بالربمجيات (
  التي خلقت هذا النموذج الجديد من الشبكات.

 التي وقعت يف جامعة ستانفورد مبارشةً  ت األحداثُ فقد أدَّ  ؛٦-٢-٣م كام رأينا يف القس
ل صْ ُحزَم البيانات وفَ  مبا يف ذلك إرساُل  ؛]١[ Clean Slateبرنامج السجل النظيف  قِ لْ إىل خَ 

بدأ مركز بحوث الشبكات  ؛ فقداملفتوح-بروتوكول التدفق والجدير مبالحظة ؛طبقة التحكم
)) كمرشوع مشرتك بني جامعة ONRCاملفتوحة (مركز بحوث الشبكات املفتوحة (

يتلقى التمويل من عدد من ُمورِّدي الشبكات و]، ٦ستانفورد وجامعة كاليفورنيا بركيل [
  ن.يوآخر VMwareسيسكو وإنتل وجوجل و :مثل ،الرئيسني
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  املشرتكِة ملشغالت الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات: نُظُم االتصاِل ١-٩شكل رقم 

 التحتية البنية فتحته يف ) بنيِّ ONRCبحوث الشبكات املفتوحة ( مركزُ  حَ قد َرصَّ و 
من  ) عدداً ONRCبحوث الشبكات املفتوحة ( كام أنتج مركزُ  .لالبتكارات لإلنرتنت

 مِ عْ ودَ  ْرشِ لتطوير ونَ  ON.LABى سمَّ تُ  تابعةٌ  تسعى منظمةٌ و  ].٧املشاريع البحثية [
اتها املتعلِّ SDNمختلف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( قة بالتدفق ) وأدواتها وِمَنصَّ

يف حني  ؛أكرث نحو البحوث هٌ وجَّ ) مُ ONRCمركز بحوث الشبكات املفتوحة (و  املفتوح.
  ).SDNأكرث عىل التطبيق العميل للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( ON.LABيركز 

) SDNيف تعزيز الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( اٌل فعَّ  كان لجامعة إنديانا دورٌ  
مركز جامعة إنديانا ألبحاث مبا يف ذلك  ؛والتدفق املفتوح بعدد من املرشوعات البحثية
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عجلة التنمية، وزيادة املعرفة،  عُ فْ الهدف منه هو دَ و  ].٨) [InCNTRE( الشبكات
الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  تِقنيةدفق املفتوح وغريها من وتشجيع االعتامد عىل الت

)SDN  .ركز جامعة إنديانا ألبحاث من أكرث األنشطة البارزة ملو ) املستندة إىل املعايري
 ؛)ONF( مؤسسة الشبكة املفتوحةالذي استضافته  plugfest) هو InCNTREالشبكات (

الختبار إمكانية  ؛الشبكات أجهزة الشبكات والتحكم الخاصة بهم وُمورِّد حيث يجلُب 
مخترب  ) هو أوُل InCNTREمركز جامعة إنديانا ألبحاث الشبكات (و التشغيل املتداخل.  

  ].٩) كربنامج الختبار توافقها [ONFمعتمد تختاره مؤسسة الشبكة املفتوحة (

) من SDNالربمجيات (املساهمون الرئيسيون يف الشبكات املُعرَّفة ب ١- ١- ٩
 :الهيئات األكادميية

أو درس يف جامعة  ،)SDNمن رواد الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( كبريٌ  عمل عددٌ 
  نذكر منهم: ؛ستانفورد وجامعة كاليفورنيا بركيل

أستاذ الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب يف جامعة  هو حالياً  :نيك ماكيون -
من الرشكات الكبرية  وقد طلبته العديدُ  ،متعددة تِقنيةستانفورد، وقد أنشأ رشكات 

يف املساعدة عىل إشعال حركة  له الفضُل  يعودُ والفائقة.   التقنيةيف صناعة 
  )، بالتوازي مع مارتن كاسادو وسكوت شينكري.SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 ؛يف جامعة ستانفورد مساعداً  استشارياً  أستاذاً  حالياً  يعمُل  :مارتن كاسادو -
كان و باإلضافة إىل عمله يف نيسريا، التي أسسها مع نيك ماكيون وسكوت شينكري.  

  ].٣من خالل مرشوع اإليثان [ ؛املفتوح-من املبدعني للتدفق يف البداية واحداً 
يف كلية الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسب اآليل يف  ذهو أستا :سكوت شينكري -

  ركيل، وشارك مع نيك ماكيون ومارتن كاسادو يف تأسيس نيسريا.جامعة كاليفورنيا ب
عن أنه املدير التنفيذي  فضالً ؛هو أستاذ يف جامعة ستانفورد :جورو بارولكار -

هو أيضاً املدير التنفيذي ملركز بحوث و  يف تلك الجامعة. لربنامج السجل النظيف
عن توسيع شبكة التنمية  قويٌّ  مدافعٌ هو ). و ONRCالشبكات املفتوحة (

 ؛]٤) [SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( لغسيل رصيحٌ  ومعارٌض  ،املستدامة
لإلشارة إىل  ؛)SDNما يعني استخدام مصطلح الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (وهو 

 ؛) املفتوحةSDNتقنيات ذات صلة مبا يخالف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
 ،) عرب واجهات برمجة التطبيقاتSDNعرَّفة بالربمجيات (الشبكات املُ  :مثل
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) عرب الرتاكب عىل أساس برنامج مراقبة SDNوالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
  األجهزة االفرتاضية.

 أيضاً يف ، وهو مشارٌك BigSwitchاملشارك لشبكات  املؤسُس  :غيدو أبينزللر -
 من َرب عتَ يُ  BigSwitchمن خالل دوره يف و  برنامج السجل النظيف ستانفورد.

إلعادة  ؛) املفتوحةSDNج الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (هْ أقوى املدافعني عن نَ 
  اخرتاع الشبكات.

معظم وحدات التحكم يف برنامج  امؤلف وهام :روب شريوودو ديفيد إريكسون -
وحدات التحكم  حيث إن أكرث؛ ]٥) [SDNع الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (تتبُّ 

من  متشعبةٌ  ؛)SDNالحالية املفتوحة املصدر للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
عىل تصميم وحدات  كبريٌ  املصدر لربنامج الفنار األصيل، كان لها تأثريٌ  الربنامج

 تشمُل و  ) املعارصة.SDNالتحكم املفتوحة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
 والذي يشمُل  ،من برنامج الفنار كانت مستمدةً تطبيقات وحدة التحكم التي 

  وجزء التدفق املفتوح من مرشوع ضوء النهار املفتوح. برنامج الكّشاف

  :مختربات أبحاث الصناعة ٢-٩

 الكربى مختربات البحوث الخاصة بها التي تقومُ  الرشكاتُ  تدعمُ يف كثري من األحيان 
املوجهة نحو ق بني البحوث العلمية والبحوث علينا أن نفرِّ و  بتنفيذ األبحاث األساسية.
هذه الرشكات يف منظامت البحوث واملؤمترات  ما تشارُك  كثرياً و  تطوير منتجات محددة.

عىل سبيل املثال: بعض مختربات  ،عىل النتائج التي توصلوا إليها وتقديم أبحاث بناءً 
) يف مؤمترات SDNعن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( اً مت أبحاثاألبحاث التي قدَّ 

SIGCOMM هي كام ييل: ؛األخرية  

  .مختربات تليكوم لالبتكار (الذراع البحثي لدويتشه تليكوم) -
  .لالبتكار NTTمعهد  -
  .مايكروسوفت للبحوث -
   .)HPمختربات هيوليت باكارد ( -
   .مختربات فوجيتسو املحدودة -
- IBM لألبحاث.  
 .NECمختربات  -
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من خالل  ؛)SDNهذه الرشكات يف نهوض الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( مُ سهِ تُ 
التوسع املتوازن، وبدائل االنتشار، وتنمية الدوائر املتكاملة  :مثل ،البحث يف مواضيع

، والعديد من املواضيع األخرى املركزية للشبكات املُعرَّفة »ASIC«تخصصة التطبيق امل
  ).SDNبالربمجيات (

  :الشبكة عداتالرشكات املَُصنِّعة ملُ  ٣-٩

من ُمورِّدي الشبكات رسيعني يف اللحاق بحركة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  كان عددٌ 
)SDN(ل بها خاصية استخدام التدفق املفتوح فعَّ توفري األجهزة املُ يف هم بعضهم أسكام  ؛

م كام قدَّ  سمي األول.حتى قبل نرش مستند معيار التدفق املفتوح الرَّ  ،للباحثني للتجربة
  ) SDNآخرون التمويل ملؤسسات املعايري املتعلقة بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

للحصول عىل  ؛قام بعمل استحواذات صغرية البعُض  و تحالف املعاهد ألبحاث الصناعة.أ 
كام بدأ البعض يف دعم الشبكات  ).SDNربمجيات (الشبكات املُعرَّفة بال ِتقنيةمدخل ل

البعض اآلخر للشبكات املُعرَّفة  جَ وَّ ) املفتوحة، يف حني رَ SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (
) عرب استخدام واجهات برمجة التطبيقات أو باستخدام إسرتاتيجية SDNبالربمجيات (

  ).  SDNتراكب الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

الشبكات، لديها  عداترشكة من الرشكات املَُصنِّعة ملُ  فإن كلَّ  ؛حية االفرتاضيةمن النا 
هذا تسويق افرتايض رضوري و ) كجزء من قصتها اليوم.  SDNشبكات ُمعرَّفة بالربمجيات (

شكال أ منها  ) الكثريُ SDNكافة الدعاية املحيطة بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( أنباعتبار 
ليس لدينا و .  ١-١- ٩) املذكور يف القسم SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (من غسيل 

يف هذا الفصل بأن نسجل ونورد كافة مطالبات املُورِّدين عىل الشبكات املُعرَّفة  نيةٌ 
اً وفقالشبكات التي تبدو  عداتز عىل الرشكات املَُصنِّعة ملُ سرنكِّو  ).SDNبالربمجيات (

بأن تؤثر عىل  ) أكرث احتامالSDNًجاه الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (لحجمها أو التزامها ت
كان التأثري لألفضل أم  سواءٌ  ؛)SDNاملسار املستقبيل للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

من هؤالء املُورِّدين للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  بعضاً  ١-٩ح يف الجدول وضِّ نُ س لألسوء.
)SDN(،  واملنتجات التي يعرضونها يف مجاالت أجهزة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات
)SDN) متحكم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ،(SDN وتطبيقات الشبكات املُعرَّفة (

ة يف الجدول للرشكات املَُصنِّعة جَ دَر منتجات ُمَصنِّعي الشبكات املُ  ).SDNبالربمجيات (
توفريها بالسوق حتى وقت كتابة  مَّ املنتجات الوحيدة التي تَ الشبكات هي ليست  عداتملُ 
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لدى الرشكات املَُصنِّعة  ولكننا نعتقد أنهم يعكسون املساهامت األكرث أهميةً  ؛هذا الكتاب
عن الرشكات  مخترصةً  سنقدم يف هذا القسم فكرةً و الشبكات عىل املدى البعيد.   عداتملُ 

  .  ١- ٩رة يف الجدول الشبكات املذكو  عداتاملَُصنِّعة ملُ 

وقد بدأت الرشكة دعمها ؛ مل تنخرط سيسكو يف األعامل األولية عىل التدفق املفتوح
تنخرط اآلن سيسكو يف الشبكات املُعرَّفة و  .م٢٠١٢املفتوح يف أجهزتها عام -للتدفق

 ) ميتازُ ONFمع أن الداعم ملؤسسة الشبكة املفتوحة ( ) بشدة.SDNبالربمجيات (
سيسكو هي الدافع الرئييس للقوة التي تسري خلف مرشوع ضوء النهار  إنف ؛بالحامسة

، مع الرتكيز عىل وحدات التحكم املفتوحة املصدر OpenDaylightفتوح املصدر امل
  .٢-٩-٩كام سنعرض يف القسم  ؛)SDNللشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

  )١-٩( رقم جدول

  )SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (قامئة املنتجات التجارية للشبكات 

  مدرجة حسب املَُصنِّعني م٢٠١٣لسنة  

  نِّعاملُص
أجهزة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

)SDN(  

متحكامت الشبكات 
املُعرَّفة بالربمجيات 

)SDN(  

تطبيقات 
الشبكات املُعرَّفة 

بالربمجيات 
)SDN(  

  سيسكو
التدفق املفتوح: تأيت الشـبكات املُعرَّفـة 

) من خالل واجهات SDNبالربمجيات (
  .برمجة التطبيقات

One(XNC)/one 
PK 

  

هيوليت 
  باكارد

  األمان (الحامية)  التدفق املفتوح  ٨٢٠٠و ٥٤٠٠، ٣٥٠٠التدفق املفتوح: 

  بروكيد
 Netiron CER, CESالتدفق املفتوح: 

) SDNالشبكات املُعرَّفـة بالربمجيـات (
  من خالل واجهات برمجة التطبيقات

    

يف إم وير 
VMWare  

املبـــدل االفـــرتايض التـــدفق املفتـــوح: 
 .املفتوح

NVP (NSX) NVP (NSX)  

  بيج سويتش
 التدفق املفتوح: إنديغو

  التدفق املفتوح: مبدل خفيف
وحدة التحكم يف 
  الشبكات الكبرية

املبدالت 
  االفرتاضية الكبرية
  الرشيط الكبري
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  نِّعاملُص
أجهزة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

)SDN(  

متحكامت الشبكات 
املُعرَّفة بالربمجيات 

)SDN(  

تطبيقات 
الشبكات املُعرَّفة 

بالربمجيات 
)SDN(  

IBM  
 RackSwitch andالتـدفق املفتـوح: 

Flex System  

وحدة التحكم 
بالشبكة القابلة 

  للربمجة

SDN VE 
DOVE 

NEC   ٥٨٢٠و ٥٢٤٠التدفق القابل للربمجة  
وحدة التحكم 
بالتدفق القابلة 

  للربمجة

الشبكات 
االفرتاضية 
املستأجرة، 

جدران الحامية 
  وغريها

      التدفق املفتوح: ضوء املبدالت  إكسرتيم
   API - basedقادم:  MX,EXالتدفق املفتوح: سالسل   جونيرب

  ألكاتل  لوسنتا
) SDNالشبكات املُعرَّفـة بالربمجيـات (

  من خالل واجهات برمجة التطبيقات
    

  أريستا
سالســــل  ٧٠٥٠التــــدفق املفتــــوح: 

) SDNالشبكات املُعرَّفـة بالربمجيـات (
  من خالل واجهات برمجة التطبيقات

    

فتوح املصدر املباإلضافة إىل جهود املصدر املفتوح لسيسكو يف مرشوع ضوء النهار 
OpenDaylightج بشدة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (روِّ فإن سيسكو تُ  ؛SDN(من  ؛

ب املَُصنِّع بدعم واجهات برمجة طالَ يُ  ت برمجة التطبيقات اململوكة لها.خالل واجها
ألكرث من ُحزَم للشبكة عام هو متاح مع التدفق املفتوح فقط.   التطبيقات وقابلية الربمجة

وحدات التحكم يف الشبكات القابلة  :وهام ؛ن من نقاط الثقة الرئيسيةالدى سيسكو اثنتو 
ة بيئة الشبكة املفتوحةومساعداتها القابلة للربمجة،  ،)XNCلالمتداد (  ومجموعة ِمَنصَّ

)onePK املتحكم يدعم واجهات برمجة التطبيقات و .  ٤-٢-٦)، التي ناقشناها يف القسم
بعض االحتامالت املذكورة للتطبيقات و  وكذلك التدفق املفتوح. ،اململوكة ألجهزة سيسكو

ة بيئة الشبكة املفتوحةباستخدام  تحديد  :مثل ،) هي لوظائفonePK( مجموعة ِمَنصَّ
كام و العديد من األجهزة.   جودة الخدمة، وأمتتة التهيئة عرب :مثل ،املسار، قدرات التدفق

يف  كبرياً  املهيمنة، وسيسكو يلعبان بال شك دوراً  NEMالشبكات  ُمعداتُمَصنِّعي  أنَّ 
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حيث ؛ ) يف الصناعةSDNتشكيل الدور الذي ستفرتضه الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
املوجة  فسيتبع املَُصنِّعون اآلخرون عملياً  ؛أنشأت سيسكو واجهات برمجة التطبيقات

من أجل البيع  ؛واجهات برمجة تطبيقات من نفس النوع أو شديدة الشبه بها نويقدمو 
  ن عىل هذا االتجاه:إليك مثاال و   ق معايري فعلية.لْ يف أسواق سيسكو، وخَ 

) XNCم املتحكامت يف الشبكات القابلة لالمتداد (قدِّ تُ : متحكامت سيسكو -
من مرشوع  ية، التي هي أيضاً جزءٌ لسيسكو واجهة برمجة تطبيقات مملوكة شامل

 :، وبالفعل بعض املَُصنِّعني (مثلOpenDaylightضوء النهار املفتوح املصدر 
NEC ،IBM] كتب تطبيقات شبكات ُمعرَّفة بالربمجيات (٢٢، وغريهم ([SDN (

  لتلك الواجهة مع واجهات برمجة التطبيقات.
يف  اً كبري  اً رشكة سيسكو تقدمت قَ حقَّ : واجهات برمجة تطبيقات األجهزة لسيسكو -

 -) املرتقبة، والتي تشمل التدفق SDNبيع حلول للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
مثل واجهات برمجة  ،عىل قدرات غري التدفق املفتوح ت الضوءَ طَ لَّ لكن سَ  ؛املفتوح

 نمَّ ن مِ و ن اآلخر و املَُصنِّع ميلُك رمبا  ؛لذلك نتيجةً و تطبيقات األجهزة لسيسكو.  
ع منتجاتهم يف بيئات باستخدام وحدة تحكم سيسكو إلعداد نفس يْ يرغبون يف بَ 

  واجهات برمجة تطبيقات أجهزة سيسكو.

 ؛ والذي١٢الذي سنناقشه يف الفصل  spin-in Insiemeالحظ أن سيسكو أعلنت عن 
  ).SDNآخر عىل اهتامم الرشكة بجوانب الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( هو دليٌل 

الداعم لعدة سنوات يف توفري التدفق املفتوح  ناشطةً  Brocadeقد ظلت بروكيد و 
ر املَُصنِّع أيضاً دعم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يوفِّ  ؛مع ذلكو  ألجهزة الشبكات للباحثني.

)SDNلدعم نقل الحالة التمثيلية  جَ وَّ ورَ  ،) عرب واجهات برمجة التطبيقات يف األجهزة
RESTful ات املُعرَّفة بالربمجيات (للشبكSDN لواجهات برمجة التطبيقات (API  الخاصة

لربوكيد أن  زدوج املحاور يتيحُ امل هذا النهجُ و به يف حاالت االستخدام مع مختلف العمالء.  
عىل املدى القصري من خالل تقديم واجهات برمجة تطبيقات  تقدم لعمالئها خطط انتقالٍ 

 مِ عْ عن دَ  فضالً  ؛) عىل أجهزتها كمسار النتقال البياناتSDNيات (الشبكات املُعرَّفة بالربمج
ليكون مبثابة إسرتاتيجية طويلة األجل.   ؛)SDNتوسيع الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

الداعمني الرئيسيني ملرشوع ضوء النهار املفتوح املصدر  إحدىهي  بروكيد حالياً و 
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OpenDaylight  . استحواذ بروكيد عىل  ١٢سنناقش يف الفصل وVyatta الناشئ اآلخر ،
  ).SDNفيام يتعلق بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 ؛املفتوح- منذ األيام األوىل ملرشوع التدفق معاً  IBMو NECمن  قد تشاركت كلٌّ و 
  املفتوح واملبدالت نفس القدرات.- من تطبيقات وحدات التحكم للتدفق ن لكلٍّ إ حيث 

ل بها التدفق املفتوح.  فعَّ ن بقوة يف مجموعات أبحاث املبدالت املُ اكال الرشكتني مساهمتو 
مبا يف ذلك التطبيقات  ؛كام أنشأت كال الرشكتني تطبيقات لوحدات التحكم الخاصة بها

 ،املفتوح- كال الرشكتني انخرطتا يف التدفق نَّ أ كام  الرتاكب. تِقنيةذ االفرتاضية التي تنفِّ 
) من خالل الرتاكب باستخدام التدفق املفتوح SDNودعمتا الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

  من وحدات التحكم.   southboundلجنوب إىل اكواجهات برمجة للتطبيقات املتجهة 

ا تووجه ،ضوء النهار املفتوح املصدر يف مرشوعِ NEC و IBM ت رشكةُ مَّ كام انضَ 
هي نسخة من  NECمساهمة و  تشغيل وحدات التحكم.فرتاضية نحو اال  تطبيقاتهام

.  الشبكات االفرتاضية املستأجرةى سمَّ تطبيقها االفرتايض للشبكة الخاصة بها، والتي تُ 
البيئات  هي نسخة من تطبيقها االفرتايض للشبكة الخاصة بها، IBMكام أن مساهمة 

إليرثنت االفرتايض املرتاكب اى سمَّ ، والتي تُ االفرتاضية للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات
(انظر:  OpenDaylightيف بيئة مرشوع ضوء النهار املفتوح املصدر  (DOVE) عوّز املُ 

  ).٣-٣- ٦القسم 

سهمت يف مبدالت دعم التدفق أ  HPفإن هيوليت باكارد  ؛IBMورشكة  NECمثل 
من املفتوح ملجموعة أبحاث التدفق املفتوح قبل أن تعتمد النسخة األوىل املنقحة 

دعم التدفق املفتوح بالعديد من  HPكام واصلت  طويل. التدفق املفتوح بوقت
املفتوح يف -ن ماليني املنافذ الداعمة للتدفقخطوط منتجات املبدالت واملطالبات بشح

  السنوات القليلة املاضية.  

فتوح امل-  للتدفقنيِّ بدعمها البَ  HPالشبكات، تربز  عداتمن بني الرشكات املَُصنِّعة ملُ و 
  ).  ONFواملشاركة الحامسية يف مؤسسة الشبكات املفتوحة (

) املعتمدة SDNوحدة التحكم التجارية للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( HPتقدم 
من تطبيقات الشبكات املُعرَّفة  اً عدد HP ْت مَ ، قدَّ م٢٠١٣يف إحصاء و  عىل التدفق املفتوح.

ت تحديد املفتوح لتنفيذ امليزات األمنية وسام) التي تستخدم التدفق SDNبالربمجيات (
التطبيق األمني الحارس للشبكات املُعرَّفة  حالياً  HPم تقدِّ و  أولويات مرور البيانات.
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 تنخرطُ  ؛ن أعامل الخادم كبريةأ مبا و .  ٣- ٣-٨) التي ذكرناها يف القسم SDNبالربمجيات (
HP عم قدّ ح أن تُ رجَّ فمن املُ  ؛أيضاً بشدة يف املكدس املفتوح، وبالتايل م بعض أنواع الدَّ

  االفرتايض للشبكة من خالل هذا املرشوع.  

  ة التيجَ دَر الشبكات املُ  عداتمن الرشكات املَُصنِّعة ملُ  العديدَ  ١-٩سرنى يف الجدول 
إلنشاء مبدالت  ؛ Big Switch شبكات مع Extremeتتشارك و  ن.مل نذكرها حتى اآل  

  لوسنت-تقدم الكاتيلو .  ٥-٩خفيفة الوزن، والتي سنناقشها مبزيد من التفصيل يف القسم 
Alcatel-Lucent  ) الشبكات املُعرَّفة بالربمجياتSDN عرب واجهات برمجة التطبيقات (

)APs.ت جونيرب نحو إسرتاتيجية تتامىش مع الشبكات هَ كام توجَّ  ) يف أجهزة شبكاتها
) كام استحوذت أيضاً APIs) عرب واجهات برمجة التطبيقات (SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (

افرتاضية للشبكة عرب  تِقنيةم وحدة تحكم كونرتايل تقدِّ و الناشئة.   Contrailعىل كونرتايل 
املستخدمة لواجهات برمجة   RESTfulنقل الحالة التمثيلية الرتاكب، وتفرتض استخدام

لقد كانت أريستا و  عليها جونيرب منتجاتها الشبكية. ) التي أسستAPIsالتطبيقات (
وشحنت املنتجات  ،)SDNجداً يف منتديات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( نشيطةً 

عم للتدفقمَ ).  كام قدَّ SDNالتجارية للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( - ت أريستا بعض الدَّ
) عرب واجهات SDNلشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (تركيزها عىل ا ولكن ينصبُّ  ؛املفتوح

  .)APIsبرمجة التطبيقات (

  :الربمجيات وُمورِّد ٤-٩

ب عِ لَ من أجل  ؛ملُورِّدي الربمجيات فتحت هذه الخطوة نحو افرتاضية الشبكة الباَب 
 بعض ُمورِّدي الربمجيات الذين أصبحوا العبنيو   املكون الشبيك ملركز البيانات.دور كبري يف

، VMWare) ومنهم SDNمهمني يف فضاء الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
سنحاول أن نلقي و فضالً عن عدد من الرشكات الناشئة.   ؛Big Switchوومايكروسوفت، 

  الضوء هنا عىل إسهاماتها املختلفة.

، لفرتة طويلة الالعب املهيمن يف مجال الربمجيات االفرتاضية ملراكز VMwareت ظلَّ 
) SDNكبري يف االهتامم بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( سهمت إىل حدٍّ أ البيانات، و 

َ و  والطلب عليها يف الرشكات. الشبكات املُعرَّفة  بجرأة تنسيَق  VMWareت قد غريَّ
 تلَ فقد تحوَّ  ؛Niciraلـ  VMWareبرشاء و . Nicira) عندما اشرتت SDNبالربمجيات (
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Nicira تأيت جذور و   .إىل ُمَصنِّع شبكاتNicira مبارشةً ١-١- ٩، كام أوضحنا يف القسم ، 
  ) املفتوحة.SDNمن رواد مجموعات البحث يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 Openاملبدل االفرتايض املفتوح VMWareتشمل العروض الحالية من يف إم وير 
vSwitch (OVS)  ة املحاكاة االفرتاضية للشبكةوكذلك املستحوذ عليها من  (NVP) ِمَنصَّ

ة املحاكاة االفرتاضية للشبكة  تسويُق  . (اآلن يتمُّ Niciraخالل  عىل أنها  (NVP)ِمَنصَّ
VMware NSX.(  ة املحاكاة االفرتاضية للشبكة التدفق املفتوح  (NVP)تستخدم ِمَنصَّ

 Open(مع بعض التمديدات) إرسال معلومات الربنامج إىل املبدل االفرتايض املفتوح
vSwitch (OVS)   .التابع لها  

الشبكات املُعرَّفة  أنَّ  VMWareتواصل التسويق الحالية لفي إم وير  تدعي وسائُل 
) عرب SDNبالربمجيات ( إال إذا كانت شبكات ُمعرَّفةً  ) ال تكون كاملةً SDNبالربمجيات (

التي  جنوباً ) املوجهة APIواجهة برمجة التطبيقات ( والتدفق املفتوح هو  الرتاكب.
عىل البيئة االفرتاضية للشبكة من  ولكن تركيزها منصبٌّ  ؛VMWareاختارتها يف إم وير 

املفتوح يف بيئات الشبكة خالل شبكات الرتاكب، وهذا ال ميكن تحقيقه باستخدام التدفق 
لفي  مُّ همر املليس األ و .  VMWareهذا موقف عمل منطقي جداً لفي إم وير و   العامة.
ه من ميكنها حشد رٍ دْ د أكرب قَ شْ ولكن عن حَ  ؛هو املناقشات األكادميية VMWareإم وير 

عن طريق تعزيز نقاط تكون  ؛أفضل طريقة لتحقيق هذاو  أسواق شبكة مراكز البيانات.
ب النزاعات الداخلية التي تتعلق بإحدى فضائل وتجنُّ  VMWare لـقوة البيئة االفرتاضية 

  مقابل مفاهيم أخرى.   ة جنوباً هَ وجَّ املُ  )APIواجهات برمجة التطبيقات (

قد بدأ املُورِّدون والرشكات األخرى يرون الحاجة إىل التعامل باستخدام حلول و 
Nicira  . حلول  مع أنَّ وVMWare نه من املرجح أن يحتاج إف ؛ال تعالج األجهزة املادية

إىل تنفيذ واجهات  VMWareاملُورِّدون الذين يريدون إنشاء حلول تراكب تعمل يف بيئات 
 أيضاً. Niciraبرمجة التطبيقات الخاصة بـ 

ن ملعايري الشبكات املحلية ان مشرتكاوسيسكو معرف VMWareعىل الرغم من أن و 
ز تركِّ و   تبدوان اآلن متباعدتني.نيالرشكت إنف]، ١٧) [VXLAN( القابلة لالمتداد افرتاضياً 

الخاصة بها باإلضافة إىل إسرتاتيجية واجهة برمجة  XNCسيسكو عىل وحدة التحكم 
فيام يتعلق بتقنيات القنوات، و  .NSXتركز عىل الـ  VMWareالتطبيقات، يف حني أن 

 ، التي تمَّ VXLANج سيسكو لشبكة املنطقة املحلية االفرتاضية القابلة لالمتداد روِّ تُ 
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 VXLANمن  كالً VMwareج روِّ تصميمها للربمجيات واألجهزة املادية للشبكة، يف حني تُ 
] ميزة إمكانية األداء يف البيئة املعتادة ١٩[ STT.  لدى STTوقنوات النقل بدون حالة 

عىل استخدام ترسيع  STTمن قدرة  مدُّ ستَ هذه امليزة تُ و  .VMware ملبدل الربمجيات لـ
لتحسني  ؛TCPوبروتوكول التحكم بالنقل  ،NICsاألجهزة املادية لخادم كروت الشبكة 

  رسعة الشبكة وتقليل أحامل وحدة املعالجة املركزية.

فإن  ؛)ONFكمشارك عىل مستوى لوحة الحاسب اآليل يف مؤسسة الشبكة املفتوحة (
تدور و  ة تطور التدفق املفتوح للبيانات.ع عجلفْ مايكروسوفت ذات دور أسايس يف دَ 

) SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (مبادرة مايكروسوفت الحالية وجهدها فيام يتعلق بالشبكات 
فإن مايكروسوفت لديها  ؛VMwareعىل غرار و  .Azureحول املرشوع العام لسحابية أزور 

، وتستفيد من الشبكات Hyper-Vى سمَّ الخادم االفرتايض الربمجي الخاص بها، الذي يُ 
م حل خدَ ستَ يُ و رتاكب لعمل شبكة افرتاضية أيضاً.) عرب الSDNاملُعرَّفة بالربمجيات (

د املستفيدين والفوائد دُّ ] كربوتوكول للقنوات، وتوفري تعَ ١٨[ NVGREمايكروسوفت
  .٢- ٣-٧األخرى املوصوفة يف القسم 

بل غيدو أبينزللر مع من قِ  م٢٠١٠يف عام  Big Switchبيج سويتش  ت شبكاتُ سَ تأسَّ 
وحدات التحكم، وهام عضوان يف  ِتقنيةالتنفيذي ل التقنيةروب شريوود باعتباره مدير 

هي واحدة من األنصار  SDN  .(Big Switchقاعة مشاهري الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
لديها  BigSwitch مجيات املفتوحة.املعرفة بالرب املفتوح والشبكات -ني للتدفقيالرئيس
الجهاز، ووحدة  ) املفتوحة عىل مستوياتSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( تِقنية

عىل مبدل التدفق املفتوح مفتوح  يعتمدُ  اً قد أنشأت الرشكة برنامجو  التحكم والتطبيق.
  إنديغو هو األساس لربنامج مبدل التدفق املفتوح التجاري ى إنديغو.سمَّ املصدر يُ 

ء .  مبادرة ضو Switch Lightقه املُورِّدون عىل أنه ضوء املبدل سوِّ ، والذي يُ BigSwitch لـ 
برمجيات الشبكات  ي، وُمورِّدASIC هي تعاون بني املبدل، و  Switch Lightاملبدل

ال من فعَّ البسيط و الإلنشاء مبدل ممكن من التدفق املفتوح  ؛)SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (
ى سمَّ كمبدل افرتايض، ويُ  من ضوء املبدل تعمُل  نسخةً  BigSwitchيوفر و حيث التكلفة.

سوق  ، ونسخة أخرى تستهدُف Switch Light For Linuxضوء املبدل لنظام لينكس 
.  Switch Light for Broadcom ى ضوء املبدل لربودكمسمَّ أجهزة الصندوق األبيض، وتُ 

  .٥- ٩سنعرض مفهوم مبدل الصندوق األبيض يف القسم 
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من مصدر مفتوح وإصدارات تجارية من وحدة التحكم يف  كالً  Big Switchيوفر 
ق عىل النسخة التجارية متحكم الشبكة طلَ يُ و ).SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

ى الكّشاف.  كام يقدم سمَّ الكبري، التي تقوم عىل وحدة تحكم مفتوحة مصدر شهرية وتُ 
Big Switch ) تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجياتSDN ًاملبدالت  )، وخصوصا

االفرتاضية الكبرية، التي توفر افرتاضية الشبكة من خالل الرتاكب باستخدام األجهزة 
  املفتوح.-االفرتاضية واملادية للتدفق

الشبكات صانعني يف فضاء الصغار من  تَُعدُّ من رشكات الربمجيات الناشئة و  هناك العديدُ و 
، كام ذكرنا، Nicira ناشئتني.BigSwitch و Niciraكانت كل من و  ).SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (

من  اً كبري  اً قدر  BigSwitchت قد تلقَّ و  .VMwareلعملية استحواذ كربى من  كانت هدفاً 
يف مجال الشبكات  كبريةً  كام أصبحت كلتا هاتني الرشكتني قوةً  متويل رأس املال للمرشوع.

آخر من الرشكات الناشئة يف مجال برمجيات  ددٌ هناك عو  ).SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (
ت مبالغ مختلفة من التمويل، ويف بعض ) والتي تلقَّ SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

ذه من ه ، ال نشعر أنه أصبح أليٍّ BigSwitchو Niciraباستثناء  ها.ؤ رشا الحاالت تمَّ 
من  ألنها كانت مؤثرةً ؛ )SDNجيات (رئييس يف حوار الشبكات املُعرَّفة بالربم الرشكات صوتٌ 

وقد  ،واالستثامر ،من حيث رأس مال املرشوع ؛حيث كونها املستفيدة من االهتامم الكبري
)، وسنناقش يف SDNيف مجال الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( رئيسياً  يف املستقبل العباً  تصبحُ 

 هاوتداعيات أعامل Midokura، وInsieme ،PLUMgrid :مثل ،الرشكات الناشئة ١٢الفصل 
  ).SDNيف مجال الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

   :مبدالت الصندوق األبيض ٥-٩

ة لألجهزة املادية التي أُ لقد عرَّ  ت ئَ نشِ فنا يف وقت سابق الصندوق األبيض عىل أنه ِمَنصَّ
ضوء املبدل أو  :مثل ،املفتوح-بسهولة بتطبيقات جهاز التدفق محملةً  ن تكونَ أ لغرض 

ن أ الهدف هو إنشاء جهاز بسيط وغري مكلف ميكن  .OVSاملبدل االفرتايض املفتوح 
به عن طريق متحكم التدفق املفتوح وتطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  يتحكمَ 

)SDNيف  الشبكة عادةً  و) التي تعمل عىل هذا املتحكم.  برنامج التحكم الذي يضعه ُمورِّد
  كبري عن مبدل الصندوق األبيض. إىل حدٍّ  غائٌب  أجهزتهم

ة يف الشكل نَ بيَّ م االتصال املشرتكة مُ ظُ التحالفات الطبيعية يف مبدل الصندوق األبيض لنُ 
بشكل طبيعي إىل  الشبكات تنجذُب  ُمعداتضخمة عىل  مبالغَ  الرشكات التي تنفُق  .١-٩
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اصة بهم لهم ملء رفوف مراكز البيانات الضخمة الخ التي من شأنها أن تتيحَ  التقنية
مستقبلها نظري  ْت نَ هَ التي َر  Big Switchتريد رشكة مثل و  مببدالت منخفضة التكلفة.

بسبب االنفجار يف  ؛الطلب عىل وحدات تحكم الرشكات املعرفة بالربمجيات الخاصة بها
].  ١٠عدد املبدالت املمكنة بالتدفق املفتوح تعزيز منوذج الصندوق األبيض بوضوح [

 ) ارتباطَ ODMs( الرشكات املَُصنِّعة لألجهزة األساسيةالسيليكون التجاري و ول ُمورِّدشكِّ يُ و
  م االتصال املشرتكة لتصنيع مبدالت الصندوق األبيض املادية.ظُ نُ 

عون رقائق التبديل بشكل متزايد مع صنِّ ليكون التجاري الذين يُ يالس وديتامىش ُمورِّ 
ات األجهزة تورِّ  فإن العديدَ  ؛تقليدياً و إمكانات معايري التدفق املفتوح.  دها من ِمنَصَّ

عها يف صنِّ تُ األجهزة البسيطة، التي  الشبكات، وخاصةً  عداتالرشكات الكربى املَُصنِّعة ملُ 
تركز الرشكات املَُصنِّعة لألجهزة و  ).ODMsَصنِّعة لألجهزة األساسية (الواقع الرشكات املُ 

ات  ) يف املقابل، عىل التصنيع األكرث فعاليةً ODMsاألساسية ( من حيث التكلفة ملَِنصَّ
 ؛األجهزة التي تتكون يف معظمها من رقائق التبديل من ُمورِّدي السيليكون التجاري

الصناعة أن تبدو  يعني توحيدُ و املعالجة املركزية والذاكرة.دات باإلضافة إىل سلع وح
ات تبديل األجهزة أكرث تشابهاً  الشبكات  عداتت الرشكات املَُصنِّعة ملُ َز يَّ قد مَ و   .ِمَنصَّ

من خالل برمجيات التحكم واإلدارة وتسويق تلك امليزات  الكربى، منتجاتها تقليدياً 
عم الذي توفِّ  برمجيات التحكم واإلدارة  اآلن مبا أنَّ و  املنظمة الكبرية.ره باإلضافة إىل الدَّ

، يوجد احتامل اقرتان برمجيات Big Switch :مثل ،الربمجيات وميكن أن يقدمها ُمورِّد
كام  حميلها عىل جهاز الصندوق األبيض.ت ليتمَّ  ؛جهاز التدفق املفتوح لألغراض العامة

رنا بأسواق أجهزة الكمبيوتر أو األجهزة هذا املوقف يذكِّ فإنَّ  ؛٤-٦رشحنا يف القسم 
) ODMsحيث تصنع الرشكات املَُصنِّعة لألجهزة األساسية ( ؛اللوحية، أو الهاتف الذيك

ات األجهزة وأنظمة التشغيل لها عىل تلك الربامج حمِّ وتُ  ،ويندوز ولينكس :مثل ،ِمَنصَّ
  بطريقة عامة.

املشرتك ينطوي بدرجة وثيقة عىل من الواضح أنه عىل الرغم من أن نظام االتصال 
)، وُمورِّدي ODMsُمورِّدي السيليكون التجاري، والرشكات املَُصنِّعة لألجهزة األساسية (

من املهم أن و الشبكات التقليدية يتضاءل.   عداتدور الرشكات املَُصنِّعة ملُ  إنف ؛الربمجيات
عىل جميع  ال ينطبق بسهولةغم من أن مفهوم تبديل الصندوق األبيض أنه عىل الرَّ  ؛ندرك

ُمورِّدي الخدمات السحابية  :مثل اً،ومتطور  اً كبري  فعندما يكون العميُل  أسواق الشبكات.
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الشبكات  عداتم من الرشكات املَُصنِّعة ملُ قدَّ عم املُ يكون الد ؛مثل جوجل ،الرئيسيني
عم التقني الذي الد إىل العديد من العمالء يف حاجة سيظلُّ  ؛مع ذلكو  قيمة. التقليدية أقلَّ 

الشبكات التقليدية، حتى لو اختاروا االنتقال إىل منوذج  عداتيأيت من الرشكات املَُصنِّعة ملُ 
  التدفق املفتوح.

هو مبادرة ضوء املبدل التي  ؛األمثلة عىل نظام االتصال املشرتك للصندوق األبيض أحدُ 
برمجيات جهاز التدفق  Big Switchمثل ُمنشئ ضوء املبدل، تقدم و  .Big Switchلتها شكَّ 

وذلك بهدف تطوير سوق أوسع لوحدات التحكم  ؛املفتوح للرشكات املَُصنِّعة للمبدالت
OpeaFSow   .برمجيات املبدالت هذه  من الناحية النظرية ميكن تكييُف و الخاصة بها

يكون السيل وولكن انخرط ُمورِّد ؛رقائق تبديل من السيليكون التجاري لتشغيلها مع أيِّ 
من برنامج ضوء املبدل  متاحةٌ  ، وهناك اآلن نسخةٌ Broadcomالتجاري املبدئيني يف 

 الرشكاتُ و ، كام ذكرنا سابقاً.  Switch Light for Broadcomى ضوء املبدل لربودكوم سمَّ تُ 
لهذا الربنامج، ولكن رشيك الجهاز  طبيعيٌّ  ) هي هدٌف ODMsاملَُصنِّعة لألجهزة األساسية (

 عداتلـضوء املبدل هو الشبكات الضخمة، وهي رشكة تقليدية ُمَصنِّعة ملُ  املبديئ
ها عن الرشكات املَُصنِّعة لألجهزة األساسية ُز متيِّ  لدى إكسرتيم نتوركس ميزةٌ و  الشبكات.

)ODMs ٌعم التي ذكرنا أنها رضورية للعديد من عمالء  ) وهي امتالكها لشبكة الدَّ
  ) يف التسليم.ODMsولكنها ليست بقدرة الرشكات املَُصنِّعة لألجهزة األساسية ( ؛الشبكات

قرن حيث يُ  ؛عىل إسرتاتيجية الصندوق األبيض Pica8الكامل ألعامل  النموذجُ  يستندُ و
Pica8 ان باعَ ويُ  ،برمجيات التدفق املفتوح املفتوحة املصدر مع أجهزة الصندوق األبيض

عىل  كام أن نظام التشغيل الخاص بهم والربمجيات التي تعمُل  واحدة. عىل أنهام مجموعةٌ 
لدى العديد من رشكاء الرشكات املَُصنِّعة لألجهزة  أجهزة تبديل الصندوق األبيض متاحةً 

 Openفتوح املصدر لـ املالتحكم يف املبدالت باستخدام برنامج التبديل  األساسية، ويتمُّ 
vSwitch فتوح.  وسنناقش املمكنة بالتدفق املPica8  ١- ٩-١٢مبزيد من التفصيل يف  .  

م برمجيات جاهزة ألجهزة كومولوس التي تقدِّ  من الرشكات الناشئة أيضاً شبكاتُ 
 ACCTON :مثل ،)ODMsالصندوق األبيض من الرشكات املَُصنِّعة لألجهزة األساسية (

مة يف قدَّ (املُ  انفتاح الجهازبفكرة  ارتباطاً  فإن فكرة كومولوس أكرثُ  ؛مع ذلكو .  Quantaو
تحميل النظام  مع أنه ميكنُ و  ).SDN) عن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (٤- ٦القسم 

ظامها ال يقرتن ن إنف ؛املمكن بالتدفق املفتوح عىل نظام التشغيل الخاص بكومولوس
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مبدالت م نظامها مع خدَ ن كومولوس املحتمل أن يُستَ إف ؛يف الحقيقةو  بالتدفق املفتوح.
  .  عدم استخدام املتحكم املركزي إطالقاً  الصندوق األبيض تنتهجُ 

  :السيليكون التجاري وُمورِّد ٦-٩

 عداتها الرشكات املَُصنِّعة ملُ تجمعُ  متخصصةً  السيليكون التجاري رقائَق  ويقدم ُمورِّد
منجزة، التي ) يف منتجات أجهزة ODMsالشبكات أو الرشكات املَُصنِّعة لألجهزة األساسية (

 الشبكات، التي تقومُ  عداتالصناديق املعدنية املجردة إىل الرشكات املَُصنِّعة ملُ  مَّ د من ثَ ورِّ تُ 
باستخدام  من جانبها بتسويق األجهزة تحت العالمة التجارية الخاصة بها، وعادةً 

دة حجم مفهوم من شأنه زيا السيليكون التجاري بأيِّ  وُمورِّد يهتمُّ  برمجياتهم الخاصة.
 من نطاق اهتاممهم الحجم الكبري األقل تكلفةً وبالتايل يقع ِض  ؛مبيعات الرقائق لديهم
باعة السيليكون التجاري الذين  فقد اهتمَّ  ؛لهذه الغاية تحقيقاً و  ألجهزة التبديل املادية.

املُعرَّفة عون رقائق التبديل التي تتوافق مع التدفق املفتوح بشكل طبيعي بالشبكات صنِّ يُ 
وعىل وجه الخصوص بنظام االتصال املشرتك ملبدل الصندوق األبيض.   ،)SDNبالربمجيات (

هناك اثنان من ُمورِّدي السيليكون التجاري الرئيسيني الفاعلني بشكل خاص يف ساحة و 
  .  Broadcomإنتل و: وهام ،مبدالت الصندوق األبيض

باإلضافة إىل أجهزة الشبكة وخادم  ؛بيضملفهوم مبدالت الصندوق األ  قويٌّ  إنتل مؤيدٌ 
ة للتعامل مع تطابق تدفق البيانات واحتياجات معالجة مَ صمَّ ) املُ NICsكروت الشبكة (

ز إسرتاتيجية الصندوق األبيض إلنتل عىل ركِّ تُ و  وما يندرج تحتها. ١.١فق املفتوح التد
  .  ٤- ٦)، التي تناولناها يف القسم DPDKمجموعة تطوير طبقة الجهاز (

لرقائق التبديل التي استخدمتها  دةً ورِّ مُ  عديدة لسنوات Broadcomقد ظلت و 
عىل هيمنة  وهذا يدل ) لبناء مبدالت سلكية.ODMsاملَُصنِّعة لألجهزة األساسية ( الرشكاتُ 

Broadcom ضوء املبدل  بحقيقة أنَّ  ؛عىل هذا املجالBig Switch's Switch Light  تنتج
  ى هذا اإلصدار ضوء املبدل لربودكوم.  سمَّ لألجهزة، ويُ  اً واحد اً إصدار  حالياً 

) SDNيف السيليكون التجاري للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( انعني األقل شهرةً من الصَّ 
، وقد حاولت InfiniBandالتي اشتهرت لفرتة طويلة مبنتجات  ؛Mellanoxهو 

Mellanox  َزمام املبادرة يف سيليكون التبديل املمكن بالتدفق املفتوح.   ذَ خْ إىل َحدٍّ ما أ
 ولكنْ  ؛من األدلة لتوثيق النجاح التجاري ملنتجات الرشكة مل يكن هناك الكثريُ  ؛حتى اآلنو 
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أن أحدث إصدارات  ٧-٥قد رشحنا يف القسم و .  التقنيةيف السوق لهذه  زٌ يِّ هناك بالتأكيد حَ 
مجموعة كاملة من تلك  زةيْ السيليكون املوجودة لدعم مَ التدفق املفتوح تجاوزت قدرة 

رقائق  الوحيد هو تصميمُ  الحقيقيَّ  الحلَّ  د عىل نطاق واسع أنَّ قَ عتَ من املُ و  املواصفات.
ف مع التصاميم القدمية من محاولة التكيُّ  لدعم التدفق املفتوح بدالً ؛تبديل خصيصاً 

  عمل ذلك بالفعل. Mellanoxتحاول و  للقيام به يف األساس. ةً مَ صمَّ للقيام بيشء مل تكن مُ 

  :الرشكات املَُصنِّعة لألجهزة األساسية ٧-٩

من حيث  ؛العَّ ) عىل التصنيع الفَ ODMsز الرشكات املَُصنِّعة لألجهزة األساسية (ركِّ تُ 
ات األجهزة التي يَ  منطق أجهزتها عىل األغلب يف رقائق التبديل من  دُ سَّ جَ تَ التكلفة ملَِنصَّ

هذه الرشكات  متيُل و والذاكرة.   ،وسلع وحدات املعالجة املركزية ،باعة السيليكون التجاري
نخفضة املمن الرشكات املَُصنِّعة التايوانية والكورية والصينية  كبري إىل أن تكونَ  دٍّ إىل حَ 

عىل  تعتمدُ  كام أنها نخفض التكلفة.واملري الحجم كباليف التصنيع  تتفوق اإنه إذ ؛التكلفة
ولتوفري قنوات  ،وهم بدعم العميل النهايئدُّ مُ ليَ  ؛الشبكات عداتعمالء الرشكات املَُصنِّعة ملُ 

لبيع  فقد أبعدوا إىل هامش ربح األعامل املنخفض نسبياً  ؛لهذا السببو  دة.عقَّ مبيعات مُ 
عىل هذه  التي تضعُ  ،الشبكات عداتَصنِّعة ملُ األجهزة املعدنية املجردة للرشكات املُ 

عم.  االصناديق العالمات التجارية وتبيعه من خالل التسويق املدروس ومؤسسات الدَّ
ع القيمة والدخول إىل منوذج فْ ) يف َر ODMsاملَُصنِّعة لألجهزة األساسية ( الرشكاتُ  ترغُب و 

هذه العملية  ساعدَ تبد من أن  الو هامش ربحي مرتفع أقرب إىل العميل.   يأعامل ذ
لون رشاء األجهزة فضِّ ورمبا يُ  ،الشبكات عداتعىل الرشكات املَُصنِّعة ملُ  العمالء األقل اعتامداً 

) مع توقعات تكلفة مرصوفات ODMsمن الرشكات املَُصنِّعة لألجهزة األساسية ( مبارشةً 
ة لألجهزة األساسية ن للرشكات املَُصنِّعإليك مثاال و  ) منخفضة.CAPEXرأساملية (

)ODMs(،  بيض للشبكات عىل وجه الخصوص بنموذج مبدالت الصندوق األ  تي تهتمُّ الو
  .Quantaو Accton :) وهامSDNاملُعرَّفة بالربمجيات (

   :الرشكات ٨-٩

) من العمالء SDNم وراء الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (خَ من الزَّ  كبريٌ  ينشأ قدرٌ 
سيسكو، جونيرب، وبروكيد، وغريهم.   :مثل ،أدوات الشبكة من رشكاتالكبار الذين يشرتون 

من  ر الشبكات نحو يشء ما أكرث وظيفية وأكرث فعاليةً بتحفيز تطوُّ  مهتمةٌ  هذه الرشكاتُ و 
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للشبكات املُعرَّفة  إسهامات كبريةً  هذه الرشكاتُ  ْت مَ قدَّ  ؛لذلك نتيجةً و  حيث التكلفة.
  ) عرب السنوات القليلة املاضية.  SDNبالربمجيات (

 اً بالغ اً اهتامم ْت مَ هناك نوعان من الفئات الفرعية من هذه الرشكات التي قدَّ و 
قد بدأت و  لة.الخدمات السحابية والرشكات الناق ؛)SDNبالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

نرتنت العامة إىل شبكة اإل إىل ت الوصول مَ مثل جوجل التي قدَّ  ،الخدمات السحابية رشكاتُ 
ن و الناقل مَ كام قدَّ  ،الهتامم قدر كبري من املستهلكني البيانات املتخصصة التي كانت هدفاً 

فئتي الرشكتني  عىل نحو متزايد، عىل الرغم من أنَّ و للشبكة.  التحتيةَ  بشكل تقليدي البنيةَ 
من وصول  اً كبري  اً عددم قدِّ وفران مراكز بيانات كبرية تُ ت)، و XaaS( كخدمةيشء  تقدمان كلَّ 

ت َر فَّ قد وَ و  تخزين، والبنية التحتية الشبكية.دينامييك للمستأجرين للحساب املشرتك، وال
طرق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  لشقِّ  البيانات الكبرية هذه األرض األكرث خصوبةً  مراكزُ 

)SDN.(  مؤسسة الشبكة يف بارزةً  ن من الرشكات أدواراً ان الفئتالعبت هات ؛بالتايلو 
) (والذي ONFالتآزر بني الرشكة ومؤسسة الشبكة املفتوحة ( ينعكُس و ).ONFاملفتوحة (

  .  ١-٩) عىل الشكل ١- ٩-٩سنناقشه مبزيد من التفصيل يف القسم 

وبذلك  ؛يف تحسني القدرات وتخفيض تكاليف الشبكات كبريٌ  لدى جوجل اهتاممٌ 
من األجهزة التي تستخدم التدفق املفتوح  طةً بسَّ مُ  لنفسها مجموعةً  ْت قَ لَ تكون قد خَ 

النطاق ملراكز البيانات  واسعةالووحدات التحكم إلدارة الروابط واالتصاالت بني الشبكة 
) يف SDNعىل استخدام جوجل للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( قد ذكرنا مثاالً الخاصة.

  .٢-١- ٨الشبكات الواسعة النطاق يف القسم 

) SDNمنذ فرتة طويلة يف أبحاث الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( NTTانخرطت 
وحدات تحكم خاصة بها للشبكات املُعرَّفة  NTTكام أنشأت  والتدفق املفتوح.

)، التي تدير أجهزة الشبكة باستخدام التدفق Ryuى ريو (سمَّ ) تُ SDNبالربمجيات (
ى سمَّ لتهيئة الشبكة يُ الربوتوكول املعروف ؛ ١.٣، و١.٢، و١.١، و١.٠املفتوح 

)NETCONF] (؛ ]١٣) وبروتوكول تهيئة التدفق املفتوح وإدارتهOF-config] (١٤  .[
يف الرباهني الضخمة   Verizon، وقد شاركت فرييزون٣- ٢-٨ح يف القسم وضَّ كام هو مُ 

كام كانت  cloudbusting) للمفهوم املتعلق بـ SDNللشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
 إنَّ  ؛ إذ)NFVاملحاكاة االفرتاضية لوظائف الشبكة ( تِقنيةيف وظائف  أيضاً رائدةً  فرييزون

البيئة االفرتاضية لوظائف الشبكة ملعهد معايري االتصاالت  تِقنيةالرشكة ترأس لجنة 
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بزمام املبادرة يف أبحاث وتوحيد  حالياً  )، والتي متسُك ETSIلكية والال سلكية األورويب (السِّ 
 Deutscheقد اختارت دويتشه تليكومو  ].١٥االفرتاضية لوظائف الشبكة [ البيئة تِقنية

Telekom   ًمؤخرا Tail-f  كرشيك ملرشوعها البنايئ املستمر القائم عىل الشبكات املُعرَّفة
م نظام التحكُّ  تصميمُ  مَّ قد تَ و   .TeraStream تريا سرتيم ىسمَّ الذي يُ  ،)SDNبالربمجيات (

مبا يف ذلك  ؛)SDN) لدعم وظائف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (Tail-f )NCSيف شبكة 
) وحدة تحكم التدفق Tail-f )NCSنظام التحكم يف شبكة  يشمُل و التدفق املفتوح.

من أجل  ؛تطبيقات مكتوبة ن تتكامَل أ كن مي، و Tailflow تيل فلو ىسمَّ وتُ  ،املفتوح
 يعمُل و).  Tail-f )NCSاملفتوح مع نظام التحكم يف شبكة  وحدات تحكم أخرى للتدفق

) ليس فقط مع أجهزة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات Tail-f )NCSنظام التحكم يف شبكة 
)SDNولكن أيضاً مع املوروث من األنظمة السابقة، وغري الشبكات  ؛) والتدفق املفتوح

  ق املفتوح.)، وغري أجهزة التدفSDNاملُعرَّفة بالربمجيات (

يانات الكبرية التي لديها أيضاً ل مراكز البشغِّ مثل البنوك تُ  ،الكبرية األخرى الرشكاتُ 
من  عىل الرغم من أنها ليست جزءاً  ؛)SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (باهتامم كبري 

من هذه الرشكات عىل سبيل املثال جولدمان و  اللتني ناقشناهام. تنيمن الفئتني الرئيسي أيٍّ 
يف مجلس إدارة مؤسسة الشبكة املفتوحة  التي هي موجودةٌ  Goldman Sachsساكس 

)ONF(، املفتوح. ومن املشهور جداً عنها دعمها للتدفق  

  :وتحالفات الصناعة ،هيئات املعايري ٩-٩

.  فإن املعايري تكون الزمةً  ؛عىل نطاق واسع ةً ليك تصبح التقنيات الجديدة متبني
املعايري املتعلقة  يف هذا القسم نوعني مختلفني من املنظامت التي تنتجُ  سنناقُش و 

 ،املعايري الحقيقية هو هيئاتُ  النوع األكرث وضوحاً و  ).SDNبالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
واإللكرتونيات وجمعية مهنديس الكهرباء  ،)IETFت هندسة اإلنرتنت (قوة مهامَّ  :مثل

)IEEE  .( مثل هذا و .  بتحالف الصناعة املفتوحإليه هنا  هو ما نشريُ  النوع األقل وضوحاً و
  .التقنيةب املشرتك الذي يحيطُ  االهتاممَ  من الرشكات التي تتقاسمُ  التحالف هو مجموعةٌ 

 تعمُل من األمثلة التاريخية الجيدة الدالة عىل تحالف الصناعة وهيئات املعايري التي و 
واي فاي  قد أنشأ تحالُف و  .IEEE 802هو تحالف واي فاي و التقنيةعىل نفس 

ولكنه كان تحالف صناعة يف األساس، وليس  ؛)WPA ،WPA2مستندات معايري مهمة (
الصناعة  كانت تحالفاتُ  ؛)SDNيف حالة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (و هيئة معايري.  
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التحالفات الثالثة و  ، أكرث من كونها هيئات املعايري.املعايريالتي أخذت بزمام املبادرة مع 
)، ومرشوع ضوء النهار املفتوح املصدر ONFمؤسسة الشبكة املفتوحة ( :هي

OpenDaylight ،.طبقة  ُق لْ هي خَ  ؛لمكدس املفتوحلالفكرة العامة و  واملكدس املفتوح
عنرص الشبكة  من أنَّ عىل الرغم و  وارد الحوسبة والشبكات والتخزين.تجريد فوق م

لطبقة التجريد يؤدي إىل وجود عالقة بني املكدس املفتوح والشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
)SDN(فإنَّ  ؛ ) الشبكات املُعرَّفة بالربمجياتSDNلذلك  ؛) ليست تركيزها األسايس

ومرشوع ضوء النهار  )ONFعىل مؤسسة الشبكة املفتوحة ( ه اهتاممنا أوالًوجِّ فسنُ 
ن بدقة فائقة يف از ركِّن يُ ا، وهام حليفا الصناعة اللذOpenDaylightاملفتوح املصدر 

  ).  SDNالواقع عىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

ومرشوع ضوء النهار املفتوح املصدر   ،)ONFتنظر مؤسسة الشبكة املفتوحة (
OpenDaylight  مجيات (إىل الشبكات املُعرَّفة بالربSDN  .ًمن منظورين مختلفني جدا (

) واملعايري التي تنشئها هم أعضاء ONFالدافع القوي وراء مؤسسة الشبكة املفتوحة (و 
دويتشه تليكوم، وفيسبوك وغولدمان ساكس،  :مثل ،مجلس اإلدارة، الذين ميثلون رشكات

 واحدةٌ  رشكةٌ ليس هناك   لالتصاالت وفرييزون، وياهو! NTTوجوجل، ومايكروسوفت، 
مرشوع ضوء النهار  فإنَّ  ؛من ناحية أخرىو  الشبكات يف مجلس اإلدارة. عداتُمَصنِّعة ملُ 

 الشبكات تنظرُ  عداتستها الرشكات املَُصنِّعة ملُ ، التي أسَّ OpenDaylightاملفتوح املصدر 
و كليهام أ  ) عىل أنها مبثابة فرصة تجارية وتحدٍّ SDNإىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

الرشكة و ارخ يف تركيب مجلس اإلدارة بني الهيئتني.  االختالف الصَّ  ٢- ٩ح الشكل يوضِّ و.  معاً 
  يف مجلس اإلدارة من كال التحالفني هي مايكروسوفت. اً مقعد الوحيدة التي متلُك 

عليه الرشكات املَُصنِّعة  سيطرُ ت اً تحالف فمن السهل أن تقع ضحية إلغراء التفكري بأنَّ 
لون حامية مصالح أعامل أعضائها عىل االبتكار بطريقة الشبكات سوف يفضِّ  عداتملُ 

يف  وهبوطٌ  قد كان هناك انحدارٌ و  املستخدم الخاصة بهم عىل األغلب.تساعد املجتمع 
 أنَّ  حقيقيةٌ  هناك إمكانيةٌ و  الرشكات أيضاً عىل الرغم من ذلك.التحالف الذي تقوده 

  ستكون غري متزامنة مع قدرات األجهزة الخاصة بأجهزة الشبكة.   إنشاؤها املعايري التي تمَّ 

 فرسِّ هذا ما يُ و .  ١.٣، ١.٢، و١.١مع التدفق املفتوح  نة هذا صحيحٌ عيَّ إىل درجة مُ و 
تردد املُورِّدين يف تنفيذ هذه التعديالت الالحقة ملراجعة معيار التدفق املفتوح.   جزئياً 

د يعن عدم إعاقتها بقيود ُمورِّدي التدفق املفتوح تحد جَ تَ فقد نَ  ؛عىل العكس من ذلكو 
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اع هذا هو نشأة الرصِّ و ن عىل الفور.  و وليس ما ميكن أن يوفره املُورِّد ،احتياجات الصناعة
ومؤسسة الشبكة املفتوحة  OpenDayLightبني مرشوع ضوء النهار املفتوح املصدر 

)ONF ١-٩) الذي ينعكس يف الشكل  .  

  

  

  

  
   (ONF): أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الشبكة املفتوحة ٢-٩شكل رقم 

 OpenDayLightمقابل مرشوع ضوء النهار املفتوح 
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   :مؤسسة الشبكة املفتوحة ١-٩-٩

ة يَّ عنِ ضمن مجموعة الهيئات املَ  بارزاً  ) مكاناً ONFمؤسسة الشبكة املفتوحة ( تحتلُّ 
ت مؤسسة سَ قد تأسَّ و ). SDNبالربمجيات (ع املعايري التي تسهم يف الشبكات املُعرَّفة ضْ بوَ 

لتعزيز واعتامد الشبكات ن علَ مع الغرض املُ  م٢٠١١) يف عام ONFالشبكة املفتوحة (
ومؤسسة الشبكة  ].١٢[ من خالل تطوير املعايري املفتوحة ،)SDN( املُعرَّفة بالربمجيات

التدفق املفتوح  ؛اآلنحتى و معايري التدفق املفتوح.   ) هي صاحبة عمليةِ ONFاملفتوحة (
 إدراجُ  مَّ قد تَ و  ).ONF، الذي أنتجته مؤسسة الشبكة املفتوحة (العمل األكرث تأثرياً  وه

) حتى كتابة هذه ONFاملجموعات املتنوعة النشطة داخل مؤسسة الشبكة املفتوحة (
  .  ٢-٣السطور يف الجدول 

 :OpenDaylight مرشوع ضوء النهار املفتوح املصدر ٢-٩-٩

تسهيل إطار املصدر هي  ؛OpenDaylightمهمة مرشوع ضوء النهار املفتوح املصدر 
مبا يف ذلك الربنامج والبنية التحتية، وإىل  ! املفتوح الذي يقوده املجتمع وتدعمه الصناعة

ة شبكات ُمعرَّفة بالربمجيات القوية املشرتكة [فْ ترسيع ودَ   ].  املرشوع هو جزءٌ ٢٣ع، ِمَنصَّ
من املُورِّدين الرئيسيني للتواصل  العديدَ  لينكس للمشاريع التعاونية، ويضمُّ  من مؤسسةِ 

يف إم وير ، NECإنتل، ، هواوي، IBM ،HPسيسكو، بروكيد،  :كأعضاء (عىل سبيل املثال
VMWare.(وغريهم ،  

برنامج املصدر  إسهاماتب OpenDaylightضوء النهار املفتوح املصدر  مرشوعُ  يرحُب 
 من نيَّ بَ كام يتَ  الربمجيات واملضمون.ملراجعة  ؛من أعضائه، وله عملية صارمة إىل َحدٍّ ما

م مرشوع ضوء النهار املفتوح املصدر حكُّ تعن واجهة  خالل قامئة املهندسني املسهمني فضالً
OpenDaylightالعديدِ من برمجيات التحكم تأيت من سيسكو.  باإلضافة إىل فإن الكثريَ  ؛  

همني برمجيات إىل قاعدة برنامج فقد أضاف العديد من املس ؛من مساهمني سيسكو
ت َر فَّ قد وَ و .  OpenDayLightاملصدر املفتوح لـمرشوع ضوء النهار املفتوح املصدر 

Plexxi ) واجهات برمجة التطبيقاتAPI ُلوحدات التحكم والتطبيقات بالتعاون  ) تسمح
التبديل  ُمعداتباستخدام تجريد البنية التحتية للشبكة األساسية التي هي مستقلة عن 

عة وزَّ ع هجامت منع الخدمة املُ نْ بربنامج مَ  Radwareهمت سأ قد و مة.  خدَ ستَ الخاصة املُ 
)DDoS.(  ريكسون ورشكة إكام تعاونتIBM التدفق  لتوفري إضافات ؛مع سيسكو

.  ١.٣من التدفق املفتوح إصدار  ت بانثيون نسخةً َر كام وفَّ  املفتوح إىل وحدة التحكم.
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ىل وحدة تحكم التدفق إملفتوح األساسية يف وحدة التحكم التدفق ا وظائُف  تستندُ و 
  املفتوح املفتوحة املصدر لربنامج الفنار.

عليه اسم  َق طلِ ، أُ OpenDaylightاإلصدار األول لـمرشوع ضوء النهار املفتوح املصدر 
التطبيقات عىل وحدة  قد انتقلت بعُض و  .م٢٠١٤يف فرباير عام  رَ دَ صَ ، وَ »الهيدروجني«

من رشكة  DOVE، وال سيام OpenDaylightتحكم مرشوع ضوء النهار املفتوح املصدر 
IBM  وشبكات املستأجر االفرتايض منNEC.كام ذكرنا سابقاً يف هذا الفصل ،  

) عىل تعريف بروتوكول معني (التدفق املفتوح) ONFز مؤسسة الشبكة املفتوحة (ركِّتُ 
بني أجهزة الشبكة ووحدات التحكم لنقل طبقة التحكم من تلك األجهزة إىل وحدة التحكم.  

م واحد أو عىل بروتوكول تحكُّ OpenDaylight  ضوء النهار املفتوح املصدر ز مرشوعُ ركِّال يُ و 
ز ركِّ يُ  ؛من ذلك بدالًو  التي تتوافق مع هذا الربوتوكول. جهزة الشبكةتفرض وصاية عىل أ 

 نظام تشغيل للشبكةعىل توفري  OpenDaylightضوء النهار املفتوح املصدر  مرشوعُ 
) SDNلوحدات تحكم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( بذلك دوراً  العبةً  ؛فتوحة املصدرامل

ر هذا الرتكيز الذي يختلف وِّ الذي تلعبه لينكس يف الخوادم.  سنصَ  ورَ كبري الدَّ  دٍّ يشبه إىل حَ 
) ومرشوع ضوء النهار املفتوح املصدر ONFبني مؤسسة الشبكة املفتوحة ( كثرياً 

OpenDaylight  من الربوتوكوالت املختلفة من  العديدِ  مُ عْ دَ  مَّ قد تَ و .  ٣-٩يف الشكل
 دافعةً  ال تزال سيسكو قوةً و  املصدر املفتوح.تحت مظلة وظيفية وحدات التحكم إىل الجهاز 

 ، ويبقى هناك بعُض OpenDaylightخلف مرشوع ضوء النهار املفتوح املصدر  قويةً 
بسبب املخاوف التي  ؛OpenDaylightالشكوك بشأن مرشوع ضوء النهار املفتوح املصدر 

ك مع تساؤالت َرت نُ س ؛بالتايلو لوحدات تحكم سيسكو.   اً ستتحول بالكاد إىل أن تكون توحيد
مفتوحة بشأن ما إذا كانت الخيمة الكبرية من التساهل يف مرشوع ضوء النهار املفتوح 

ة املفتوحة  هي حقاً  ؛OpenDaylightاملصدر  ستوفر العديد من الخيارات املمكنة يف املَِنصَّ
الشبكات الحالية بالتغيري فقط بقدر ما  عداتامح للرشكات املَُصنِّعة ملُ املصدر أو حول السَّ 

).  SDNمن التطور نحو الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( تريد فيام كانوا يزعمون أنه جزءٌ 
  ر.هذا للقارئ ليقرِّ  وسنرتُك 
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مرشوع ضوء النهار املفتوح املصدر يُز مؤسسة الشبكة املفتوحة مقابل : ترك٣-٩شكل رقم 

OpenDayLight 

 :OpenStackاملكدس املفتوح  ٣-٩-٩

واإلدارة الوطنية  Rackspaceبدأ مرشوع املكدس املفتوح بواسطة راك سبيس 
صدر املذات  IaaSباعتباره مجموعة أدوات  م٢٠١٠للمالحة الجوية والفضاء (ناسا) يف عام 

النظر إىل املكدس املفتوح باعتباره لينكس للحوسبة السحابية.   مبعنى أنه ميكنُ  ؛املفتوح
ذروته بالتأسيس ملؤسسة  غَ لَ فتوح املصدر برسعة، وبَ امليف هذا املرشوع  قد منا االهتاممُ و 

تتمثل مهمة مؤسسة املكدس و  .م٢٠١٢سبتمرب  ٣١املكدس املفتوح غري الربحية بتاريخ 
من كتابة  .  اعتباراً مج املكدس املفتوح ومجتمعهتعزيز وحامية ومتكني برنااملفتوح يف 

 ٨٣رشكة من الرشكات األعضاء املوزعة عىل  ٦٧٠٠هذه السطور، لدى املؤسسة أكرث من 
للمكدس املفتوح يبقى يف واحدة من رشكاتها املؤسسة، وهي راك  اً أكرب انتشار حاليو .  بلداً 

  د رئييس للحوسبة السحابية.زوِّ سبيس، التي هي مُ 

لمكدس املفتوح هي خلق طبقة تجريد فوق موارد الحوسبة، ة لكرة العامالف
) التي APIsتوفر طبقة التجريد هذه واجهات برمجة التطبيقات (و تخزين.  لوالشبكة، وا
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عن مصدر تلك األجهزة.   ميكن استخدام تطبيقاتها للتفاعل مع األجهزة أدناه، مستقلةً 
الستخدامها يف  ؛من املوارد والشبكات مجموعةً تقدم واجهات الحوسبة والتخزين و 

  التطبيقات املذكورة أعاله.

) SDNتعريف املكدس املفتوح للشبكات عىل أن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( ينصُّ 
الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  تِقنيةللمسؤولني االستفادة من غري ملزمة، ولكن ميكن 

)SDN(، امح بتحقيق مستويات عالية من اإليجارات املتعددة لسَّ التدفق املفتوح ل :مثل
ق عىل عنرص البيئة االفرتاضية لشبكة املكدس املفتوح طلَ يُ  ].١٦[ واسعة النطاقال

neutron، يف مناقشتنا للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  فإنه العنرص األكرث أهميةً  ؛وبالتايل
(SDN)  . ى النيوترون سابقاً بـ (سمَّ كان يُ وQuantum  .(اً شبكي اً م نيوترون تجريديقدِّ و 

إىل تزويد املستخدمني بسحابة حوسبة مع القدرة  ما يهدُف  ؛ وهوعىل مستوى التطبيقات
من خالل  ؛حابية لإلدارة والفهمملستأجري السَّ  عىل إنشاء شبكات تراكب التي هي أسهُل 

قديم الشبكات كخدمة من استخالص تفاصيل أجهزة الشبكة املادية الكامنة، كام يحاول ت
].  ١١) [vNICs( خالل السامح ملستأجري السحابية بربط واجهات الشبكة افرتاضياً 

 سم الفعيل لخرائط واجهات الشبكة االفرتاضية للشبكة املادية استخدامَ الرَّ  يتطلُب و
 ميكنُ ؛ إذ حيث توجد العالقة بني التدفق املفتوح واملكدس املفتوح؛ إضافات نيوترون

م التدفق املفتوح التي من شأنها التحكم يف لوحدة تحكُّ  واجهةً  وترون واحد أن يكونَ لني
  .  10-11]، وسنناقش بنية املكدس املفتوح مبزيد من التفصيل يف القسم ٢املبدالت املادية [

وعىل الرغم من أن االرتباط بني املكدس املفتوح والشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
)SDN،يف  مهمٌّ  صناعة يعني أنها العٌب  تأثري املكدس املفتوح باعتبارها تحالَف  إنف ) دقيق

) عىل الرغم من الدور الثانوي الذي لعبته الشبكات SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
  ) يف بنية املكدس املفتوح الشاملة.SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (

وجمعية مهنديس الكهرباء  ،)IETFقوة مهامت هندسة اإلنرتنت ( ٤- ٩- ٩
  :)IEEEواإللكرتونيات (

) IETFرغم عدم وجود توحيد للجهود الحالية يف قوة مهامت هندسة اإلنرتنت (
)، وقوة مهامت هندسة اإلنرتنت SDNة فقط إىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (هَ وجَّ املُ 
)IETF َّلشبكات املُعرَّفة بالربمجيات بشكل غري مبارش با الة يف املعايري التي ترتبطُ ) الفع
)SDN(هذه املعايري الحالية للبيئة االفرتاضية للشبكة تشمل الشبكات املحلية  فإنَّ  ؛
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 3-7، التي ناقشناها يف القسم NVGRE ،STT، (VXLAN)االفرتاضية القابلة لالمتداد 
 يشمل غريها عنرصَ  ) للرتاكب والقنوات.SDNكتقنيات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

ومعايري تراكب البيئة االفرتاضية للشبكة  ،]٢٠) [PCEاملسار حساب ( حوسبةِ 
)nvo3(]٢١.[  

) يف األيام األوىل من IEEEمل تشارك جمعية مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات (
ولكن تبدأ هيئة املعايري املهمة هذه اآلن العمل  ؛)SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

وذلك قبل فرتة طويلة ونحن نتوقع أن  ؛)SDNىل جوانب الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (ع
) املنبثقة من جمعية مهنديس SDNقة بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (تعلِّ نرى األنشطة املُ 

  ).IEEEالكهرباء واإللكرتونيات (

  :الخامتة ١٠-٩

م لنا قدِّ )، يُ SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (يف سياق تقديم الالعبني الرئيسيني يف الشبكات 
 العامل يقفزُ  يف بعض األحيان يبدو أنَّ و  ما ماهية املوجود عىل الشبكة. هذا الفصل نوعاً 

علينا أن  يجُب  ك يف الخلف.ال يُرتَ  يك ؛)SDNعىل عربة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
الشبكات أو  عداتالرشكات املَُصنِّعة ملُ  إنه ليس كلُّ : من هذه الفكرة بالقول َف خفِّ نُ 

) تكمن SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( حتى كل عميل ملؤسسة كبرية يؤكدون أنَّ 
) SDNتجاه الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( الحامُس  لكلٍّ  :عىل ذلك مثاالً يف مستقبلهم.

 من امللحوظ غياُب و  .حابية غريها من املؤسساتاملنبثقة من غوغل والخدمات السَّ 
 ،)ONFنوع من العضوية عىل اإلطالق يف مؤسسة الشبكة املفتوحة ( األمازون عن أيِّ 
). SDNمت النسبي حول بناء حلولها من الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (وعن طريق الصَّ 

قية الشبكات التي لديها ب ِتقنيةلها مراكز بيانات كبرية والحاجة ل ضخمةٌ  األمازون رشكةٌ 
 أنَّ  املرءُ  رمبا يتوقعُ و  ).SDNعن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( الصناعة التي تتكلمُ 

من و  جوجل وياهو!  :مثل ،ملراكز البيانات الضخمة مامثلةٌ  الرشكة لديها احتياجاتٌ 
 ؛)SDNعىل حلول الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( بالفعلِ  األمازون تعمُل  املمكن أنَّ 

عىل حلول  األمازون تعمُل  بل من املمكن أيضاً أنَّ ؛ ذلك بطريقة خفية لكنها تفعُل 
ال ترتبط بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات نخفضة التكلفة التي املمبدالت الصندوق األبيض 

)SDN(، ال ميكن إال للزمن وحده أن يخربنا ما إذا كانت و حلول كومولوس.   :مثل
) أو SDNللشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( عضاء سيتجهون الحقاً األمازون وغريها من األ 
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بشأن الشبكات  خالل التوقعات غري املربرة التي رمبا تحدثُ  ؛سيتحلون بالصرب والحكمة
  ).SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (

فيام نعرفه بالشبكات  أسايسٌّ  هو جانٌب  االنفتاحَ  ذكرنا أكرث من مرة يف هذا الكتاب أنَّ 
املشاركني الرئيسيني يف الشبكات  نع هذا الفصُل  غَ يْ قد ِص و ).  SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (
مل يكن من املمكن الكالم عن املصدر املفتوح  ؛مع ذلكو  ).SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (

 العديدَ  فإنَّ  ؛بالفعلِ و وليس ضمن نطاق هذا الفصل.   ،فإنه ليس كياناً  ؛، وبالتايلمبارشةً 
) الذين ناقشناهم SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( من املشاركني الرئيسيني يف مجالِ 

بسبب إسهاماتهم املفتوحة املصدر بشأن الشبكات  من األهمية؛ عىل قدر كبري – هنا
لجوانب االنفتاح واملصدر املفتوح من ا فإنَّ  ؛ة حالعىل أيَّ و ).  SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (

 ١١ز الفصل ركِّ بالفعل يُ و فناها.  ) كام عرَّ SDNالرئيسية للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
).  SDNا عىل الربمجيات املفتوحة املصدر التي تتعلق بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (كليٍّ 
ات عن كتابة تطبيق اً خاص اً م يف الفصل التايل درسسنقدِّ  ؛، وعىل الرغم من ذلكأوالً

  ) املفتوحة.SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
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 الفصل العارش

  تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات
 

نتحول اآلن من املناقشة النظرية حول حاالت استخدام الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
SDN  ُّمن أجل معرفة الكيفية العملية الستخدام وتثبيت  ؛ق بشكل أكربإىل التعم

ر تطبيقات الشبكات الفصل عيل تطوُّ  ز هذاكِّريُ وس الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات. تطبيقات
 معظمُ  تُعتربو  للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات. املُعرَّفة بالربمجيات يف البيئة املفتوحة

عبارة عن مجموعة من الحلول  حالياً الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املرتاكبة املعروضة 
ة، وبشكل عام ال تكون هناك مبجموعة من األداءات الوظيفي املتكاملة التي تأيت مجهزةً 

تسمح الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ذات و   إضافة تطبيقات عىل تلك الحلول.عىل مقدرةٌ 
برمجة  ىبشكل عام ببعض من مستو  SDN-via-APIحلول واجهة برمجة التطبيقات 

بواسطة ح نَ ر الرؤية الشاملة للشبكة والفكرة التجريدية التي متُ نها ال توفِّ غري أ  ؛املستخدم
ضوء النهار املفتوح املصدر  مرشوعُ  يُعتربو املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة.متحكم الشبكات 

يسمح للتطبيقات بالتحكم يف مبدالت  ؛ج للتطبيقدمَ للتطوير املُ  اً ر أساسوفِّ يُ  اً برنامج
من  هناك العديدُ و  .مبدالت التدفق املفتوح وأيضاً  non-openflowالتدفق غري املفتوح 

 كميةٌ  تُعتربحيث  ؛ة يف هذا الفصلجَ دَر املُ لة حول الوظائف فصَّ الرسومات البيانية املُ 
    من العينات التي تقدم العون ملربمج الشبكات.   مناسبةٌ 

   :قبل البداية ١-١٠

أن عىل املرء  يجُب  ؛يف مرشوع لبناء تطبيق للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ءِ دْ قبل البَ 
يف  رَ طوِّ املُ  ساعدُ تتلك األسئلة سوف  ناإلجابة عو  من األسئلة. اً تبار عدداالع بعنيِ  يأخذَ 

 يكونُ  APIsمن واجهات برمجة التطبيقات  مبا يف ذلك أيٌّ  ؛معرفة كيفية إنشاء التطبيق
أن  وما اعتبارات املبدل التي يجُب  ؟للتطبيق مالمئةً  األفضَل  يُعتربم تحكِّ مُ  ، وأيُّ مطلوباً 

  تتضمن تلك األسئلة التايل:و   ؟تباريف االع ذَ ؤخَ تُ 

 ُحزممع  ة األساسية للتطبيق؟  هل سيقيض معظم وقته يف التفاعلِ ما الطبيع -
ع التدفقات ضْ بوَ  ل إليه من الشبكة؟  أو هل سيقومُ رسَ البيانات الواردة التي تُ 
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 ات يف الشبكة التي تحتاجُ ويستجيب فقط للتغريُّ  ،بشكل منوذجي منطي استباقي
 من إعادة التهيئة؟ إىل بعض

 :معها التطبيق؟  فعيل سبيل املثال ما نوعية وطبيعة الشبكة التي سوف يتعامُل  -
سوف يكون له  ؛ه نحو التحكم يف الدخولوجَّ مجمع الشبكات املُ  إن تطبيَق 

 ،تصميم مختلف عن تطبيق مجمع الشبكات املعني بسياسات الشبكة العامة
 ة لحركة البيانات.  تحديد أولوية األنواع املختلف :مثل

فيها؟  املتحكم الذي يتم  مُ املبدالت التي يتحكَّ  م بخصوِص تحكِّ املُ  ْرشِ ما مقدار نَ  -
لن  ؛سبيل املثال يف السحابية) عىلإزالته مادياً من املبدالت التي يتحكم بها (

 التي تتفاعُل  SDNم تطبيق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عْ عيل دَ  اً يكون قادر 
 املتحكم واستالم االستجابة.   إىلالبيانات  ُحزمبسبب عملية التأخري يف إرسال  ؛بقوة

 ونقيةٌ  متأصلةٌ  لها عالقةٌ  تكونَ  نْ إىل أ  بالربمجيات تحتاجُ  هل الشبكات املُعرَّفة -
تراكب  فرمبا يكون حلُّ  ؛إذا كان كذلكو  ركز البيانات والنظام االفرتايض؟مب

الحالية، واالحتياجات  لتلبية االحتياجات كافياً  SDN الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات
 والتي ميكنُ  ،قة بالشبكة املادية األساسية باملستوى السفيلتعلِّ املستقبلية املُ 

    .   openflowكام يف نضج التقنيات املتعلقة بالتدفق املفتوح  ؛تلبيتها فيام بعد
 اية (تطوير نظام خاصٍّ ى من البدبنَ هل سيقوم تشغيل هذا التطبيق عىل بيئة تُ  -

 ه وتكامله مع األنظمة األخرى خاصةً جِ مْ ببيئة عمل جديدة دون االكرتاث بدَ 
لتعامل مع أجهزة التوزيع الشبكية إىل اأم أنه سيحتاج  األنظمة املوروثة القدمية)

وتطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  مَ ظُ التي ال تدعم نُ  التقليدية القدمية
)SDN الشبكات املُعرَّفة  للمرء أن يبني تطبيق يف مواضع نادرة ميكنُ  فقط)؟

 عداتمنك استخدام املُ  يكون مطلوباً  ؛عادةً و  من البداية. )SDNبالربمجيات (
ما إذا كانت أجهزة التوزيع الشبكية  مُ من املهم فهْ و  واملتوفرة يف الحل. املوجودة

قدرة عىل العمل بربوتوكول تدفق ليكون لديها ال ؛تحسينها وترقيتها الحالية ميكنُ 
وما إذا كانت أجهزة التوزيع الشبكية سيكون لديها قدرات متعددة  ،مفتوح

من بروتوكول التدفق املفتوح باإلضافة إىل  لتدعم كالً ؛ومختلطة من عدمه
عمليات التشغيل التقليدية القدمية. فإذا كانت أجهزة التوزيع الشبكية (املبدالت) 

مستوى تطبيقات الشبكات  مُ هْ فمن املهم فَ  ؛ول تدفق مفتوحال تدعم بروتوك
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التي  )API( التطبيقات) بواسطة دعم واجهات برمجة SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (
 لدينا.   تكون متاحةً 

طبيعة  مِ هْ عىل فَ  الربمجيَّ  رَ طوِّ هذه األسئلة وما شابهها املُ  نع اإلجاباتُ  ستساعدُ 
تطوير تطبيقات  أنه سيتمُّ  وعىل فرِض  ).SDNبالربمجيات ( تطبيقات الشبكات املُعرَّفة

 رَ قرِّ يُ  للربامج أنْ  رُ طوِّ املُ  سيحتاجُ ف ؛) املفتوحةSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
): SDNاملُعرَّفة بالربمجيات ( الشبكاتاختياره ما بني النمطني العامني لتطبيقات 

  و االستباقية.أ  التفاعلية

   :ت التفاعلية يف مقابل االستباقيةالتطبيقا ٢-١٠

مدى  ما يتغريُ  عادةً  ؛) التفاعليةSDNيف حالة تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
ها يف ضخُّ  بني املبدل واملتحكم بعدد التدفقات الجديدة التي يتمُّ  ونطاق االتصال ما

ة وضئيلة بشكل نسبي رمبا يكون ألجهزة املبدل يف الغالب مدخالت تدفق قليلو  الشبكة.
 ؛أجهزة التوقيت الخاصة بالتدفقات وإعدادُ  تم إنشاءُ  إذ ؛يف جداول التدفقات الخاصة بهم

للحفاظ عىل حجم جدول التدفقات  ؛تدفق ة لكلِّ عَ توقَّ لتتوافق وتتالءم مع املدة املُ 
 تتوافق ال بيانات ُحزمبشكل متكرر  ألن التوزيع الشبيك يتسلمُ  اً نظر  ؛ينتج ذلكو .صغرياً 

البيانات هذه يف مكان  ُحزم فظُ حِ  يتمُّ  ؛يف النموذج التفاعيلو  مع القواعد والقوانني.
م ثم إىل توجيهها لوحدة التحكُّ  يتمُّ  مَّ ومن ثَ  ؛ Packet-Inكحزمة داخلة  ُف لَّ غَ وتُ  ،منفصل

يجة هي النت تكون عادةً و  د ترتيبها.حدِّ البيانات ويُ  ُحزم يقوم التطبيق بفحِص و التطبيق.
برمجة مدخل لتدفق جديد يف التوزيع (التوزيعات) الشبيك حتى إذا كانت املرة القادمة 

معالجته بشكل داخيل ويف  يمكن أن يتمَّ ف ؛البيانات ُحزمفيها هذا النوع من  ُل ِص التي يَ 
بربمجة توزيعات شبكية  سيقوم التطبيق غالباً و  بيك نفسه.حينه عن طريق التوزيع الش

 متسقةٌ  توزيع عىل طول مسار التدفق مجموعةٌ  حتى يكون لكلِّ  ؛نفس الوقتمتعددة يف 
البيانات األساسية  ُحزمإرجاع  غالباً  سيتمُّ و  من مدخالت التدفق لذلك التدفق. ومتوافقةٌ 

الشبيك من معالجته عن طريق مدخل التدفق الذي  حتى يتمكن التوزيعُ  ؛للتوزيع الشبيك
بشكل طبيعي وتلقايئ  وتخضعُ  لحُ صْ وعية التطبيقات التي تَ تكون نو  .تركيبه حديثاً  تمَّ 
 أن تالحظ وتستجيب للتدفقات الجديدة التي تمَّ  هي تلك التي تحتاجُ  ؛ع التفاعيلضْ للوَ 
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مستخدم  عىل تلك التطبيقات جدار الحامية الناري لكلِّ  تتضمن أمثلةً و وضعها وإيجادها.  
 ف ومعالجة التدفقات الجديدة.  تعريإىل  والتطبيقات األمنية التي تحتاجُ 

) االستباقية SDNتطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( تتسمُ  ؛عىل الجانب اآلخر
تطبيقات الشبكات  تقومو  بيك إىل وحدة التحكم.باتصاالت أقل ومنبثقة من التوزيع الش

مع مدخالت  ) االستباقية بإنشاء توزيعات شبكية يف الشبكةSDNاملُعرَّفة بالربمجيات (
   لتوزيع الشبيك.إىل اتدفق مناسبة ومالمئة للتعامل مع اإلشارة القادمة قبل وصولها 

قد تأيت األحداث التي تؤدي إىل تغيريات يف تكوينات جدول التدفق للتوزيعات الشبكية و 
عن نطاق القناة اآلمنة ملسار التدفقات من التوزيع الشبيك  من آليات تكون خارجةً 

منها  د اإلشارات الخارجية سيتولدُ صْ بعض وحدات َر : عىل سبيل املثال ،كملوحدة التح
والتي  ،)SDNاستقباله عن طريق تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( يتمُّ  حدثٌ 

 عادةً و بدورها ستقوم حينئذ بضبط وتعديل التدفقات عىل التوزيع الشبيك بشكل مالئم.  
لنموذج االستباقي إىل اوتخضع نفسها بشكل طبيعي  التطبيقات التي تصلحُ  ما تحتاجُ 

تتضمن أمثلة تلك التطبيقات  وعي للشبكات أو التحكم فيه.إلدارة التصنيف النموذجي الن
 البدائل الجديدة للشجرة املتفرعة ومسار وتوجيه الطرق املتعددة.

 دُ قْ فَ  مَّ يف اضطراب وتشويش الخدمة إذا تَ  فاً عْ قد تكون الربمجة التفاعلية أكرث ضَ 
 أقل رضراً  التحكم أثرٌ  وحدةِ  دِ قْ سيكون لفَ و  االتصال والتوصيل بوحدة التحكم. عىل  القدرةِ 

(إذا  أن تستمر العملية التشغيلية. العطل أنه يجُب  عُ ضْ د وَ دَّ يف النموذج االستباقي إذا حَ 
االتصال بوحدة  دُ قْ فَ  ُب سبِّ سيُ  حينئذٍ ف ؛ع العطل ليقوم بغلق العطلضْ تكوين وَ  تعينيُ  مَّ تَ 

  عن منط التطبيق). التحكم أن تفرغ جداول التدفق تدريجياً 

 ألن ؛انتقال إضايف بالشبكة إلعداد التدفق هناك زمنُ  لن يكونَ  ؛مع النموذج االستباقي
 بشكل مسبق.   ومضافةً  موضوعةً  بيانات ستكونُ ال

  ط بديل من مَنَ  ونُ التدفقات ستك أغلَب  من سلبيات النموذج االستباقي أنَّ  دُّ عَ يُ 
يف التقسيامت والتفاصيل  ولذا أقل جودةً  ؛تدفقات إجاملية غري معروف ومحدد يتضمنُ 

  الخاصة بالتحكم.

  .مبزيد من التفصيل يف األقسام الفرعية التالية األمورسنناقش هذه 
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   :املصطلحات ١- ٢- ١٠

تبات الربمجيات مة يف مكخدَ ستَ واالتساق مع املصطلحات املُ  ،عىل التوافق للحفاِظ 
 ،نقطة املستخدم النهايئ إىل دامئاً  »الجهاز«مصطلح  يشريُ  ؛ار إليها يف هذا القسمشَ املُ 

و املبدل، أ نقطة الوصول الال سلكية،  :مثل ،إىل نقطة الشبكة دامئاً  يشريُ  »مبدل«ومصطلح 
مجيات جهاز الشبكات املُعرَّفة بالرب  في هذا الكتاب، يتضمنُ ف ؛بشكل عامو  أو املوجه.

)SDN( ) مبدالت الشبكات املُعرَّفة بالربمجياتSDN.(  يف اللغة العامة لواجهات برمجة
مصطلح الجهاز  يشريُ ومناقشتها يف هذا القسم،  ) جافا الخاصة التي يتمُّ APIالتطبيقات (

 ؛) بدقةAPI( برمجة التطبيقات واجهاتتسمية  ننا نريدُ إ  ؛ إذاملستخدم النهايئ نقطةإىل 
بهذا التعريف التقليدي  دُ ونتقيَّ  ذ التعليامت الربمجية للمصدر الفعيل، وسنلتزمُ لتنفي

  .٤-١٠، و٣-١٠و، ٢- ١٠ملصطلح الجهاز فقط يف األقسام 

   :التفاعلية تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ٢- ٢- ١٠

يانات مالحظاتها بشكل غري متزامن لحزم الب أن يتمَّ إىل تحتاج التطبيقات التفاعلية 
يف و . openflowتوجيهها لوحدة التحكم من مبدالت التدفق املفتوح  والتي يتمُّ  ،القادمة
قمنا برشح ملاذا أصبحت خدمة الشبكة لنقل الحالة التمثيلية لواجهات  ؛٣-٢-٦القسم 

للتحكم يف الشبكات املُعرَّفة  شائعةً  طريقةً  RESTful APIsبرمجة التطبيقات 
الحالة  طريق نقلأداؤه عن  املالحظة غري املتزامنة ال يتمُّ لكن نوع  ؟بالربمجيات

نقل الحالة  ذلك ألنَّ ؛ )API( لواجهات برمجة التطبيقات  RESTfulالتمثيلية
غري متكافئ ومتسق مع املطالب ) API( لواجهات برمجة التطبيقات  Restfulالتمثيلية

 RESTfulالحالة التمثيلية اً لنموذج نقل وفقو  تطبيق) واملستجيب (وحدة التحكم).(ال
لوحدة التحكم (املستجيب) أن  وليس بسيطاً  اً،مر ليس مبارش األ  نَّ إف ؛خدمات الشبكة عىل

 وصول حزمة البيانات من املبدل.  :مثل ،تلحظ بشكل غري متزامن حدث التطبيق
لتحقيق هذا النوع من املالحظة غري املتزامنة عن طريق واجهة نقل الحالة و 

القيام بإنشاء عالقة تحكم إضافية إىل  فستحتاجُ  ؛خدمات الشبكة عىل  RESTfulالتمثيلية
والتطبيق هو املستجيب.    ،وحدة التحكم هي املطالب حيث تصريُ ب ؛يف اتجاه عكيس تعمُل 

يف زمن انتقال البيانات  فهناك تأخريٌ  ؛تنفيذه عىل الرغم من أن ذلك يشء عميل وممكنٌ و 
بواسطة و  املوصوف أدناه. listener املستمعج هْ بنَ  مقارنةً عىل الشبكة مع هذا النهج 

 ،بالتسجيل كمستمع أن يقومَ  للمرءِ  للغة الجافا ميكنُ  )API( واجهات برمجة التطبيقات



  تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات
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 تأيت خدماتُ و  البيانات. ُحزم ُل ِص االتصال من وحدة التحكم عندما تَ  يستقبل ردَّ  وبعد ذلك
وبيانات  ،البيانات ُحزممتريرها مبا يف ذلك  مع معطيات يتمُّ  callbacksاالتصال  ردِّ 

مبدل سيقوم بتوجيه حزمة البيانات  مثل أيِّ  ،التعريف (بيانات وصفية) املرتبطة بها
 التطبيقاتُ  غالباً  متيُل  ؛لذلك نتيجةً و  ه حزمة البيانات.إليواملنفذ الربمجي الذي تصل 

ا الفصل هي لغة تي يف األمثلة يف هذوال ،التفاعلية إىل كتابتها باللغة األساسية للمتحكم
 ،أيضاً  تكون متوفرةً  ؛ Rubyورويب C وحدات التحكم يس الحظ أيضاً أنَّ و  الجافا الربمجية.

  ق عىل هذه اللغات أيضاً.طبَّ ونفس التصميامت واآلليات املوصوفة هنا  تُ 

 ميكنهم املستمعني، والذينيكون لدى التطبيقات التفاعلية القدرة عىل تسجيل 
وحدة التحكم عندما تحدث وتقع أحداث محددة.     وإشعارات مناستقبال مالحظات 

 افالكشَّ  :مثل ،وحدات التحكم الشائعة ُحزماألهمية املتاحني يف  ذويبعض املستمعني و 
  والفنار تكون: 

 مَّ املبدل اإلشعارات متى تَ  ويستقبل مستمع :SwitchListenerمستمع املبدل  -
ع املنفذ الربمجي لتداول ضْ يف حالة ووَ  ته أو حدث تغيريٌ إضافة مبدل أو إزال

  البيانات.  
إضافة  مستمعي الجهاز كلام تمَّ  إخطارُ  يتمُّ : DeviceListenerمستمع الجهاز  -

أو  ،تحريكه (ارتباطه مببدل آخر) أو ،أو إزالته ،(نقطة املستخدم النهايئ) الجهاز
  .   VLanأو عضوية  IPبروتوكول اإلنرتنت 

الرسالة عىل اإلشعارات  و: يحصل مستمعMessageListenerتمع الرسالة مس -
يكون للتطبيق حينئذ و زمة بيانات عن طريق وحدة التحكم.ح استقباُل  كلام تمَّ 

  فرصة لفحصها واتخاذ اإلجراءات املناسبة.
 دِّ بالرَّ  )SDNن لتطبيق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (و هؤالء املستمع يسمحُ 
عىل  يف الشبكة واتخاذ إجراءات اعتامداً  ل مع األحداث التي تقعُ والتفاع

  هذه األحداث.

 )SDNإعالم التطبيق التفاعيل للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( عندما يتمُّ و 
توجيهها لوحدة التحكم، أو تغيري يف حالة  حزمة من البيانات تمَّ  :مثل ،بحدث

يكون لدى فس -  هاز يف الشبكةاملنفذ الربمجي، أو دخول مبدل جديد أو ج
وهو  ُل ِص الحدث الذي يَ و  .اإلجراءاتالتخاذ بعض األنواع من  التطبيق فرصةٌ 
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بيانات إىل وحدة التحكم من  ُحزم وصوُل  طبيعياً  يف التطبيق سيكونُ  األكرث تكراراً 
  هذه اإلجراءات: جراء وتتضمنُ إ عنه  ينتجُ  ؛املبدل

املبدل بحذف  خِربَ التحكم أن تُ  لوحدةِ  ميكنُ  البيانات: ُحزمإجراءات خاصة ب •
البيانات أو إرسال حزمة  ُحزمحزمة البيانات أو اإلغراق بكميات هائلة من 
 ُحزممن خالل مسار معالجة  ؛البيانات خارج املنفذ أو توجيه حزمة البيانات

 البيانات العادية الذي ال يعمل بربوتوكول التدفق املفتوح كام هو موصوٌف 
 .٤-٣- ٥يف القسم  حٌ وضَّ ومُ 

لوحدة التحكم برمجة مدخالت التدفق الجديدة  ميكنُ  إجراءات خاصة بالتدفق: •
ستقبلية املالبيانات  ُحزمللمبدل مبعالجة  والتي تستهدف السامحَ  ،عىل املبدل

 ل من وحدة التحكم.التدخُّ  ِب لَ طَ إىل دون الحاجة  ومحلياً  ،دة يف حينهاحدَّ املُ 
حدث بعضها خارج مسار التحكم االعتيادي يقد ؛ إذ ممكنةً  األخرى تكون اإلجراءاتُ 

ولكن تشكل اإلجراءات الخاصة بحزم البيانات  ؛الذي يعمل بربوتوكول التدفق املفتوح
لوك السائد لتطبيق الشبكات املُعرَّفة للربمجيات التفاعلية    .SDNوالتدفقات السُّ

وحدة التحكم  الحظ أنَّ و  تفاعيل.للتطبيق ال العامَّ  التصميمَ  ١-١٠ر الشكل رقم ظهِ يُ 
رسالة للتطبيق بتوفري مستمعني ألحداث املبدل والجهاز وال تسمحُ  مستمعلها واجهة 

البيانات  ُحزم ملعالجةِ  التفاعيل منوذجٌ  للتطبيقِ  سيكونُ  ؛عادةً و  (لحزمة البيانات القادمة).
ملعالجة حزمة  ميكنُ و  ة.توجيهها من خالل مستمع الرسال القادمة لوحدة التحكم التي يتمُّ 

 النموذجيةُ  اإلجراءاتُ  تتضمنُ و  عليها (عىل حزمة البيانات). البيانات حينئذ أن تعمَل 
مه ما الذي عليه أن يفعل مع حزمة البيانات (عىل سبيل علِ الطلب للمبدل، وتُ  إرجاعَ 
مة بيعي لها أو حذف حز د، أو توجيهها للمكان الطحدَّ توجيهها خارج منفذ مُ  :املثال

 عَ ضْ وَ  نَ اتخاذها عن طريق التطبيق أن تتضمَّ  لإلجراءات األخرى التي يتمُّ  ميكنُ و  البيانات).
م املبدل مبا يجب علِ والتي ستُ  ،البيانات املستقبلة ُحزمتدفقات عىل املبدل يف استجابة ل

 عليه أن يفعل يف املرة القادمة التي يرى فيها حزمة بيانات من نفس طبيعة هذا النوع.

 ؛برمجة مدخل التدفق األخري بشكل طبيعي سيتمُّ  ؛بالنسبة للتطبيقات التفاعلية
ولتوجيه املبدل ليقوم بتوجيه حزمة البيانات غري املتوافقة  ،حزمة بيانات ليتوافق مع أيِّ 

يف  هذه املنهجية بشكل دقيق السبَب  دُّ عَ تُ و  عد بطريقة أخرى إىل وحدة التحكم.مع القوا
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 ؛مواجهة حزمة بيانات ال تتوافق مع القاعدة املوجودة عندما يتمُّ و  .اً فاعليالتطبيق ت لِ عْ جَ 
ق اتخاذ حتى ميكن لوحدة التحكم التفاعل معها عن طري ؛توجيهها لوحدة التحكم يتمُّ 

توجيه حزمة البيانات أيضاً لوحدة التحكم يف حالة  قد يتمُّ و  بعض اإلجراءات املناسبة.
مرورها  حزمة البيانات يتمُّ  شرتط اإلجراء املرتبط بها أنَّ وي ،توافقها مع مدخل التدفق

  لوحدة التحكم.   

  
  : تصميم التطبيق التفاعيل١-١٠شكل رقم 

  

 ُحزمعىل  بشكل مستمر معتمدةً  إىل التطوُّرالتدفق  جداوُل  متيُل  ؛يف النموذج التفاعيل
تنشأ و  ات املنتهية.وعن طريق التدفق ،معالجتها عن طريق املبدل البيانات التي يتمُّ 

 لذا يجُب  ؛وتكراراً  إىل إعادة برمجتها مراراً  تحتاجُ  األداء إذا كانت التدفقاتُ  اهتامماتُ 
تعد نقطة مؤقت و  مناسب للتدفقات. ع وقت عدم التفاعل بشكلٍ ضْ بإنشاء ووَ  االهتاممُ 

النتهاء ا مَّ لتنظيف وإزالة مدخالت التدفق بعد أن يكونوا قد تَ  ؛الخمول وعدم التفاعل
وما الذي يعنيه عدم  ،االعتبار لطبيعة التدفق همِّ لذا من املُ  ؛لنيفعَّ منهم أو أصبحوا غري مُ 

عن مهالت التوقف والخمول  سينتجُ ما  كثرياً و  .timoutع املهلة الزمنية ضْ تفاعله عند وَ 
 ميكنُ  ؛رٍط فْ مُ  بشكلٍ و وحدة التحكم.  إىل لة رسَ البيانات املُ  ُحزممن  والكثريُ  القصرية العديدُ 
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يف زيادة تدفق جدول التدفقات.   عن مهالت التوقف والخمول الطويلة التجاوزُ  أن ينتجَ 
ع املهلة الزمنية معرفة التطبيق املحرك للتدفق.  ضْ معرفة القيمة املناسبة لوَ  يتطلُب و
من جزء  املهالت الزمنية مدتها عرشات من الثواين بدالً فإنَّ  ؛ة عىل التجربةيَّ بنِ كقاعدة مَ و 

  من األلف من الثانية أو الدقائق.

   :االستباقية )SDNتطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( ٣- ٢- ١٠

 التطبيقات االستباقية مستخدمني إما واجهات برمجة التطبيقات تنفيذُ  ميكن أن يتمَّ 
)API( (لغة الجافا عىل سبيل املثال) ل الحالة قْ نَ أو عن طريق استخدام  ،باللغة األساسية

القارئ أن نقل  ظَ الحِ أن يُ  يجُب و). API( لواجهات برمجة التطبيقات  RESTfulالتمثيلية
) ليست هي الواقعة يف APIلواجهات برمجة التطبيقات (  RESTfulالحالة التمثيلية

) عن طريق SDNلشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (فه كجزء من اصْ املبدل الذي قمنا بوَ 
 RESTfulالحالة التمثيلية  ُل قْ نَ و  .٣-٢-٦) يف القسم API( ة التطبيقاتواجهات برمج

يف وحدة التحكم للشبكات املُعرَّفة  هنا يقعُ  هُ فُ ِص ) الذي نَ APIلواجهات برمجة التطبيقات (
من واجهات  عىل النقيِض  تسميتها عن طريق التطبيق. ويتمُّ  ،) املفتوحةSDNبالربمجيات (

يف أغلب  وتتعامُل  ،التفاعلية، والتي تكون منخفضة املستوى )APIبرمجة التطبيقات (
 واجهات برمجة التطبيقاتفإن  ؛األحوال بشكل مبارش مع بروتوكول التدفق املفتوح تحتها

)API الحالة التمثيلية) لنقلRESTful  عىل مستويات  أن تعمَل  ميكنُ  لوحدة التحكم
 والتي يتمُّ  ،) املتجهة شامالً PIA( عىل واجهات برمجة التطبيقات مختلفة معتمدةً 

ر بشكل أسايس ملطوِّ  ما يسمحُ وهو  ؛ميكن أن يكونوا منخفيض املستوىو  ا.هَ استخدامُ 
 واجهاتُ  ميكن أن تكونَ و التطبيق بتكوين وتنسيق مدخالت التدفق عىل نفس املبدالت.  

مستوى  موفرةً  أيضاً مبستوى عالٍ   Restfulالحالة التمثيليةلنقل  ؛)API( برمجة التطبيقات
الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  من التجريد والتعميم فوق املبدالت حتى يتفاعل تطبيُق 

)SDNمن املبدالت نفسها. الشبكات االفرتاضية بدالً  :مثل ،)  مع املكونات الشبكية  

أال وهو  ؛آخر بني هذا النوع من التطبيق والتطبيق التفاعيل يوجد اختالٌف و
يعني أنه ؛ RESTful الحالة التمثيلية) لنقل APIت برمجة التطبيقات (استخدام واجها

لوحدة التحكم أن  يف التطبيق التفاعيل ميكنُ و  .االستامعلوظيفة  ليس هناك حاجةٌ 
لشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ايف تطبيق  اً تستحث وتستدعي بشكل غري متزامن طرق

)SDN ُّالبيانات واملبدالت التي يتمُّ  ُحزمم مثل قدو  ،تحفيزها عن طريق أحداث ) يتم 



  تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٣٩٨

مع واجهة برمجة  من اإلشعار غري املتزامن ال يكون ممكناً  هذا النوعُ و  اكتشافها.
 والتي يتمُّ  ،أحادية االتجاه  RESTfulالحالة التمثيلية) لنقل APIالتطبيقات (

فمن  .ملعاكس لهمن االتجاه ا ها عىل وحدة التحكم عن طريق التطبيق بدالًؤ استدعا
آلية إشعار غري متزامن من وحدة التحكم تجاه التطبيق  ر أن تنفيذَ املمكن تصوُّ 

التطبيقات االستباقية عن طريق مصادر  وتنشيطُ  تحفيزُ  لكن بشكل عام، يتمُّ  ؛االستباقي
حركة املرور  دُ صْ َر  دُّ عَ يُ و التدفق املفتوح.خارجة عن مسار التحكم الخاص بربوتوكول 

  لذلك املصدر الخارجي الذي نتحدث عنه. مثاالً ١٤-١٠م املوصوفة يف قس

   ؛يف مثل ذلك التطبيقو  العام للتطبيق االستباقي البحت. التصميمَ  ٢-١٠ ر شكُل ظهِ يُ 
باملبدالت واألجهزة  خاصةً  اً ن يستقبلون من وحدة التحكم أحداثو ال يوجد مستمع

بالنسبة لواجهة برمجة  اً عيطبي وشكالً مثل هؤالء املستمعني ليسوا صورةً و  والرسائل.
 حيث يقومُ  ؛ذات االتجاه الواحد RESTfulالحالة التمثيلية ) لنقل API( التطبيقات

وليس لواجهة برمجة  ،)API( التطبيق بعمل اتصاالت دورية بواجهة برمجة التطبيقات
ٌ ومُ  حٌ وضَّ كام هو مُ  االتصال إىل التطبيق. دِّ ء َر دْ ) أية وسائل لبَ API( التطبيقات يف  بنيَّ

ه من األحداث الشبكية نبِّ ز أو املُ حفِّ التطبيقات االستباقية ال تعتمد عىل املُ  ؛٢-١٠شكل 
مثل القيام بعمليات  ،زات من عدد من املصادرحفِّ قد تنشأ مثل تلك املُ و  الخارجية.
أو نظام  SNMPد حركة البيانات أو مراقبة املبدل مستخدمني بروتوكول صْ وأنظمة َر 
SNORT التطبيَق  الخادم االفرتايض لخدمة ما، والذي يخربُ  :مثل ،تطبيقات خارجية أو 

 ؛٢-١٠كام رشحنا يف القسم  مادي إىل آخر. من خادم VMحول حركة خادم افرتايض 
بيانات  ُحزممع التصنيف النموذجي الشبيك ل التطبيقات التي تتعامُل  متريرُ  سيتمُّ 

وبروتوكول التهيئة اآللية  ،DNSاقات نظام أسامء النط :مثل ،بروتوكول التحكم
 مَّ عن طريق قواعد تَ  مثالً BGP وبروتوكول البوابة والتوجيه ،DHCPللمضيفني 

  ليك تقوم بالفعل بذلك.   ؛برمجتها

بإمكانها   RESTfulالحالة التمثيلية) لنقل APIالتطبيقات (برمجة  ما زالت واجهاتُ 
قات والشبكات الفرعية واملبدالت واملضيفني.   النطا :مثل ،الشبكة البيانات حول اسرتجاع

أيضاً   RESTfulالحالة التمثيلية ) لنقلAPIر واجهات برمجة التطبيقات (تقدم وتوفِّ و 
(منوذج من وحدة التحكم  ليها بدافع التدفقار إشَ ما يُ  وغالباً  ،الواجهة عام وبشكل

التطبيق االستباقي فلذا ؛ ع تدفقات عىل املبدالتضْ اف) والتي تسمح للتطبيق بوَ الكشَّ 



  رشالفصل العا

 ٣٩٩  املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

لكن مييل إىل استخدام  ؛لديه نفس القدرة عىل برمجة التدفقات مثل التطبيق التفاعيل
  من نظريه التفاعيل.   تطابق النظائر بشكل أكرث تكراراً 

  
 : تصميُم التطبيِق االستباقي٢-١٠شكل رقم 

 ُحزمخري هو إسقاط ما سيكون ُمدخل التدفق األ  عادةً  ؛٢-١٠يف شكل  كام هو مبنيٌ 
التوقع والتنبؤ بجميع  التطبيقات االستباقية تحاوُل  هذا ألنَّ و  البيانات غري املتطابقة.

 ُحزمفإن  ؛لذلك نتيجةً و  اً لذلك.وفقوتقوم بربمجة مدخالت التدفق  ،حركات البيانات
ر ذكِّ نُ  نحنو  استبعادها ونبذها. البيانات التي ال تتوافق مع مجموعة قواعد التهيئة يتمُّ 

 ُحزمبحيث تكون معظم أنواع ال ؛برمجة معيار التوافق ملدخالت التدفق القارئ بأنه ميكنُ 
ل ُمدخل الحذف النهايئ مع بعض املدخالت قب وتتوافُق  من البيانات القادمة متوقعةً 

 يمكن للنموذج االستباقي البحت أن يصبح عمليةً ف ؛إذا مل تكن الحالة كذلكو  للبيانات.
  البيانات! ُحزم حذف يف مكلفةً 
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 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٤٠٠

تفاعلية مختلطة تقوم باستخدام -سيكون هناك تطبيقات استباقية سابقاً؛كام ذكرنا 
التواصل واالتصال فيها عن طريق وسائل  ويتمُّ  ،لغة مثل لغة جافا الربمجية للمستمعني

الت مدخ بربمجةِ  االستباقيُّ  املكونُ  سيقوم حينئذٍ و  للتطبيق.خارجية عن الجزء االستباقي 
 ل واألرجحِ مَ حتَ فمن املُ  ؛تصبح التطبيقات أكرث تعقيداً  ويف حني جديدة عىل املبدل.تدفق 

 يُعتربو .أكرث شيوعاً  ستباقية والتفاعلية)(من التطبيقات اال  املختلطُ  أن يصبح النموذجُ 
تطبيق  عن إمكانية الوصول يف العربِّ البيانات القادمة يُ  ُحزمحول  مسبقاً  مَّ الذي تَ  التعليُق 

االستباقي الذي يتوافق مع بعض مدخالت التدفق قبل ُمدخل الحذف النهايئ للبيانات 
لة ومتعلقاً  االستباقي لتلك  سيقوم الجزءُ و  بحالة التطبيقات املختلطة. أيضاً وثيق الصِّ

 حتى يتوافق فقط عددٌ  ؛التطبيقات املختلطة بربمجة مدخالت تدفق ذات أولوية عليا
يف مثل ذلك النموذج و  لبيانات مع ُمدخل الحذف النهايئ.ا ُحزمن م ومقبوٌل  معقوٌل 

لذا من  ؛البيانات غري املتطابقة لوحدة التحكم ُحزمل املدخل النهايئ جميع سِ سريُ  ؛املختلط
من هذا العدد إىل معدل ونسبة تجعل وحدة التحكم ميكنها معالجة  دَ ونقيِّ  دَّ أن نحِ  املهمِّ 

  تلك البيانات.  

  :) البسيطةSDNاملُعرَّفة بالربمجيات ( الشبكاتيل تطبيقات تحل ٣-١٠

 أن يتمَّ    RESTfulالحالة التمثيليةقل نَ دة عىل مِ عتَ ميكن للتطبيقات االستباقية املُ 
بروتوكول نقل  حيث يسمحُ  ؛النظام كوحدة تحكم أو عىل نظام بعيد تشغيلها عىل نفِس 

تكون التطبيقات التفاعلية  ؛يض من ذلكعىل النقو  بتلك املرونة. HTTPالنص التشعبي 
وحدة التحكم عن طريق إىل  وتدخُل  ُل ِص نها تَ ؛ إذ إ دة بشكل كبري بوحدة التحكممقيَّ 

  لغة جافا الربمجية :) للغة األساسية (عىل سبيل املثالAPI( واجهات برمجة التطبيقات
ليه أو عىل مساحة خزين عالت أو لغة اليس)، ويجري تشغيلها يف نفس العنرص الذي يتمُّ  

واجهات  للتطبيقات االستباقية التي تستخدمُ  م مثاالًنقدِّ س ؛١٢-١٠يف القسم و  التنفيذ.
نه أ رغم  :أوالً .RESTful الحالة التمثيليةلنقل  ؛للتدفق ) دافعةً API( برمجة التطبيقات

 اً تفاعلي اً قن كتابًة تطبيتضمّ املُ  ننظر بيشء من التفصيل يف الربنامج املصدرس ٤-١٠يف قسم 
الستعراض برنامج  نستخدم هذا املثال فرصةً و  ).SDNللشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 ،) بالتفصيلSDNاملصدر (التعليامت الربمجية) لتطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
 ،ووحدة التحكم -بني التطبيق  بط واالقرتان الشديدة ماوفحص كيفية تنفيذ عالقة الرَّ 

  من سامت التطبيقات التفاعلية.    سمةً  دُّ عَ لذي يُ وا



  رشالفصل العا

 ٤٠١  املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

التحكم الكّشاف (هي  مها يف هذا الفصل وحدةَ قدِّ التطبيق التي نُ  أمثلةُ  مُ خدِ ستَ تَ 
لتنسيق  ؛بربوتوكول التدفق املفتوح تعمُل  ،لربمجياتباوحدة تحكم يف الشبكات املُعرَّفة 

قد قمنا باختيار وحدة تحكم و لربمجيات).  ابتدفق حركة البيانات لبيئة الشبكات املُعرَّفة 
) SDNألنها واحدة من أشهر وحدات التحكم للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( ؛الكّشاف

وفحص تفاصيل  ،[1]بتحميل برنامج املصدر  من املمكن أن تقومَ و  فتوحة املصدر.امل
 ،اذج التطبيقاتتأيت وحدة التحكم الكّشاف أيضاً مع عدد من منو  وحدة التحكم نفسها.

 ممتازةً  إضافيةً  م أمثلةً الذي يقدِّ  م وموازن أحامل الشبكةاملبدالت القابلة للتعلُّ : مثل
لوحدة التحكم الكّشاف من وحدة  األساسية تأيت النامذج الجوهريةو  للقارئ املهتم.

بحزم  والرتميز إليها اإلشارةُ  هذه املكونات يتمُّ و  .[2] التحكم الفنار األساسية النوعية
ضمن الربنامج املصدر لوحدة التحكم الكّشاف.   التدفق املفتوح org.openflow بيانات

ن وحدة التحكم الفنار هي أساس وظيفة التدفق املفتوح الظاهرة والحارضة يف إ حيث و 
ة ضوء النهار املفتوح املصدر ووحدات التحكم يف الشبكات املُعرَّفة  ،مرشوع وِمَنصَّ

التدفق  وحدة التحكم املتعلقة بربوتوكول األخرى، وسينطبق تفاعل) SDNبالربمجيات (
وصفها يف األقسام التالية عىل وحدات التحكم املستمدة واملنبثقة من  والتي يتمُّ  ،املفتوح

كون ذي سينقوم بتقديم وصف إضايف حول وحدات التحكم الكّشاف والفس - أيضاً  الفنار
  .   ٦-١٠و ٥-١٠يف األقسام 

   :بسيطة التفاعلالقات الجافا تطبي ٤-١٠

  القامئة السوداء هي قامئة بأسامء أشخاص أو منتجات  تُعترب ؛يف اللغة السائدة
القامئة  تُعترب ؛يف الشبكات الحاسوبيةو  فض.يبة والرَّ ها بعني الرِّ إليالنظر  أو أماكن يتمُّ 

املعروفة   IPجهاز أليِّ  السوداء هي قامئة أسامء املضيفني أو عناوين بروتوكول اإلنرتنت
قد يكون و  ما. بالحاسب أو غري مرغوب فيها بطريقة ةً ِرضَّ أو مُ  أو املشكوك بكونها خبيثةً 

ليك تحمي موظفيها من الوصول أو الدخول عىل مواقع  ؛لدى الرشكات قوائم سوداء
ة لحامية األطفال من محاولة زيار  ؛أيضاً املدارس قد يكون لديها قوائم سوداءو  ة.ِرضَّ مُ 

  صفحات إنرتنت غري مرغوب فيها.

 ؛معظم منتجات القامئة السوداء يف مسار البيانات عُ ضْ وَ  ق حالياً؛ يتمُّ طبَّ كام هو مُ 
أثناء البحث عن يف وذلك  ،فاحصاً جميع حركات البيانات يف نقاط االختناق يف الشبكة

هذا و  وداء.السَّ  املوجودة يف القوائم IPأسامء املضيفني أو عناوين بروتوكول اإلنرتنت 
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مه حركة قدِّ تُ  ذيال بالتأخر يف زمن االنتقال بالشبكة ُق بوضوح له سلبيات فيام يتعلَّ 
هناك أيضاً قضايا و  وداء.من خالل جهاز واحد للقامئة الس نها جميعها مترُّ إذ إ  ؛البيانات

 َحدٍّ ما.  إىل البيانات أو حجم الشبكة كبرياً  ُحزم ع واألداء إذا كان عددُ قابلية التوسُّ 
متخصصة يف نقاط االختناق  عداتيضيف التزويد مبُ  إذ ؛ستكون التكلفة أيضاً قضيةً و 

  شبكية مهمة ورئيسية. ُمعداتنفقات 

 حيث يتصُل  ؛حركة البيانات عىل طرف الشبكة سيكون من املفضل فحُص 
 عملياً  دُّ عَ مبدل طريف ال يُ  ع أجهزة تدعم القوائم السوداء عىل كلِّ ضْ لكن وَ ؛ نو املستخدم

ال من حيث التكلفة البديل البسيط والفعَّ و  النظر الخاصة بالصيانة والتكلفة.من وجهة 
باستخدام املبدالت الواقعة بني نقطة التقاء بني شبكتني (الحافة) الداعمة  هو أن تقومَ 

) مع تطبيق القامئة APSأو نقاط الوصول الال سلكية ( ،لربوتوكول التدفق املفتوح
 تعمل بربوتوكول التدفق املفتوح.ء الذي يجري تشغيله فوق وحدة التحكم التي السودا

أسامء املضيفني أو عناوين بروتوكول من  كلٍّ  ِص حْ سنقوم بفَ  ؛يف تطبيقنا البسيطو 
 التطبيق أدناه. ِف صْ وسنقوم بوَ  .IPاإلنرتنت 

  :عمل قامئة سوداء ألسامء املضيفني ١- ٤- ١٠

  ) ملشكلة القامئة السوداء يف القسمSDNرَّفة بالربمجيات (املُع الشبكات منا حلَّ قدَّ 
يتعامل الجزء األول من تطبيق القامئة و م هنا تفاصيل إضافية لهذا الحل.نقدِّ و  .٣- ٣-٨ 

ين أو غري املرغوب ِرضِّ يعمل الفحص ألسامء املضيفني املُ و وداء مع أسامء املضيفني.الس
  فيهم كام ييل:

الواقعة بني نقطة التقاء بني يض فردي عىل املبدالت الطرفية تدفق افرتا عُ ضْ وَ  يتمُّ  -
 DNSالنطاقات  أسامء لنظامِ حركة البيانات  لتقوم بتوجيه كلِّ  ؛شبكتني (الحافة)
ذلك  بربوتوكول التدفق املفتوح. (قم مبالحظة أنَّ  م التي تعمُل إىل وحدة التحكُّ 

بالدرجة  دُّ عَ امئة السوداء تُ عىل الرغم من أن الق لذا ؛للقاعدة االستباقية مثال
التي  مة االستباقية التفاعلية املختلطةفيها السِّ  فإنها تظهرُ  ؛تفاعلياً  األوىل تطبيقاً 

 ).٣- ٢-١٠مناقشتها يف القسم  مَّ تَ 
نظام وداء الذي يعمل عىل وحدة التحكم ملتطلبات يستمع تطبيق القامئة السَّ  -

 جيهها لوحدة التحكم.تو  التي تمَّ  القادمة DNSأسامء النطاقات 



  رشالفصل العا

 ٤٠٣  املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

عن طريق تطبيق القامئة  DNS النطاقات طلب نظام أسامء استقباُل  عندما يتمُّ  -
 تحليله الستخراج أسامء املضيفني.   يتمُّ  ؛السوداء

  مقارنة أسامء املضيفني بقاعدة بيانات للمضيفني املعروفني برضرهم  يتمُّ  -
 أو غري املرغوب فيهم.

 يتمُّ ف ؛DNSيف سيئ يف طلب نظام أسامء النطاقات اسم مض إيجاد أيِّ  إذا تمَّ  -
 إعطاء األمر للمبدل بإسقاط حزمة البيانات.  

 تُعترب DNSنظام أسامء النطاقات  املضيفني يف طلِب  إذا كانت جميع أسامءِ  -
 DNSإعطاء األمر للمبدل بتوجيه طلب نظام أسامء النطاقات  يتمُّ ف ؛آمنةً 

 بشكل طبيعي.
ووجود تطبيق  ،د مدخل تدفق بسيط واحد يف املبدالت الطرفيةبوجو  ؛بهذه الطريقة

حامية  يتمُّ  ؛مالتحكُّ  ة) بسيط عىل وحدSDNشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (واحد لل
واملواقع اإللكرتونية  ،السمعة يسيئاملستخدمني النهائيني من محاولة وصول مضيفني 

  أو بغري قصد.     ذلك عمداً  سواء تمَّ  ؛ارة عىل شبكة اإلنرتنتالضَّ 

 :IPبروتوكول اإلنرتنت لعناوين  عمل قامئة سوداء ٢- ٤- ١٠

تقوم املواقع اإللكرتونية عىل شبكة  أحياناً  ؛٣- ٣-٨وصفه سلفاً يف القسم  كام تمَّ 
إىل بحيث يستطيع املستخدم الوصول  ؛IPبروتوكول اإلنرتنت اإلنرتنت بتضمني عناوين 

لذا  ؛مبارش بدالً من اسم املوقع بشكل IPإدخال يق ملواقع غري املرغوب فيها عن طرا
  يعمل تطبيقنا البسيط للقامئة السوداء كام ييل:و .DNSالنطاقات  أسامء نظاميتجاوز 

لتقوم  ؛عىل أولوية منخفضة تدفق افرتايض فردي عىل املبدالت الطرفية عُ ضْ يتم وَ  -
ال تتوافق مع التي  IPلعناوين بروتوكول اإلنرتنت  حركة البيانات بتوجيه كلِّ 

 بربوتوكول التدفق املفتوح. التدفقات األخرى إىل وحدة التحكم التي تعمُل 
عناوين بروتوكول اإلنرتنت البيانات الخاصة ب ُحزميستمع تطبيق القامئة السوداء ل -

IP  .القادمة لوحدة التحكم من املبدالت الطرفية 
عن   IPين بروتوكول اإلنرتنتالبيانات الخاصة بعناو ُحزم استقباُل  عندما يتمُّ  -

 IPمقارنة وجهة عناوين بروتوكول اإلنرتنت  يتمُّ  ؛طريق تطبيق القامئة السوداء



  تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٤٠٤

 املعروفني برضرهم أو غري  IPبقاعدة بيانات عناوين بروتوكول اإلنرتنت
 املرغوب فيهم.

مر إعطاء األ  يتمُّ فس ؛سيئة  IPبروتوكول اإلنرتنتأن وجهة عنوان  إيجادُ  مَّ إذا تَ  -
 للمبدل بحذف حزمة البيانات.  

يف حزمة البيانات الخاصة   IPبروتوكول اإلنرتنت إذا كانت وجهة عنوانِ  -
األمر للمبدل أو نقطة  إعطاءُ  يتمُّ فس ؛آمنةً  تُعترب IPقمي للجهاز باملعرف الرَّ 

 يع مدخل تدفق ذضْ وَ  يتمُّ سو  طبيعي. الوصول بتوجيه حزمة البيانات بشكل
بشكل رصيح لحزم البيانات أن   التوزيع الشبيك والذي سيسمحُ أولوية عالية يف

 ذلك العنوان.    إىل ه تتوجَّ 
  فرتة االنتظارِيض بعد مُ  IP تم إزالة مدخل تدفق عنوان بروتوكول اإلنرتنتيس -

timeout   .من جدول التدفق ، 
قامئة  عِ ضْ بوَ  عىل القامئة السوداء  يكونُ   Brute Forceتطبيق مفهوم البحث الشامل

 ُحزم معة وعند وجود أيِّ املعروفة بأنها سيئة السُّ   IPبروتوكول اإلنرتنتعناوين  لكلِّ 
غم من عىل الرَّ و حذفها مبارشة عن طريق املبدل.   يتمُّ  ؛مع هذه العناوين بيانات تتوافُق 
 نُ سيكو  لعناوين يف تلك القامئةا ألن عددَ  ؛غري واقعي إنه؛ فنظرياً  مكنٌ م أن هذا الحلَّ 
مدخالت التدفق املتاحة عىل الرغم من  فإن عددَ  ؛لبْ وكام أرشنا من قَ  ،جداً  بالفعل كبرياً 

  اختالفها وتنوعها من مبدل آلخر يكون محدوداً.

  هناك ثالثة مكونات رئيسية لهذا التطبيق:

 لألحداث من وحدة التحكم. الوحدة التي تستمعُ  :listenersن و املستمع. ١

البيانات  ُحزمأحداث  الوحدة التي تعالجُ  :packet handlerلبيانات ا ُحزماملعالج ل. ٢
 استقبالها. عمله بالحزم البيانية التي يتمُّ  ر ما يتمُّ قرِّ وتُ  ،القادمة

ه التدفقات عىل املبدالت اعتامداً وجِّ الوحدة التي تُ  :flow managerمدير التدفق . ٣
 البيانات القادمة. ُحزمعىل 

تقدميه  مَّ لتطبيق القامئة السوداء الذي تَ  أكرث تفصيالً  ومعاينةً  اً ضْر عَ  ٣-١٠م شكل قدِّ يُ 
 ُحزمبربمجة املبدل لتبديل  القامئة السوداء أوالً تقومُ  ؛كتطبيق تفاعيلو . ٣-٣-٨يف قسم 



  رشالفصل العا

 ٤٠٥  املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

ثالثة مستمعني  ر الشكُل صوِّ يُ و طابقة وتوجيهها إىل وحدة التحكم.البيانات غري امل
 مستمعَ  نعرُض و سالة.  ومستمع الرِّ  ،ومستمع الجهاز ،املبدل لألحداث الشبكية: مستمع

 ؛ثالث للمستمعني للتطبيقات التفاعليةالفئات الرئيسية المن  واحداً  دُّ عَ ألنه يُ  ؛الجهاز
 سيقومُ  أخرى هنا. يف القامئة السوداء، مل نذكرها مرةً  خاصٌّ  ولكنها لكونها ليس لها دورٌ 

والتي تقوم  ،البيانات ُحزمبيانات املعالجة القادمة لنموذج ال ُحزمالرسالة بتوجيه  مستمعُ 
  البيانات واتخاذ اإلجراءات املناسبة لها.   ُحزممبعالجة 

  
 

  تصميم تطبيق القامئة السوداء :٣-١٠ رقم شكل

  

وإدخال تدفق الربمجة يف  هذه اإلجراءات إعادة توجيه الحزمة أو إسقاطها تشمُل 
  .٣-٤- ١٠املبدل مبزيد من التفصيل يف القسم  رسائل ومستمعَ ال سنناقش مستمعَ و  املبدل.

توجيه طلبات  اً امئد أنه يتمُّ  ٣-١٠رها املبدل يف الشكل صوِّ  مدخالت التدفق التي يُ بنيِّ تُ 
للوجهة والعائد  IPإذا كان عنوان الـ و  ) إىل وحدة التحكم.DNSنظام أسامء النطاقات (

فسيربمج التطبيق مدخالت  ؛هُ بالفعل فحصُ  مَّ ) قد تDNSمن نظام أسامء النطاقات (
هذه املدخالت كمدخالت التدفق االثنني  تظهرُ  ؛يف مثالناو  التدفق املناسبة بأولوية عالية.

 1.1.1.5التدفقات للوجهة  القارئ أنَّ  أن يفهمَ  يجُب و.  1.1.9.2و   1.1.1.5املتطابقة مع 
 ُحزموحدة التحكم عندما متت معالجة بل سابق من قِ  يف وقٍت  كانت مربمجةً  1.1.9.2و 



  تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٤٠٦

مة الواردة أو ْز وهد من قبل عىل الحُ قد شُ  IPإذا مل يكن عنوان و .  هاتني الوجهتني أوالً
إعادة توجيه طلب  وسيتمُّ  ،إدخال تدفق لذلك العنوان فلن يكون هناك أيُّ  ؛انتهت مدته

IP  َّوداء للمعالجة.إىل وحدة تحكم القامئة الس  

نات مدير م برنامج املصدر للمستمع، ومعالج حزمة البيانات، ومكوِّ تقدي مَّ قد تَ 
 خالل التحليل التايل. أيضاً  تقديم مقاطع الربنامج التدفق يف امللحق (ب).  كام سيتمُّ 
سندرج يف امللحق و  ع هذه املقاطع يف سياقها.ضْ عىل القارئ الرجوع إىل امللحق لوَ 

لتوضيح أن  ؛ياً وداء، جزئبالقامئة السَّ  التي تتعلُق ) SDNلشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (ا
فقط من جافا، وكدليل  صفحةً  ١٥ب يف كتَ تطبيق أمن الشبكات غري البديهي ميكن أن يُ 

عىل السهولة النسبية والقوة لتطوير التطبيقات يف منوذج الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
)SDN  .املفتوحة (  

  نات القامئة السوداء.وِّ كسنتطرق اآلن بعمق أكرث يف مُ 

   :وداء: املستمعونالقامئة السَّ  ٣- ٤- ١٠

 مستمع املبدل :األول منهام؛ نْيِ مَّ هِ اثنني مُ  نْيِ عَ مِ ستَ القامئة السوداء مُ  م تطبيُق خدِ ستَ يَ 
)SwitchListener( كتشف اإلخطارات من وحدة التحكم متى ا يتلقى مستمع املبدل؛

املبدل أيضاً اإلخطارات عندما  كام يتلقى أيضاً مستمعُ  اله.املبدل أو عندما ينقطع اتص
يعتمد التكرار الدقيق و إضافة منافذ أو إزالتها). عندما تتمُّ : تتغري تهيئة منفذ املبدل (أيْ 

 ؛عندما تتحقق حالة التشغيل الثابتو  لهذه اإلخطارات عىل البيئة الخاصة بذات املبدل.
أكرث من مرة واحدة يف  ه اإلخطارات يف الغالبهذ فمن غري املحتمل مع ذلك أن تتكررَ 

لكيانات أنواع مبدالت الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  املثاالن األكرث شيوعاً و  بضع ثوان.
)SDNونقاط الوصول الال سلكية  ،املبدالت السلكية: هام ؛) يف هذا املثالAPs  .  

م التطبيق عىل برمجته مع اثنني يقو  ؛املبدل اكتشاُف  أنه تمَّ  عندما يعلم التطبيق أوالً 
) إىل DNSإلعادة توجيه طلبات نظام أسامء النطاقات ( واحدةمن القواعد االفرتاضية: 

وحدة الر من مرة واحدة يف بضع ثوان. واقدم احتياطية للكهرباء يف فروع جدة الدمام 
ة لتوجيه مدخالت التدفق ذات األولوية املنخفض واألخرىتحكم،  الفرع النسوي بالرياض.

 ؛غري املدرجة عىل القامئة السوداء IP بالنسبة لعناوين الـو  وحدة التحكم.إىل  IP ُحزم
ى فيها رَ ستقوم مدخالت التدفق ذات األولوية املنخفضة باملطابقة للمرة األوىل التي تَ 



  رشالفصل العا

 ٤٠٧  املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

 هذا ُحزممبطابقة  أولوية عليا يسمحُ  يإضافة تدفق ذ يتمُّ  ؛بالتايلو .  IPعنوان وجهة الـ 
إذا انتهى مؤقت و  طبيعي، دون إرشاك وحدات التحكم. إرسالها بشكل ليتمَّ  ؛الوصف

يتم إعادة توجيه الحزمة التالية التي سو  ،تتم إزالة مدخل التدفقفس ؛تدفقالخمول مدخل 
  أخرى إىل وحدة التحكم، وتبدأ هذه العملية من جديد. مرةً  IPإرسالها إىل عنوان الـ  مَّ تَ 

 ياً افرتاض اً املصدر الفعيل يف امللحق (ب) عن أننا نضيف تدفق يكشف فحص برنامج
إعادة توجيهها بشكل طبيعي.   )، والتي يتمُّ ARPآخر لطلبات بروتوكول إيجاد العناوين (

تهديد من منظور تطبيق القامئة  ) أيَّ ARPل طلبات بروتوكول إيجاد العناوين (ال تشكِّ و 
: يه املبدالت الجديدة ثالثة تدفقات لكلِّ  فإنَّ  ؛ةمن الناحية االفرتاضي ؛لذلك وداء.الس

(يرسل إىل وحدة تحكم)، وبروتوكول إيجاد العناوين  DNS ،(IPنظام أسامء النطاقات (
)ARP.(إعادة التوجيه بشكل طبيعي) (  

األساليب  من أهمِّ و  .MessageListener مستمع الرسائلهو  :املستمع املهم اآلخر
لحزمة وصول  ي لدى كلِّ ى أسلوب التلقِّ دعَ .  يُستَ يالتلقِّ هو أسلوب املختلفة لهذا املستمع 

الحزمة إىل تطبيق القامئة السوداء للشبكات  متريرُ  يتمُّ  مَّ من ثَ و  البيانات إىل وحدة التحكم.
 ؛PACKET_IN ي حزمة البيانات التي يف الرسالةعند تلقِّ و  ).SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (

  قد ذكرنا يف و  وذلك ملعالجة الحزمة. ؛حزمة البيانات الجَ معا نَ يستدعي تطبيقُ 
لالتصال مع  ؛PACKET_IN الحزمة الداخلةاملبدل الرسالة  كيف يستخدمُ  :٥- ٣-٥القسم 

  وحدة التحكم.

من هذه الوحدة  اً جزء سنرشحُ و  يف امللحق. مستمع الرسائلرمز وحدة  إدراجُ  مَّ قد تَ 
مستمع ى سمَّ تُ و  افمن واجهة الكش صة بنا مشتقةنحن نرى أن الفئة الخا :أوالً هنا.

  :IOFMessageListenerاف رسائل واجهة الكش

// -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
- 

public class MessageListener implements IOFMessageListener 



  تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٤٠٨

 // -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  - 

  الخاص بنا:MessageListener مستمع الرسائل التايل هو تسجيل نهج 

// -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
- 

public void startUp()  

{  

// Register calss as MessageListener for PACKET_IN   messages.    

  

mProvider.addOFMessageListener (OFType.PACKET_IN, this);  

}  

// -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
- 

طريقة واجهة الكشاف  محفزةً  ؛)mProviderاف (إىل الكش تبعث هذه الشفرة دعوةً 
  االستامع لألحداث من نوع البيانات الداخلة. ، وتخربه بأننا نريدُ مستمع الرسائل

استقبال، التي  هو نهجنا كوسيلةِ  ؛الجزء التايل من التعليامت الربمجية للنظر فيه
إىل  ر إشارةً رِّ منُ  مَّ من ثَ و  ي حزمة بيانات من املستمع.لالتصال عند تلقِّ  ؛ها للكشافُر نوفِّ 

 للكّشاف. سياقيةً  املبدل، الرسالة نفسها، وإشارةً 



  رشالفصل العا

 ٤٠٩  املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

// -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  - 
- - 

  

@Override  

public Command receive (final IOFSwitch of Switch,  

                                            final OFMessage msg,  

                                            final FloodlightContext context)  

{  

              switch (msg.getType())  

              { 

                case PACKET_IN:     // Handle incoming packets 
here  

// Create packethandler object for receiving packet in  

PacketHandler ph = new PacketHandler(ofSwitch, msg, 
context);  

 

// Invoke processPacket() method of our packet handler  

// and return the value returned to us by processPacket  

return ph.processPacket(); 

default: break;              // If not a PACKET_IN, just return  



  تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٤١٠

               }  

return Command.CONTINUE;  

}  

 

// -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -   

  

ع الرسالة.  ل املبدل بالجافا القامئة عىل نو ُجمَ  ؛رأينا يف الجمل الربمجية السابقة
ي .  يف حال تلقِّ PACKET_IN البيانات الداخلة ُحزم اهتاممنا للرسائل من نوع وِيل سنُ و 

 مَّ من ثَ و مة البيانات الواردة. ْز ملعالجة حُ  ؛Object PacketHandlerالرسالة ننشئ عنرص 
  ملعالجة حزمة البيانات.   ؛الجديد Object PacketHandlerخالل عنرص  نستدعي طريقةً 

   :البيانات ُحزمالقامئة السوداء معالجات  ٤- ٤- ١٠

 جميعَ  تعالجُ  packet handlerملعالج حزمة البيانات  واحدةٌ  يف تطبيقنا هناك فئةٌ 
إلعادة  ؛تئَ نشِ مدخالت التدفق عىل مبدالت أُ  تعينيُ  مَّ ر أنه تَ ذكَيُ و الواردة. ُحزمأنواع ال

غري املطابقة إىل وحدة التحكم.   IPالـ  ُحزمو  ،)DNSتوجيه طلبات نظام أسامء النطاقات (
 ؛من معالج حزمة البيانات processPacketنهج حزمة عملية البيانات  استدعاءُ  يتمُّ و
  بتنفيذ الخطوات التالية: يقومُ  إذ ؛الواردة ُحزمملعالجة هذه ال ؛٣-١٠ يف الشكل بنيَّ املُ 

ا كان عىل القامئة للوجهة، وإذ IPالـ  عنوانَ  افحْص : IP packetحزمة بيانات  .١
التدفق لهذا برمجة إسقاط  الحظ أننا مل نحاول رصاحةً و  أسقط الحزمة. ؛السوداء

ج درَ محاولة أخرى للوصول إىل هذا العنوان املُ  إجراءُ  مَّ إذا تَ و  العنوان غري الصالح.
هذا و  أخرى. م مرةً مة إىل وحدة التحكُّ ْز الحُ  تحويُل  سيتمُّ ف ؛عىل القامئة السوداء

نهج  غم من وجود الحجج التي تدعمُ عىل الرَّ  ؛من جانبنا تصميم واعٍ  قرارَ  دُّ يُعَ 
 برمجة تدفقات القامئة السوداء بشكل مبارش.  



  رشالفصل العا

 ٤١١  املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

 هي طلٌب  IPمة الـ ْز إذا كانت حُ  :DNS requestطلب نظام أسامء النطاقات  .٢
 عىل امنه افحص األسامء املضيفة، وإذا كان أيٌّ  ؛)DNSلنظام أسامء النطاقات (

 أسقط الحزمة. ؛القامئة السوداء
 توجيهها.   دْ عِ أَ  ؛الحزمة إذا مل يتم إسقاطُ  :forward packetإعادة توجيه الحزمة  .٣
إذا مل يكن طلب نظام أسامء  :create IP flowأنشئ تدفق بروتوكول اإلنرتنت  .٤

ظ أنه ال تستدعي الحِ و  للوجهة. IPأنشئ التدفق لعنوان الـ  ؛)DNSالنطاقات (
 ؛)DNSللوجهة لخادم نظام أسامء النطاقات ( IPالتدفق لعنوان  عَ ضْ ة وَ الحاج

من خالل التدفق ، )DNSطلبات نظام أسامء النطاقات ( اإلمساك بكلِّ  ألنه يتمُّ 
 وإرسالها إىل وحدة التحكم.   ،)DNSاألولوية العليا لنظام أسامء النطاقات ( يذ

وبعدها  ،IPتدفق بروتوكول اإلنرتنت الـ  بإنشاء خطوة يف تطبيق القامئة السوداء نقومُ 
إلنشاء أهداف تدفق  وأسلوٌب  يف طبقة رسالة التدفق التي لديها نهجٌ  اً نهج نستدعي فعلياً 

  مفتوح للكّشاف املطلوبة ملدخالت تدفق الربنامج عىل املبدالت.  

يف  packet handlerعىل برنامج املصدر لطبقة معالج حزمة البيانات  العثورُ  ميكنُ 
  األجزاء املهمة لهذا الربنامج يف الفقرات التالية. بعَض  حيث سنذكرُ ؛ امللحق

من الجافا األساسية  Object هو عنرصُ  :PacketHandlerمعالج حزمة البيانات 
)POJO(إليه من  ما ميرُّ  اً يخزن ملفومن الطبقة العليا للكّشاف.   ثِر يَ مام يعني أنه ال  ؛

) الرسالة نفسها ٢( .) مرجع إىل املبدل الذي أرسل الحزمة١( :كمبا يف ذل ؛Objectsعنارص 
إلخبار الكّشاف عام عليه القيام به  ؛رضوريٌّ  وهو أمرٌ  ،اف) نسق الكش٣(. (حزم البيانات)

  مع الحزمة حاملا ينتهي من معالجتها.

عملية البيانات ج حزمة هْ هي بداية نَ  القطعة األوىل من الجمل الربمجية
processPacket الرسالة مستمعُ ، التي استدعاها :  

// -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  - 
- 

public Command processPacket()  



  تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٤١٢

{  

// First, get the OFMatch object from the incoming packet  

final OFMatch ofMatch = new OFMatch();  

ofMatch.loadFromPacket (mPacketIn.getPacketData(), 

                                           mPacketIn.getInPort());  

// -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  

مها قدِّ التي يُ  OFMatchاملطابقة  Objectsإطاللة عىل العنارص  هذه هي أوُل 
التي ميكن العثور  ،من نفس برنامج املصدر جافا التدفق املفتوح التي تنبعُ و الكّشاف، 

يف هذا الربنامج، و  رشوع ضوء النهار املفتوح املصدر.يف م ؛، وبالتايلالفنار عليها يف برنامج
، من Objectبتحميل ملف  ، وبعد ذلك نقومُ OFMatchاملطابقة  Objectننشئ عنرص 

لفحص جزء عنوان  ؛املطابقة متغريَ  لنا أن نستخدمَ  هذا يسمحُ و  الحزمة التي تلقيناها.
  .الحزمة التي تلقيناها للتوِّ 

إىل أجزاء مختلفة  ننظرُ  processPacketعملية البيانات  مةْز يف أجزاء مختلفة من حُ 
عىل مطابقة وجهة الشبكات  األول الحصوَل  املثاُل  يستخدمُ و الحزمة الواردة. من عنوانِ 

()ofMatch.getNetworkDestination عىل عنوان  للحصولِ  ؛IP  ُ؛مخدَ ستَ للوجهة، الذي ي 
 :IPوداء لـ للمقارنة بالقامئة السَّ 

// -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - - - -  

IPv4.toIPv4AddressBytes(ofMatch.getNetworkDestination()));  

// -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   



  رشالفصل العا

 ٤١٣  املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

 ):DNSنظام أسامء النطاقات ( التايل ما إذا كان هذا هو طلُب  د املثاُل حدِّ يُ 

// -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - - - -  

 if (ofMatch.getNetworkProtocol() == IPv4.PROTOCOL_UDP 
&& ofMatch.getTransportDestination() == 
DNS_QUERY_DEST_PORT) 

 // -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  

بالعمل  تعامل مع القيامتيف امللحق    moduleمن الربامج األخرى يف الوحدة الكثريُ 
للوجهة، وتحليل حمولة  IPمن عنوان الـ  َق التحقُّ  هذا يشمُل و  .لتطبيق القامئة السوداء

قة تعلِّ أكرث األكواد املُ و  ص تلك األسامء أيضاً.حْ )، وفَ DNSطلبات نظام أسامء النطاقات (
لتسليمها إىل وحدة  ؛قامئة العمل هو إنشاءُ  ؛) أهميةً SDNاملُعرَّفة بالربمجيات ( الشبكاتب

 به مع الحزمة التي تمَّ  القيامُ  إلرشاد املبدل إىل ما يجُب  ؛التحكم، والتي ستستخدمها
 عمل بالجمل الربمجية التالية: ئ قامئةَ ويف إعادة توجيه حزمة البيانات () ننشِ  استالمها.

// -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 
- - 

 final List<OFAction> actions = new ArrayList<OFAction>(); 

 actions.add(new OFActionOutput(outputPort)); 

 // -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  



  تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٤١٤

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - - 
- - - 

  

إىل  تضيف إجراءً  مَّ من اإلجراءات، ومن ثَ  فارغةً  قامئةً  الربمجيةُ  الجمُل  هئ هذنشِ تُ 
رشد املبدل ي ذي، الOFActionOutputى سمَّ اف املُ هو عنرص الكش اإلجراءُ و  القامئة.

  سال حزمة البيانات خارج املنفذ املعطى.  إلر 

 ؛يل مع الكّشافعْ عن التفاعل الفِ  يكون مسؤوالً FlowManagerمدير التدفق  عنرصُ 
عن العمل املمكن ملدخل تدفق جديد.  فضالً ؛من إرسال الحزمة خارج املنفذ إلجراء كلٍّ 

  نرشح هذا العنرص بالتايل.و 
   :إدارة التدفق ؛وداءالقامئة السَّ  ٥-٤-١٠

 تُعتربمع تفاصيل فئات التدفق املفتوح التي  FlowMgrفئة مدير التدفق  تتعامُل 
مرور تفاصيل التدفق املفتوح إىل  ط هذه الفئات عمليةَ بسِّ تُ و  م الكّشاف.تحكِّ من مُ  اً جزء

من  تجعُل  هذه الفئاتُ و  ستجابات ملبدالت التدفق املفتوح.ل تطبيقنا ارسِ املتحكم عندما يُ 
للتواصل باملعلومات إىل ومن املتحكم.   املمكن استخدام تراكيب فئات جافا أكرث بساطةً 

ه يف الحسبان يف واجهات مربمج التطبيقات عُ ضْ وَ   يجُب َرب عتَ مُ  فيوجد تفصيٌل  ؛مع ذلكو 
APIs  هذه خاصة مقارنة بالنظراء من نقل الحالة التمثيليةRESTful  .  

لنقل  ؛مخدَ ستَ وهي التي تُ  ،أكرث عنارص الجافا أهميةً من  اً اآلن بعض إننا نختربُ 
  املعلومات عن التدفقات من وإىل املتحكم:

ل الواجهة مبدل تدفق مفتوح، ومثل هذه تحتوي ثِّ متُ  :IOFSwitchمبدل  -

املنافذ، وأسامء املنافذ، وعناوين بروتوكول اإلنرتنت  :مثل ،معلومات عن املبدل

IP.ل مبد عنرصُ  ميرُّ و  ... إلخIOFSwitch  ُّاستقباُل  إىل مستمع الرسالة عندما يتم 

التدفق املفتوح  رسل حزمةُ هج املكتوب عندما تُ م يف استدعاء النَّ خدَ ستَ الحزمة، ويُ 

 للطلب املستلم. إىل املبدل استجابةً  ثانيةً 

من رسالة الحزمة الداخلة  هذا العنرص جزءٌ  إنَّ  :OFMatchمطابقة  -
PACKET_IN  َتستخدم أيضاً و ا من املتحكم الذي أنشأه املبدل.  هَ تالمُ اس مَّ التي ت

إلنشاء مدخل تدفق  ؛سل إىل املبدل عن طريق املتحكمسريُ  التطبيَق  بأنَّ  استجابةً 



  رشالفصل العا

 ٤١٥  املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

متثل حقول  ؛PACKET_INاخلة م مع رسالة الحزمة الدَّ خدَ ستَ عندما يُ و  يد.جد
لربمجة مدخل  دٍّ مع َر م خدَ ستَ عندما تُ و  ة لحقول العنوان للحزمة القادمة.املطابق
 .wildcardsوقد تحتوي بطاقات  ،من أجل مطابقتها فإنها متثل حقوالً ؛تدفق

هذه العنارص : OFPacketOutوخروج حزمة  ،OFpacketInدخول حزمة  -
 الحمولة. شاملةً  ؛البيانات املستقبلة واملرسلة ُحزمب تحتفظُ 

 -  OFAction : ُإعادة  :مثل ،ىل املبدلإجراءات إ إلرسالِ  ؛م هذا العنرصخدَ ستَ ي
 ؛من اإلجراءات قامئةً  ر املبدُل رِّ ميُ و .  Floodأو إغراق  ،normalتوجيه طبيعي 

ثم إعادة  ،ل عنوان شبكة املكان املقصوددِّ عَ  :مثل ،البنود املتعددة بحيث تكونُ 
 توجيه طبيعي متسلسلة.

نا نرشد القارئ هو  يف امللحق. FlowMgrفئة مدير التدفق  د برنامجُ وجَ أن يُ  ميكنُ و 
ألجزاء الربنامج أدناه.   FlowMgrاستخدام مدير التدفق إىل خالل بعض املنطقيات املهمة 

تدفقات افرتاضية  هي تنصيُب  FlowMgrإحدى الطرق يف مدير التدفق  تُعتربو 
setDefaultFlows ُى فئة مستمع املبدالت سمَّ ، والتي تSwitchListner  ُّعندما يتم 

  يد عن طريق الكّشاف.مبدل جد اكتشاُف 

// -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

public void setDefaultFlows(final IOFSwitch ofSwitch)  

{  

        // Set the intitial ’static’ or ’proactive’ flows 

 setDnsQueryFlow(ofSwitch);  

setIpFlow(ofSwitch);  

setArpFlow(ofSwitch);  

}  
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// -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - - - - - -  

لتنصيب التدفق االفرتايض لنظام  ؛نأخذ الربنامجس ؛هج الداخيلكمثال عىل هذا النَّ 
ومخرجات اإلجراء  OFMatchى مطابقة يف الربنامج التايل نرَ و  .DNSأسامء النطاقات 

OFActionOutput ُمطابقة  ع عنرصُ وضَ يُ و .٤- ٤-١٠ت يف قسم مَ دِّ ، التي قOFMatch؛ 
واملكان املقصود  ،UDPبيانات املستخدم  ُحزمالتي هي إيرثنت، وبروتوكول  ُحزمملطابقة ال

  .DNS UDPبيانات املستخدم لنظام أسامء النطاقات  ُحزمملنفذ بروتوكول 

// -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

 
private void setDnsQueryFlow(final IOFSwitch ofSwitch)  

{  

        // Create match object to only match DNS requests 

 OFMatch ofMatch = new OFMatch();  

ofMatch.setWildcards (allExclude(OFPFW_TP_DST,  

                                                          OFPFW_NW_PROTO,  

                                                          OFPFW_DL_TYPE))  

                       .setDataLayerType(Ethernet.TYPE_IPv4)  

                       .setNetworkProtocol(IPv4.PROTOCOL_UDP)  

                       .setTransportDestination(DNS_QUERY_DEST_PORT);  

 

      // Create output action to forward to controller.   

OFActionOutput ofAction = new OFActionOutput( 

                                           OFPort.OFPP_CONTROLLER.getValue(),  
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                                           (short) 65535);  

     // Create our action list and add this action to it  

List<OFAction> ofActions = new ArrayList<OFAction>(); 

 ofActions.add(ofAction);  

sendFlowModMessage (ofSwitch,  

                                       OFFlowMod.OFPFC_ADD,  

                                       ofMatch,  

                                       ofActions,  

                                       PRIORITY_DNS_PACKETS,  

                                       NO_IDLE_TIMEOUT,  

 

                                       BUFFER_ID_NONE);  

} 
 // -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 ؛إلعادة توجيه الحزمة إىل املتحكم ؛بتنصيبه تعليامت للمبدل يعطي التدفق الذي نقومُ 
.  ()OFPort.OFPP_CONTROLLER.getValue من خالل تنصيب منفذ املخرجات إىل

 .sendFlowModMessageثم نستدعي الطريقة الداخلة إرسال رسالة تعديل التدفق 
  ة لتلك الطريقة كام ييل: وتكون الجمل الربمجي

// -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

private void sendFlowModMessage(final IOFSwitch ofSwitch,  

                                                            final short command,  
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                                                            final OFMatch ofMatch,  

                                                            final List<OFAction> actions,  

                                                            final short priority,  

                                                            final short idleTimeout, final int bufferId)  

{  

              // Get a flow modification message from factory.   

final OFFlowMod ofm = (OFFlowMod) mProvider 

                                                    .getOFMessageFactory()                                       
.getMessage(OFType.FLOW_MOD);  

         // Set our new flow mod object with the values that have 

         // been passed to us.     

        ofm.setCommand(command).setIdleTimeout(idleTimeout)  

                                                       .setPriority(priority)  

                                                       .setMatch(ofMatch.clone())  

                                                       .setBufferId(bufferId)  

                                                       .setOutPort(OFPort.OFPP_NONE)  

                                                       .setActions(actions)  

                                                       .setXid(ofSwitch.getNextTransactionId()); 

       // Calculate the length of the request, and set it.   

         int actionsLength = 0;  

         for(final OFAction action : actions)  

             { actionsLength += action.getLengthU(); } 
ofm.setLengthU(OFFlowMod.MINIMUM_LENGTH + actionsLength);  

     // Now send out the flow mod message we have created.   

  try  
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  {  

           ofSwitch.write(ofm, null);  

           ofSwitch.flush();  

    }  

catch (final IOException e)  

 {  

// Handle errors with the request  
  }  
}  

// -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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  أعاله هي: البنود التي يجب مالحظتها يف الربنامج

 من أجل االحتفاِظ  ؛واستخدامه OFFlowModعنرص تعديل التدفق  عمُل  مَّ تَ  -
ع ضْ مثل وقت انتهاء وَ  ،مبا يف ذلك البنود ؛قة بكيفية بناء التدفقتعلِّ باملعلومات املُ 

 ، واألولوية، وتطابق الحقول، واإلجراءات.idle timeout السكون

من  ؛الطول حساُب  أن يتمَّ  ميكنُ و  الطول بهذه الطريقة. حساُب  يجب أن يتمَّ  -
 تاب.لكن ذلك مل يتم حتى وقت كتابة هذا الك ؛خالل حزمة التدفق املفتوح

 .writeرسالة تعديل التدفق باستخدام طريقة الكتابة  ل املبدُل يُرسِ  -

طريق  ذْ عىل سبيل املثال: خُ  ،إضايف متاح للقارئ الختباره د برنامجوجَ يف امللحق يُ و 
تدفق بيانات  تيارَ  ئنشأ و  ،sendPacketOut أرسل الحزمة خارجاً  ،FlowMgrمدير التدفق 

createDataStreamFlowن أجل أمثلة أكرث عىل التفاعل مع متحكم الكّشاف.وذلك م ؛  

امت التجارية املتاحة تحكِّ واملُ  ،يبحث القسم التايل يف بعض من املصادر املفتوحة
املتاحة ملُطَوِّري تطبيقات الشبكات  APIsواجهات برمجة التطبيقات  ويختربُ  ،اليوم

  املُعرَّفة بالربمجيات.

  :امتتحكِّخلفيات عىل املُ  ٥-١٠

الجمل الربمجية ملتحكم من  اً كثري  نَّ إ  إذ اً؛مؤثر  بالفعل متحكامً  الفنارِ  مُ تحكِّ مُ  دُّ عَ يُ 
 مبارشةً  ومرشوع ضوء النهار املفتوح املصدر مشتق ،التدفق املفتوح األسايس يف الكّشاف

 يف ىؤدَّ ه عىل العمل املبكر املُ نفسُ  الفنارُ  يعتمدُ  ؛١-١- ٩كام أرشنا يف قسم و  من الفنار.
اف عىل من الفنار والكش كلٌّ  يعتمدُ ووروب شريوود.   ،ستانفورد بواسطة ديفيد إريكسون

 إنَّ و  فتوح.املبالنسبة لتطبيقات جافا الرئيسية للتدفق  OpenFlowJالتدفق املفتوح جيه 
 ،اآلن الفنار والكّشاف متميزٌ  توزيعُ و  ل املهندسني من مبدل كبري.بمن قِ  الكّشاف محفوظٌ 

من  بشكل كاٍف  الفنار يظل قريباً  لكنَّ  ؛واحدٍ  تغليفها يف كلِّ  ت املختلفة يتمُّ والتطبيقا
  يف تفاصيل مستوى التطبيق املعروض هنا.   الكّشاف الذي لن نفصله عنه الحقاً 

م قدِّ نُ و  التدفق املفتوح األخرى املتاحة. امتتحكِّ من مُ  إىل عددٍ  أن نشريَ  يجُب 
متثل و .  ٦-١١املتحكامت املفتوحة املصدر يف قسم  معلومات أساسية عن عدد من بدائل
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مها يف هذا الفصل هذه املتحكامت التي نرى قدِّ املجموعة الفرعية من املتحكامت التي نُ 
  إىل استخدامها اليوم. التطبيقات مييُل  مطورَ  أنَّ 

 ال يوجد معيارٌ  - حتى وقت كتابة هذا الكتاب -أيضاً مالحظة أنه  إنه من املهمِّ 
 نَّ أ و بالنسبة للمتحكم.   northbound APIهة برمجة التطبيقات املتجهة إىل الشامل لواج

قد ال تتعرض سابقة  قناها يف أقسامالتي وثَّ  Java APIsواجهات برمجة التطبيقات الجافا 
مناها يف هذا الفصل، وتشمل متحكم من املتحكامت التي قدَّ  ملربمجي التطبيقات يف كلِّ 

هناك مستوى أعىل من االستخالص  قد يكونُ و  برنامج الفنار األصيل.  تلك التي تعتمد عىل
 يبدو أنَّ و.  OpenFlowويكون تزاوج غري محكم مع بروتوكول التدفق املفتوح  ،املتعرض

 واجهةِ  تطبيَق  نَّ أ و  بهذا االتجاه. يسريُ  OpenDaylightمرشوع ضوء النهار املفتوح املصدر 
م إىل عدد من واجهات برمجة التطبيقات جَ رتَ أن تُ  كنُ مي واجهةٌ  APIبرمجة التطبيقات 

  .امنه اً واحد OpenFlow، ويكون األبون فلو southbound APIsاملتجهة إىل الجنوب 

  : افم الكشتحكِّاستخدام مُ  ٦-١٠

 SDNم للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات تحكِّ الكّشاف هو أكرث مُ  نَّ بأ ميكن القول 
املرمزة من منظمة  ُحزممن ال اً إن لديه عدد ؛ إذاالنتشار اليوم من حيث ؛املفتوحة املصدر
org.openflow ُمن  يوجد أيضاً العديدُ و  من الوظائف الجوهرية. اً ن بعضكوِّ ، والتي ت

واجهة املستخدم الرسومية عىل الشبكة  :مثل ،ذ مكوناتنفِّ والتي تُ  ،من الكّشاف ُحزمال
web GUIم، وموازن الحمولة، بط، واملبدل القابل للتعلُّ ، ومدير الجهاز، واكتشاف الرا

  وحتى حزمة الشبكة االفرتاضية.

 إظهار الربنامج ميكنُ و   .للتحميل مجاناً  يكون متحكم الكّشاف قابالً ؛كام ذكرنا سابقاً 
 ؛تهيئته وتشغيله مبجرد أن يتمَّ و يف التجريب معه.   ، ويكون من السهولة البدءُ ُحزموال

تهيئتها لالستخدام كمتحكم.   يف مبدالت التدفق املفتوح التي تمَّ  مَ حكُّ فإنه سوف يأخذ الت
بتشغيل املبدل القابل للتعلم لتطبيق الشبكات  فإنه سيقومُ  ؛من الناحية االفرتاضيةو 

من أجل إعادة  ؛ينصب مدخالت التدفق عىل املبدالتس، و SDNاملُعرَّفة بالربمجيات 
ن الشبكة، حتى مع الحلقات املتسلسلة وبنية الشبكة عرب الطبقة الثانية م ُحزمتوجيه ال
  .meshاملرتابطة 
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 Java APIsواجهات برمجة التطبيقات الجافا  :من كالً Floodlightاف م الكشقدِّ يُ 
.  RESTful APIsلنقل الحالة التمثيلية  ؛وواجهات برمجة التطبيقات االستباقية ،الةالفعَّ 

  :فيام ييل APIsواجهات برمجة التطبيقات يف هاتني الفئتني من  ننظرُ سإننا و 

  :Java APIsواجهات برمجة التطبيقات الجافا  ١- ٦- ١٠

جة التطبيقات الجافا من نوع لواجهات برم تفصيليةً  ا أمثلةً منَ دَّ قَ  ٤- ١٠يف قسم 
لتسجيل املستمعني  APIsبرمجة التطبيقات  د واجهاتُ وجَ وتُ  .Java APIsاف الكش

د فئات وجَ وتُ  القادمة. ُحزمتغيريات املبدل والجهاز، والستقبال ال :مثل ،لفعاليات متعددة
، OFMatch، ومطابقة IOFSwitchمبدل  :مثل ،لية من التدفق املفتوح والواجهاتأوَّ 

ناحية من ال APIsهذه واجهات برمجة التطبيقات  تُعتربو ، وغريها.  OFActionوإجراء 
    وع ضوء النهار املفتوح املصدر.رش اف، والفنار، ومالجوهرية هي نفسها يف الكش

 وميكنُ  ،لالمتداد قابلةٌ  Floodlight GUIاف واجهة املستخدم الرسومية للكشإن 
ها لدمج تطبيق أحدهم يف إطار واجهة املستخدم الرسومية للكّشاف استخدامُ 

Floodlight GUI  .  

  :RESTful APIsلنقل الحالة التمثيلية  التطبيقاِت  برمجةِ  واجهاُت  ٢- ٦- ١٠

برمجة التطبيقات لنقل  الكّشاف االستباقية واجهاِت  م تطبيقاتُ خدِ ستَ تَ  أنْ  ميكنُ 
لتجميع البيانات عن الشبكة، ولربمجة التدفقات يف  ؛RESTful APIsالحالة التمثيلية 

القامئة التالية من و  افرتاضية ومعالجة جدران الحامية.وحتى لعمل شبكات  ،الشبكة
 ر دليالً وفِّ اف تُ للكش RESTful APIsات لنقل الحالة التمثيلية واجهات برمجة التطبيق

  عىل الوظيفة املتاحة:

الستعادة اإلحصائيات للكل أو  ؛APIsر واجهات برمجة تطبيقات وفِّ يُ  :املبدل -
 ملبدل فردي.

الستعادة قامئة كل املبدالت التي  ؛APIsواجهات برمجة تطبيقات  يوفرُ  :متحكِّاملُ  -
 حكم.يديرها هذا املت

الستعادة قامئة العدادات لحركة  APIsواجهات برمجة تطبيقات  يوفرُ  :العداد -
 مبدل. البيانات لكلِّ 
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الستعادة االستخدام الحايل للذاكرة  ؛APIsواجهات برمجة تطبيقات  توفرُ  :الذاكرة -
 بواسطة املتحكم.

بط الستعادة قامئة روا ؛APIsواجهات برمجة تطبيقات  توفرُ  :topologyالبنية  -
 املبدل الداخلية، وروابط املبدل الخارجية، وتجمعات املبدالت.

 الستعادة قامئة كل األجهزة. ؛APIsيوفر واجهات برمجة تطبيقات  :الجهاز -

 ؛APIsواجهات برمجة تطبيقات  يوفرُ  :staticflow pusherدافع التدفق الثابت  -
قامئة التدفقات الثابتة والستعادة  ،إلضافة أو إزالة التدفقات الثابتة من املبدالت

 عىل املبدل.

 aka virtual أكا ف أيضاً باسم الشبكة االفرتاضيةعَر تُ خدمة الشبكة (و  -
network(:  توفر واجهات برمجة تطبيقاتAPIsإلنشاء، وتعديل أو إزالة  ؛

من شبكة افرتاضية، والستعادة قامئة  لربط أو إزالة مضيٍف  ؛الشبكة االفرتاضية
 .hosts ية ومضيفيهاالشبكات االفرتاض

 RESTful APIsبرمجة التطبيقات لنقل الحالة التمثيلية  م واجهاتُ خدِ ستَ تَ 
 ويحتوي عىل خادم إنرتنت صغري يسمحُ  ،[3] ملجموعة متثيلية اً املمتدة إطار 

بالتواصل مع تطبيق  GUIsللتطبيقات الخارجية وواجهات املستخدم الرسومية 
إضافة واجهة نقل الحالة التمثيلية  تكونُ و  .SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

RESTful  املُعرَّفة بالربمجيات بشكل سهل مبارش كالتايل: الشبكاتإىل تطبيق  

 RESTful APIإضافة واجهة برمجة تطبيقات لنقل الحالة التمثيلية  -
من  ؛ملعالجة االستدعاءات إىل واجهة برمجة التطبيقات ؛والفئة املشاركة
فتعرف  ؛RestRoutableالحالة التمثيلية املوجهة  نرصِ خالل متثيل ع

 وفئة املعالجة. RESTful URLرابط نقل الحالة التمثيلية 

من خالل  ؛RESTfulالحالة التمثيلية  إنشاء فئة معالج مصدر نقلِ  -
 .ServerResourceامتداد فئة مصدر الخادم 

 ياباً إ و  باً أو أداة مشابهة للرتجمة ذها ،]٤[ Jacksonاستخدام جاكسون  -
(الخاصة بطلبات  ]٥[ JSONيف صيغة  بني أجزاء البيانات (وتكون عادةً 

 .RESTfulوردود نقل الحالة التمثيلية 



  تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٤٢٤

يكون لديه إمكانية فس ؛افمن تطبيق الكش اً جزء يكونُ  املصدرِ  ن معالجَ إ  حيثو 
اف التي من وحدات الكشّ  إىل أنه يوجد عددٌ  إضافةً  ؛الوصول إىل باقي التطبيق وبياناته

لدى الكّشاف معلومات عن  عىل سبيل املثال: يكونُ  ؛استخدامها ألغراض متعددة ميكنُ 
د نهائية بلغة الكّشاف).  قَ مبدالت التدفق املفتوح واألجهزة (التي تكون كمضيفني أو عُ 

واالستفسار عن األجهزة عن  ،عن املبدل للبحث عن منافذه إنه من املمكن االستفسارُ و 
  الخاصة بها (املبدل واملنفذ) مع الشبكة.   نقاط الربط

أن  ]، والذي يجُب ٦عن كيفية كتابة تطبيق الكّشاف موجود يف [ بسيطٌ  يوجد مثاٌل 
 يف إنشاء تطبيق ميلكه للتحكم يف شبكة مبدالت التدفق املفتوح. يكون مساعداً 

  :م مرشوع ضوء النهار املفتوح املصدرتحكِّاستخدام مُ  ٧-١٠

إلنتاج متحكم  اً مرشوع OpenDaylightضوء النهار املفتوح املصدر  مرشوعُ  يُعترب
لتطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات للُمورِّدين والرشكات عىل  م كأساٍس خدَ ستَ رئييس يُ 

مرشوع ضوء النهار املفتوح  يزال متحكمُ  ال ؛حتى وقت كتابة هذا الكتابو  سواء. دٍّ حَ 
املفتوح يف متحكم مرشوع  التدفقِ  ق وظيفةُ شتَ تُ و   ار.املصدر عىل صيغة ما قبل اإلصد

بنصيب األسد يف  املتحكمُ  همَ أسلقد و  ملفتوح املصدر من برنامج الفنار.ضوء النهار ا
  املوثقة  ُحزمتأكيده من خالل فحص ال ن يتمَّ أ هذا ميكن و املرشوع بواسطة سيسكو.  

من  اً كبري  اً وعدد ،املرشوحة مسبقاً  org.openflow ُحزممن  قليالً اً عدد رُ ظهِ ]، والتي تُ ٧[ يف
  أىت غالبيتها من سيسكو.قد ، و org.opendaylight.controller ُحزم

من إدارة  إلجراء كلٍّ  ؛يف املتحكم Java APIد واجهة برمجة تطبيقات جافا وجَ تُ 
مثل  ،الخاص بالشبكة واملبدالت non-OpenFlowالتدفق املفتوح والتدفق غري املفتوح 

  .RESTful APIّشاف يوجد أيضاً واجهة برمجة تطبيقات لنقل الحالة التمثيلية الك

  :Java APIجافا  تطبيقاِت  واجهات برمجةِ  ١- ٧- ١٠

امت تحكِّ التدفق املفتوح يف مُ  ُحزم مة بواسطةِ قدَّ املفتوح املُ  إن وظيفة التدفقِ 
 التطبيقاتُ  تعمُل و ا. هي باألساس نفسه -الكّشاف، والفنار، وضوء النهار املفتوح املصدر 

  وضوء النهار املفتوح املصدر. بيكوناف بتعديالت قليلة عىل عىل الكشَّ  التي تعمُل 

.  SALى طبقة خالصة الخدمة سمَّ تُ  إضافيةً  املفتوح املصدر خالصةً  النهارِ  يوفر ضوءُ 
التطبيقات بطريقة مشابهة  ملربمجي الشبكات بكتابةِ  SALطبقة خالصة الخدمة  تسمحُ و 



  رشالفصل العا

 ٤٢٥  املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

 فتوحامللتستدعي واجهات برمجة تطبيقات جافا للتدفق  ؛بها َب كتَ أن تُ  لتي ميكنُ ل
Java APIالخدمة  خالصةِ  طبقةَ  مع ميزة أنَّ  ؛SAL  ميكن أن ترتجم طلبات واجهة برمجة

إىل آلية ؛ آخر non-OpenFlowالتطبيقات إىل إما تدفق مفتوح أو تدفق غري مفتوح 
أن  لذا يجُب  ؛فهدَ ستَ عىل املبدل املُ  متاحةً  أن تكونَ  ميكنُ  والتي ،واجهة برمجة التطبيقات

من مبدالت التدفق املفتوح والتدفق  عىل كلٍّ  لكتابة التطبيقات التي تعمُل  ممكنةً  تكونَ 
  .non-OpenFlowفتوح امل غري

  :RESTful APIsلنقل الحالة التمثيلية  التطبيقاِت  واجهات برمجةِ  ٢- ٧- ١٠

ملرشوع ضوء  RESTful APIsبيقات لنقل الحالة التمثيلية إن واجهات برمجة التط
توفريها  وفر وظيفة مشابهة لتلك التي يتمُّ تُ  OpenDaylightالنهار املفتوح املصدر 

لتصنيفات واجهة  وهنا تلخيٌص  واملتحكامت األخرى. Floodlightبواسطة الكّشاف 
  برمجة التطبيقات:

الستعادة روابط املبدل  ؛APIsتطبيقات برمجة  وفر واجهاتُ تُ  :topology البنية -
 الداخيل يف الشبكة.  

الستعادة  ؛APIsوفر واجهات برمجة تطبيقات يُ  :host tracker تعقب املضيف -
 د الطرفية) يف الشبكة.قَ املضيفني (العُ 

 ؛APIsوفر واجهات برمجة تطبيقات يُ  :flow programmer مربمج التدفق -
 الت معينة يف الشبكة.لقراءة وكتابة التدفقات عىل مبد 

لقراءة  ؛APIsواجهات برمجة تطبيقات  يوفرُ  :static routing التوجيه الثابت -
) عىل next-hop rulesقواعد القفزة التالية  :(مثل ،وكتابة املسارات الثابتة

 املبدالت يف الشبكة.

الستعادة  ؛APIsتوفر واجهات برمجة تطبيقات  :statistics اإلحصائيات -
 ات للتدفقات، واملنافذ، والجداول، واملبدالت.اإلحصائي

الستعادة  ؛APIsتوفر واجهات برمجة تطبيقات  :subnetsالشبكات الفرعية  -
 املعلومات عن الشبكات الفرعية.



  تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٤٢٦

الستعادة  ؛APIsيوفر واجهات برمجة تطبيقات  :switch manager مدير املبدل -
 املعلومات عن املبدالت.

  : Cisco XNCلشبكة املمتدة سيسكو ا مِ تحكِّاستخدام مُ  ٨-١٠

  ا أن كل مجموعة تطبيقات متحكم مرشوع ضوء النهار املفتوح املصدر نَ ْر كَلقد َذ 
باألصل أنه  سيسكو معروفاً  XNCمتحكم الشبكة املمتدة  يُعتربو قد أتت من سيسكو.

فة شبكات ُمعرَّ  هو متحكمُ  ؛XNCالشبكة املمتدة  ن متحكمَ أ و  رقم واحد. سيسكو متحكمُ 
بني متحكم الشبكة  ربٌ عتَ مُ  د تداخٌل وجَ التجاري الخاص بسيسكو، ويُ  SDNبالربمجيات 

عىل سبيل املثال: واجهات املستخدم ملرشوع ؛ وضوء النهار املفتوح املصدر XNCاملمتدة 
مع و ن جداً.  تاسيسكو متشابه XNCضوء النهار املفتوح املصدر وملتحكم الشبكة املمتدة 

   ؛سيسكو XNCمن متحكم الشبكة املمتدة  اً جزء تُعتربالوظائف التي  د بعُض وجَ تُ ذلك 
  ذلك فيام بعد. ندرجُ سو   ة يف ضوء النهار املفتوح املصدر.غري متاح

  :واجهات برمجة التطبيقات لنقل الحالة التمثيلية ١- ٨- ١٠

 هي أيضاً  ؛املتاحة يف ضوء النهار املفتوح املصدر APIsإن واجهات برمجة التطبيقات 
إىل أن تصنيفني لواجهات برمجة  إضافةً  .XNCيف متحكم الشبكة املمتدة  متاحةٌ 

يف متحكم الشبكة املمتدة  انمتاح RESTful APIsالتطبيقات لنقل الحالة التمثيلية 
XNC ويكون: ،النهار املفتوح املصدر من ضوءِ  اً الذي هو ليس جزء  

بناًء  ؛مختلفةً  اً هدافأ ر وفِّ دارة التي تُ ملُ طاقات اللنِّ  الحاجةَ  د الرشائحُ حدِّ تُ  :الرشائح -
م إىل نطاقات قسَّ للشبكة بأن تُ  وهذا يسمحُ  املتحكم. عىل املدير الذي يستخدمُ 

أو تعتمد عىل وحدات الشبكة التي تكون تحت  ،عىل دور املدير منفصلة تعتمدُ 
 نني.عيَّ م مديرين مُ تحكُّ 

التوجيه املستقل للبنية  إعادةِ إن وظيفة : TIFإعادة التوجيه املستقل للبنية  -
TIF مسارات بني نقطتني طرفية  ئنشللمدير بأن يُ  تسمحُ  ؛يف متحكم سيسكو

  بدون األخذ يف االعتبار القفزات املتوسطة بني نقطة طرفية وأخرى.



  رشالفصل العا

 ٤٢٧  املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

 :HPم هوليت باكارد تحكِّاستخدام مُ  ٩-١٠

ليس وذلك  ؛فة بالربمجياتللـشبكات املُعرَّ  امً مه مورداً  HPهوليت باكارد  ةرشك تُعترب
لحواسب الخادمة من سوق ا اً وافر  لكن أيضاً ألن لها سهامً  ؛فقط بسبب منتجاتها الشبكية

 بشكلٍ  تتوسعُ فهي  ؛من سوق الخدمات أيضاً  كبريٌ  نصيٌب  HPلدى رشكة و  ملراكز البيانات.
 HPكة رمبا يكون لرش و   .م٢٠٠٨مع رشائها ألنظمة البيانات اإللكرتونية عام  ملحوٍظ 
 إذ ؛بسبب التأثري امللحوظ للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يف مراكز البيانات؛ ملحوظٌ  حضورٌ 
  والخدمات هي السائدة.   HPالخادمة لرشكة  الحواسُب  تُعترب

 مبكرةٌ  هناك إشاراتٌ و  .م٢٠١٣يف أواخر عام  HPمتحكم  ع إطالُق توقَّ من املُ و 
جافا وواجهات برمجة التطبيقات لنقل الحالة  ن من بياناتللمتحكم بأنه سوف يتكوَّ 

  .  RESTful APIsالتمثيلية 

 :Java APIsواجهات برمجة تطبيقات جافا  ١- ٩- ١٠

يف أجهزة التحكم   كان سائداً امَّ ع HPتختلف واجهات برمجة تطبيقات جافا لرشكة 
عمَ قدِّ حتى تُ  ؛لخ.)إ ...املبكرة (بيكون والكّشاف مبا يف ذلك  ١,٣لـ تدفق مفتوح  م الدَّ

  من أجل تقديم بيئة تطوير أغنى للربامج.   ؛وما شابه TLVsالجداول املتعددة و

 :RESTful APIsبرمجة واجهة التطبيقات لنقل الحالة التمثيلية  ٢- ٩- ١٠

  عىل الوظائف التالية:  HPتشتمل برمجة واجهة التطبيقات التابعة لرشكة  

 ية يف الشبكات.  تجمع الُعقد املعلومات عن العقد الطرف -
من أجل إعداد  ؛تجمع مسارات البيانات معلومات عن املبدالت يف الشبكة -

 التدفقات عىل هذه األجهزة.  
 ل نطاق النرش.  شكِّ تجمع املجاميع املعلومات عن مجموعات املبدالت التي تُ  -
 تجمع املناطق املعلومات عن مجموعات املجاميع.   -
 األقرص بني املصدر ومبدل الوجهة.   الطريَق  forward pathإعادة التوجيه  د مسارُ حدِّ يُ  - 
من أجل  ؛تجمع الفرق املعلومات عن مجموعات املتحكامت العاملة يف تناغم -

 اإلتاحية العالية.  



  تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٤٢٨

   :اعتبارات املبدل ١٠-١٠

 كات املُعرَّفةشبالاالعتبارات يف بناء تطبيق  أهمِّ  طبيعة املبدالت أحدَ  تُعترب
لةو التحكم فيها من خالل التطبيق.  ي ميكنُ بالربمجيات الت  تكون بعض األسئلة ذات الصِّ

  عىل النحو التايل: 

إصدارة تدفق مفتوح تدعمها  ؟ أيُّ اً مفتوح اً تدفق هل كافة املبدالت تدعمُ  -
 بالفعل؟   مَ دعَ تُ  املبدالت؟  كم من هذه اإلصدارة ميكن أنْ 

؟  non-openflow  مفتوح من مبدالت تدفق مفتوح وتدفق غري هل هناك مزيجٌ  -
لتوفري أفضل  ؛آلية تدفق غري مفتوح استخدامُ  هل ميكنُ ف ؛لو كان ذلك كذلك

  مبدالت التدفق  هل تدعمُ  ؛محاكاة لبيئة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات؟  فمثالً
ما من برمجة واجهة التطبيقات الخاصة بـالشبكات املُعرَّفة  غري املفتوح نوعاً 

 للمتحكم تهيئة التدفقات يف املبدل؟ تي تتيحُ بالربمجيات ال
  هل هي مبدالت الحاسوب  ؛اعمة لتدفق مفتوحفيام يتعلق باملبدالت الدَّ  -

عم  ؛يف حالة كان كالهامو  أو الربامج أو كالهام؟ لوك والدَّ ما االختالفات يف السُّ
ُ عَ الذي يتَ   ه يف االعتبار؟  عُ ضْ وَ  نيَّ

ام عتاد جداول ما أحج ،عمة للتدفق املفتوحفيام يتعلق بعتاد املبدالت الدا -
عىل التعامل مع زيادة تدفق  يف حالة كون املبدالت قادرةً و  التدفق الخاص بهم؟

البداية يف معالجة التدفقات  قرساً  تمُّ تنقطة  يف أيِّ  ؛جدول التدفق يف الربمجيات
تدفقات يف كن ملعالجة اليف الربامج، وما تأثري األداء للقيام بذلك؟  هل هذا مم

 مة بسبب العتاد؟  قدَّ زة القيود املُ يْ ما مَ   الربامج؟
املتحكم؟  هل هذه -تأمني قناة اتصاالت بني املبدل ما اآللية التي من خاللها يتمُّ  -

 مسؤولية مربمج الشبكة؟  
أن  جُب مميزات القيود، واألداء، ي ؛يختلف عتاد املبدالت يف سعة التدفق الخاصة بهم

 املوضوعُ  ويكُمنالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات. بارات يف إنشاء تطبيق هذه اعت تكونَ 
الدوائر املتكاملة  األهم فيام يتعلق بسعة التدفق يف عدد مداخل التدفق التي يكون عتادُ 

 مدخلٍ  ١٠٠٠املبدالت أقل من  تدعم بعُض و  عىل حملها. اً قادر  ASICتخصصة التطبيق امل
.  الحظ أن ١٥٠.٠٠٠أكرث من  ، تدعمُ NEC PF5240 [8]ثل البعض م للتدفق، يف حني أنَّ 

ميكن لـمبدل  ؛عىل طبيعة التدفقات املدعومة.  فمثالً األقىص لعدد التدفقات يعتمدُ  الحدَّ 



  رشالفصل العا

 ٤٢٩  املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

NEC PF5820  [9] ذات كامالً  اً تدفق ٧٥٠تدفقات للطبقة الثانية فقط  ٨٠.٠٠٠دعم  
  مجموعة يف  ١٢خال ذات الـ (قمنا بوصف التوافق مقابل مجاالت اإلد  .اً صف ١٢ 

التدفق الطبقة الثانية فقط التطابق عىل عنوان التحكم  مدخُل  يتطلُب و).  ٣-٣- ٥القسم 
 مدخل يكون أقلَّ  اغلة لكلِّ كمية املنطق والذاكرة الشَّ  لذا فإنَّ ؛ MAC لوسائطإىل ابالنفاذ 

حدد عىل مبدل أو التطبيق امل ،تطبيق أولوية املرور :مثل ،بعض التطبيقاتو  بكثري.
 من مداخل جدول التدفق بشكلٍ  م قليالًخدِ ستَ أن تَ  ميكنُ  ؛TCP بروتوكول التحكم بالنقل

 ؛مستخدم أو التطبيق لكلِّ  ،تطبيق التحكم يف الوصول: مثل ،تطبيقات أخرىو  نسبي.
ة األساسية للشبكة نيع البضْ ميكن أن يكون لوَ و أكرث احتياجاً ملدخالت التدفق.   نفسيكونو 

تطبيق  :فمثالً ؛األقىص لعدد مداخل التدفق أيضاً  ىل الحدِّ إيؤدي  نطق التطبيق عامٌل مل
أو برمجة التطبيقات عند طرف املستخدم الخاصة  ،ما التحكم يف الوصول املطبق يف مبدلٍ 

  للتحكم بالتصاعد  ؛من نفس التطبيق جهازٍ  مداخل تدفق أقل لكلِّ  بالشبكة تتطلُب 
  أو املبدل األسايس.  

د حدَّ ات التدفق املفتوح تُ دَ حدِّ مُ  ألنَّ  ؛يكون لدى تطبيقات العتاد ميزات مقيدة غالباً 
بعض الدوائر املتكاملة  :فمثالً ؛بعض املميزات ال ميكن دعمها ؛عام بشكلٍ و بقدرات العتاد، 

عىل القيام بإعادة التوجيه العادي عىل نفس  ال تكون قادرةً  ASICsتخصصة التطبيق امل
قامئة املميزات  غم من صحة أنَّ عىل الرَّ و  ما. التي لها عنوان معدل بطريقةٍ  املجموعة

وطلب مميزات  ،د عىل املميزاتاملدعومة من خالل األجهزة ميكن تعلمها خالل رسائل الرَّ 
ح القيود الخاصة والفروق الدقيقة التي وضِّ نها ال تُ إف ؛)٥- ٣-٥تدفق مفتوح (انظر: القسم 

 لسوء الحظ يجُب و  ميزة. وسيلة خاصة باملبدل لكلِّ  يف أيِّ  ةً ميكن أن تكون موجود
الخاصة  املعلوماتُ  أن تكونَ  ميكنُ و هذه املعلومات من خالل التجربة والخطأ.   اكتشاُف 

عىل مواقع اإلنرتنت الخاصة مبُطَوِّري الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  بهذه الحاالت متوفرةً 
SDN  .بأنواع القيود قبل تصميم الحل.   ا التطبيق واعياً هذ مطورُ  أن يكونَ  يجُب و  

من و عتاد املبدالت عىل تنفيذ بعض الوظائف يف العتاد وغريه يف الربامج.   ق بعُض طبَّ تُ 
 ؛غري متوقع يف األداء نزوالً َب سبِّ ال ميكن أن يُ  التطبيَق  نَّ إذ إ  ؛هذا الفرق أن تفهمَ  الحكمةِ 

  عروفة التي يعالجها املبدل يف الربامج.من خالل التدفقات الحاصلة غري امل

مجموعة كاملة من التوظيف  عىل تنفيذِ  تطبيقات الربامج قادرةً  بصفة عامة تكونُ و 
جداول التدفق يف ذاكرة الحاسوب  أن تنفذَ  وميكنُ  ،من خالل تحديد تدفق مفتوح ؛دحدَّ املُ 



  تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٤٣٠

 اها أعاله ليست محورَ نَ بيَّ  دة ومشكالت حجم الجدول التيقيَّ لذا فإن امليزات املُ  ؛القياسية
يف  التطبيَق  ألنَّ  ؛االهتامم األداء ال يزال موضعَ  فإنَّ  ؛مع ذلكو االهتامم ملُطَوِّري التطبيق.  

  الحاسوب سيكون أرسع.  

عالية املستوى لبعض التطبيقات البسيطة اإلضافية المن التصميامت  م اآلن عدداً قدِّ نُ 
املباين وبيئات مقدم  زَ يِّ البيانات وحَ  مركزَ  ذلك يشمُل و املتصلة ببيئات مختلفة متعددة.  

   .عالية املستوى يف األقسام التاليةالعىل مشكالت التصميم  سنقترصُ إننا و الخدمة.  

عىل توسيع تحليل برنامج املصدر املفصل لتطبيق القامئة  اً القارئ قادر  أن يكونَ  نأمُل 
  ت عىل الحاالت التي قمنا بتغطيتها هنا.  وتطبيق هذه التعليام ،٤- ١٠السوداء يف القسم 

   :االفرتاضية للشبكة املحاكاةِ  إنشاء قنواِت  ١١-١٠

تعدد املستخدمني، والتدفق الزائد املالبيانات  مركزَ  فإنَّ  ؛٣- ٧كام أوضحنا يف القسم  
تحديدها مع  ، ونفاد الشبكة املحلية االفرتاضية يتمُّ MACلجدول العناوين الفيزيائية 

القنوات لعنوان التحكم بالنفاذ  توفريُ  يف األغلب يتمُّ و الجديدة الستخدام القنوات،  يةالتقن
 ،من خالل بروتوكوالت؛   IP MAC-in-IP داخل عنوان املنطقي الـMAC لوسائط إىل ا
 تصميمَ  ٤-١٠شكل الح وضِّ يُ و.  STT وقناة النقل بدون الحالة ،VXLAN ،NVGRE :مثل

نرى و وإدارة القنوات املرتاكبة يف مثل هذه البيئة.  ،من أجل إنشاء ؛تطبيق الربامج املحتمل
عام مع التطبيقات  يف الشكل املبدل والجهاز ومستمعي الرسائل متشاركني بشكلٍ 

إىل مجموعات بروتوكوالت  هذا التطبيق التفاعيل عىل املتحكم ويستمعُ  يشغُل و التفاعلية.
نت الذي ال يوجد به مداخل ربوتوكول اإلنرت املصممة للعناوين الجديدة ل IPاإلنرتنت 

فيتم استشارة تطبيق  ؛غري املتطابقة ُحزمسالة مثل هذه الالرِّ  ى مستمعُ قَّ عندما يتلَ و  تدفق.
الخاص  IPمن أجل تحديد مبدل نقطة النهاية املسؤول عن عنوان الـ  ؛مدير القناة

  باملضيف الهدف.  

من خالل التطبيق  ؛فني وقنواتهم الطرفيةباملعلومات عن املستضي االحتفاظُ  يتمُّ 
 ما خارج نطاقِ إاملعلومات نفسها  تجميعُ  ميكنُ و املشارك باملضيف وقواعد بيانات القناة. 

مبدل.   املصدر يف كلِّ  IPمن خالل مالحظة عناوين الـ  ؛هاؤ نشاإ مفتوح أو ميكن  تدفق
  للتطبيق.   علومات متوفرةً يلزم أن تكون امل ؛التي ميكن استخدامها كانت الطريقةُ  ياً أ و 
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  معلومات القناة من قاعدة البيانات، ويف حالة  اسرتدادُ  يتمُّ  الطلِب  معالجةِ  عندَ و 
ن و ن آخر و أن يكون هناك مضيف الحظ أنه ميكنُ و  فيمكن إنشاؤها. ؛مل تكن القناة موجودةً 

أن  ولذا ميكنُ  ؛طرفية نهائية للقناة ام اللذين يعمالن كنقاٍط نفسهبني املبدلني  نيتواصلو 
  موجودة.   يكون هناك بالفعل قناةٌ 

  
 تصميم تطبيق القنوات :٤-١٠رقم  شكل

متعددة كلها تكون خارج نطاق محددات التدفق املفتوح.   القناة بطرقٍ  إنشاءُ  ميكنُ 
التوجيه بني هذه القناة  تأسيُس  ويتمُّ  ،عىل جهاز التدفق املفتوح إنشاء القناة يتمُّ  نَّ وإ 

تكون هذه الطرق و ل بها القنوات يف مداخل التدفق.  ثِّ ذ االفرتايض بالطريقة التي متُ واملنف
 NVGREأو  VXLANبتهيئة قنوات  القارئ املهتمُّ و ومحددة ملورد معني.   غالباً  مملوكةً 

  .  [10]إىل  ميكنه الرجوعُ  ؛OVSعىل املبدل االفرتايض املفتوح 

عداد تدفقات عىل إ يمكن لتطبيق القناة ف ؛ةو معرفأ ما منشأة إعندما تكون القناة و 
إىل داخل القناة املناسبة.  ةوجهامل  IPلتوجيه حركة البيانات تجاه عنوان الـ ؛املبدل املحيل

مداخل تدفق مثل تلك  نه من السهل إنشاءُ إف اً؛االفرتايض موجود املنفذُ  عندما يكونُ و 
فذ توجيهها إىل املنا القنوات يتمُّ داخل  ُحزمأن نرى ال حيث ميكنُ  ؛املعروضة يف الشكل
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 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٤٣٢

القناة الحالية عىل املبدل املضيف للنقطة  عُ ضْ وَ  لزمُ يَ و .١٢وقناة  ٢٣االفرتاضية قناة 
  النهائية للقناة البعيدة أيضاً.  

ه نَّ وأ  ،unicast-centricحادي البث أ مركزي  ابقاملستوى العايل السَّ  تصميمَ  ظ أنَّ الحِ 
البث العام مثل بروتوكول إيجاد العناوين  ُحزمختلفة للتعامل مع ح اآلليات املوضِّ ال يُ 

ARPs.  ميكن التعامل مع هذه من خالل خدمة بروتوكول إيجاد العناوين الشامل وARP 
 الفكرة يف هذه الخدمة املعتمدة عىل املتحكم يف أنَّ  نُ تكمُ و مة من خالل املتحكم.  قدَّ املُ 

من خالل االستجابة لردود  ؛MACوعناوين الـ  ،IP العالقة بني عناوين يتعلمُ  املبدَل 
إىل طلب بروتوكول إيجاد  فعالً دِّ وعندما تقوم بالرَّ  ،ARPبروتوكول إيجاد العناوين 

لذا  ؛لكن ترد أوتوماتيكياً  ؛ARPه طلب بروتوكول إيجاد العناوين وجِّ فإنها ال تُ  ؛العناوين
ل سهِّ تُ و العام.   البثِّ  باستخدام نطاقِ  يتمُّ   ARPاالحتفاظ بربوتوكول إيجاد العناوين فإنَّ 

بروتوكول  ألنها تتعلمُ  ؛SDNاملُعرَّفة بالربمجيات  الشبكاتم تحكِّ مُ  هذه العملية تجسيدَ 
إىل  ياً توجيهها تلقائ التي يتمُّ  الخاص بالحزم غري املتطابقة MACوعنوان الـ  ،IPاإلنرتنت 
طلبات بروتوكول إيجاد العناوين  عىل اصطيادِ  اً قادر  غالباً  املتحكمُ  لذا يكونُ ؛ املتحكم

ARP،  َّأيضاً ملعالجة هذه الطلبات  مختلفةٌ  هناك طرٌق ، و عام  بثٍّ ْرش د بدون نَ وتقديم الر
العام  مع البثِّ  التعاملِ  طرُق  تُعتربو  .STTو NVGREو VXLANخالل بروتوكوالت 

وهي خارج نطاق  ،بروتوكول عىل كلِّ  محددةً  ؛املتعدد يف بروتوكوالت القنوات والبثِّ 
 مناها سلفاً ملراجع التي قدَّ إىل االقارئ  يُل حِ للمزيد من التفاصيل نُ و  .هذا الكتاب لِ مَ عَ 

  .  ةلهذه الربوتوكوالت الثالث

   :تفريغ التدفقات يف مركز البيانات ١٢-١٠

ات التي املشكالت يف مراكز البيان أحد أهمِّ  elephant flows »الفيلة« تدفقاتُ  تُعترب 
تستهلك مثل هذه التدفقات كميات كبرية من عرض النطاق و  .١- ٧-٨اها يف القسم منَ قدَّ 

 تصميمَ  ٥ -١٠شكل ال حُ وضِّ يُ و تؤثر عىل التدفقات األخرى. إىل نقطة ُل ِص تَ  الرتددي، أحياناً 
 من برمجة واجهة م هذا التطبيق االستباقيُّ خدَ ستَ يُ و ملستوى العايل من تطبيق اإلفراغ.ا

من أجل التواصل مع املتحكم.   ؛RESTfulلنقل الحالة التمثيلية  ؛APIالتطبيقات 
  عىل النحو التايل:  تكون النظرة العامة الشاملة لعمل هذا التطبيقو 
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(ليست .  »الفيلة«بداية تدفق  ويكتشُف  ،تدفق يراقب التدفقات هنالك مراقُب  -
باإلضافة إىل  بسيطةً  نا أمثلةً مقدَّ  ١-٧-٨يف القسم و  هذه مشكلة كبرية يف ذاتها.

 أو التنبؤ بها أو اكتشافها.) »الفيلة«املراجع عن كيفية جدولة تدفقات 
التدفق رسالة إخطار (رمبا  ل مراقُب رسِ ، يُ »الفيلة«تدفق  اكتشاِف  يف حالةِ و  -

إليصال التفاصيل  ؛)REST API واجهة التطبيقات باستخدام تطبيق ميلك برمجةَ 
حيث يبدأ  ؛ToRذلك عىل تحديد نقطتي النهاية ملبدالت  يشتملو عن التدفق.

 ).  2.2.2.10بـ (وتنتهي  ،)1.1.1.5تبدأ بـ ( IPالتدفق وينتهي عالوة عىل عناوين 
تتصل  ToRعىل مبدالت  املنافذِ  مع معرفة أيّ  اإلفراغ مسبقاً  تهيئة تطبيقِ  تمَّ  -

 .  offloadمببدل اإلفراغ 
 التدفقات بشكلٍ  عدادُ إ لتطبيق اإلفراغ  ميكنُ  ؛البنيةبهذه املعلومات عن  بالتجهيزِ  -

  ومبدل اإلفراغ.   ToRمالئم عىل مبدالت 

  
  تصميم تطبيق اإلفراغ :٥-١٠ رقم شكل
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إضافة قاعدة التدفق الجديدة يف مبدل  يتمُّ  ؛٥-١٠  يف شكلِ بنيَّ عىل النحو املُ  -
ToR.  هو  أن يكونَ  ملهمِّ من ا  بالخط السميك يف الشكل.بنيَّ املُ  هذا التدفُق و

والوجهة للمضيف.   ،مع عناوين املصدر ويتوافق متاماً  ،األولوية العالية االتدفق ذ
 ؛2.2.2.0/24يتوافق مدخل التدفق التايل ذو األولوية األقل عىل عنوان الشبكة و

 »الفيلة« التي تنتمي إىل تدفقِ  ُحزمال فإنَّ  ؛ولوية أقلأ  وذ هذا مدخٌل  لكن مبا أنَّ 
توجيهها  سوف يتمُّ  ُحزم، وهذه الولوية العليا أوالًاأل  يذ مع املدخلِ  تتطابُق سوف 

 ،البيانات حركةَ  ظ أنَّ الحِ و   اإلفراغ الضويئ. إىل مبدلِ  ٦لخارج إىل املنفذ رقم إىل ا
 ،مع املداخل ذات األولوية األقل سوف تتطابُق  ؛»الفيلة«والتي هي غري تدفق 

 ي.  وسوف تنقل خالل املنفذ العاد
 ،ل بني املنفذينِص برمجة قواعد التدفق التي تَ  يتمُّ  ؛اإلفراغ الضويئ عىل مبدلِ  -

من و بني املبدالت املشاركة.   »الفيلة«إلعادة توجيه تدفق  ؛مخدَ ستَ التي سوف تُ و 
هناك  تإذا كانو   ه.وجَّ غري مُ  »الفيلة« تدفَق  أنَّ  سوف نفرتُض  ؛أجل التبسيِط 

 ا هنا ميكنُ هَ فُ ِص الخطوات التي نَ  فإنَّ  ؛االتجاهنيحركة بيانات كثيفة يف كال 
 اتجاه.   واملنفصل يف كلِّ  ،OTNمضاعفتها لتمثيل تدفق شبكة النقل البرصية 

من خالل مراقب  ؛اإلفراغ إبالغ تطبيقِ  سوف يتمُّ ف ؛»الفيلة«توقف تدفق  يف حالةِ  -
 إزالة التدفقات الخاصة.   وسيتمُّ  ،التدفق

   :الشبكاتمجمع إىل  ولِ التحكم بالوص ١٣-١٠
لشبكة الخاص بالشبكات إىل ا م بالوصولالتحكُّ  تطبيقِ  رشحنا فكرةَ  ١-٣-٨يف القسم 

املستوى  تصميمَ  ٦-١٠ح الشكل وضِّ يُ والخاصة مبجمع الشبكات.   SDNاملُعرَّفة بالربمجيات 
 من الشكل أنَّ  واضحاً  أن يكونَ  جُب يومجمع الشبكات.  إىل  م بالوصولِ التحكُّ  العايل لتطبيقِ 

  ألنه يلزم اإلبالغ عن املستخدمني غري املوثوقني املرتبطني بالشبكة.   ؛تفاعيلٌّ  هو تطبيٌق  التطبيَق 
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  تصميم تطبيق التحكم يف الوصول إىل الشبكة :٦-١٠ رقم شكل

  

لربوتوكول إيجاد  هناك تدفقات تسمحُ  كونَ يهي أن  ؛الحالة األساسية من املبدل تُعترب
توجيه طلبات  لكن ذلك يعيدُ ؛  DNSوبروتوكول أسامء النطاقات ،ARPن العناوي

 م ردودُ خدَ ستَ سوف تُ و   والردود إىل املتحكم. ،DHCPملضيفني إىل ابروتوكول التهيئة اآللية 
لبناء قاعدة بيانات من عناوين بروتوكول  ؛DHCPبروتوكول التهيئة اآللية للمضيفني 

  خاص باألجهزة املرتبطة بالشبكة.ال MACوعنوان الـ  ،IPاإلنرتنت 
 كون، يف حالة DHCPد عىل بروتوكول التهيئة اآللية للمضيفني الرَّ  عند مالحظةِ 

إىل قاعدة  لشبكة املستخدمَ إىل االتحكم يف الوصول  يضيف تطبيُق  اً؛جديد املستخدمِ 
التدفق يف  بعد ذلك مدخَل  ج التطبيُق ربمِ يُ ووحالة املستخدم تكون غري موثقة.   ،البيانات

التدفق باألحرف  برمجةُ  يتمُّ و الخاص باملستخدم. MACاملبدل املعتمد عىل عنوان ماك 
الخاصة  HTTPلتوجيه طلبات  ؛٦-١٠خط يف شكل  ااملائلة غري املوضوع تحته

سوف ف ؛جذاٍب  منطيٍّ  بشكلٍ  املتصفحَ  مُ خدِ ستَ املُ  لذا عندما يفتحُ  ؛باملستخدم إىل املتحكم
هنالك  حيث يكونُ  ؛دقيَّ إىل خادم الويب املُ  HTTPيف توجيه طلب  ُق التطبي سبُب تي
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عنوان بروتوكول  تعديلِ  من خاللِ  ؛ذلك بسهولةٍ  تحقيُق  ميكنُ و  للمستخدم. توثيٌق 
ومن ثم عند توجيه  ،للوجهة أيضاً) للطلب MACمع إمكانية لعنوان الـ ( IP اإلنرتنت

 بدالً  ٦-١٠ يف شكل بنيَّ د املُ قيَّ املُ  للتسجيل خادم الويبإىل  سوف ينتقُل ف ؛املبدل للحزمة
  ة.  دَ حدَّ من الجهة املُ 

التوجيه، والذي  عىل إعادةِ  HTTPهي أن تجرب  ؛دة العاديةقيَّ الطريقة املُ  تُعتربو 
أو صفحة د املرغوب فيه أو التوثيق قيَّ رسل املتصفح الخاص باملستخدم إىل التسجيل املُ يُ 

ل حركة حوِّ بربمجة املبدل مع التدفقات التي سوف تُ  مُ تحكِّ املُ  سوف يقومُ و دخول الضيف.  
ليس مثة أنواع أخرى من حركة البيانات يلزمها و دة.  قيَّ إىل البوابة املُ  HTTPالبيانات 
 لذا فإنَّ ؛ خالل متصفح الشبكة الخاص باملستخدم التوثيق يقعُ  نَّ إ حيث  ؛التوجيه

فع أو ذلك الدَّ  أن يلزمَ  ميكنُ و  دة.قيَّ البوابة املُ يف تبادل التوثيق مع  يشارُك  املستخدمَ 
دة بإبالغ تطبيق التحكم يف قيَّ البوابة املُ  عند اإلمتام تقومُ و التسجيل أو آلية أخرى مرتبطة.  

م واجهة خدِ ستَ يَ  التسجيلِ  خادمَ  ظ أنَّ الحِ و توثيقه.   مَّ تَ  املستخدمَ  أنَّ بالوصول إىل الشبكة 
إلخطار تطبيق التحكم  ؛نقل الحالة التمثيلية الخاصة بالتطبيقبرمجية واجهة املستخدم 

  م.ات الطارئة عىل حالة املستخدِ يف الوصول إىل الشبكة بالتغريُّ 
  باألحرف املائلة  ٦-١٠ شكلِ ال يف بنيَّ التدفق املُ  التطبيق مدخَل  يف هذه النقطة يزيُل و  

ولذا  ؛السميك من أسفلهامويستبدله مبدخلني للتدفق بالخط  ،خط اغري املوضوع تحته
بعد ذلك  عندما يتصل املستخدمُ و غري املحدود إىل الشبكة.  املستخدمِ  بوصولِ  يسمحُ 

ح له بالدخول إىل الشبكة بدون الحاجة إىل سمَ فإنه يُ  ؛بالشبكة يف حالة مل يزل مسجالً
  مداخل التدفق تلك.   إال إذا انتهى وقُت  ؛ يف خطوة التسجيل والتوثيقِيض املُ 

 خالَل  ياً توقفنا جزئ ؛٦-١٠ق رافِ ويف الشكل املُ  ،يف هذا املثال أنَّ  ظَ الحِ يُ  ىل القارئ أنْ ع
 إرسالِ  تفرض العملية الكاملة إعادةَ و  .HTTPبإعادة توجيه  دة الخاصةِ عقَّ املُ  العمليةِ 

HTTP 302  ُإلعادة توجيه املتصفح الخاص باملستخدم إىل خادم التسجيل.   ؛مستخدِ إىل امل
لة ببحثنا هذه التفاصيل وثيقةَ  تُعترب الو    لذا نستثنيها هنا.   ؛الصِّ
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   :ي الخدمةمِ قدِّ الخاصة مبُ  هندسة حركة البياناِت  ١٤-١٠

ي مِ قدِّ ملُ  رئيسيةً  أداةً  تُعتربهندسة حركة البيانات  كيف أنَّ  ؛أوضحنا ١-٢-٨يف القسم 
من أجل  ؛ة التي يعملون بهالتحسني عوائدهم عىل االستثامر يف الشبكات الكبري  ؛الخدمة

ط لتطبيق هندسة حركة بسَّ املُ  التصميمَ  ٧- ١٠الشكل  يوضحُ و ني بهم.العمالء الخاصِّ 
  يف الشكلِ بنيَّ حو املُ عىل النَّ و معلومات املراقبة يف االعتبار.   عُ ضَ البيانات االستباقية التي تَ 

 دُّ عَ يُ  التطبيقِ  تصميمَ  فإنَّ  ؛لباملثو  .جداً  التدفق يف جهاز التوجيه بسيطةً  قواعدُ  تُعترب
 ،ي حسابات املسارجِر مدير حساب املسار الذي يُ  عنرصِ  داخَل  التعقيدُ  يكمنُ و .بسيطاً 

  ن من حركة البيانات عىل الروابط املتاحة.  حسِّ ويُ 
 ٨-١٠شكل ال يربزُ وباستخدام تصميم التطبيق التفاعيل.  ميكن معالجة املشكلةِ 

بني هذا التصميم  البارزُ  الفارُق  نُ يكمُ و ه.ى الخاص بهذا التوجُّ عايل املستو ال التصميمَ 
التدفق  مدخَل  والتصميم االستباقي يف جداول التدفق عىل أجهزة التوجيه، التي تربزُ 

ال يوجد يف البداية  يف هذا الحلِّ و غري املتجانسة إىل املتحكم.   ُحزمه الوجِّ النهايئ الذي يُ 
  ء تدفق املتحكم.  تدفقات عىل املبدل باستثنا

  

  
  تصميم تطبيق هندسة حركة البيانات االستباقي: ٧-١٠ رقم شكل
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  تصميم تطبيق هندسة حركة البيانات التفاعيل :٨-١٠ رقم شكل

  

   ُحزمتدفق محدد غري عدم توجيه ال مع أيِّ  أة مسبقاً هيَّ التوجيه غري مُ  أجهزةُ  تُعترب
عند استالم هذه و  مع التطبيق التفاعيل.  تناسقةً باعتبارها م ؛غري املتجانسة إىل املتحكم

يحسب مدير ور مستمع التطبيق بهم إىل مدير التحكم يف املسار.  رّ ميُ  يف املتحكمِ  ُحزمال
ويتوفر أحامل حركة البيانات  ،إىل املكان املوجه األمثَل  التحكم يف املسار بعد ذلك املسارَ 

البيانات إىل  حركةُ  عندما تتوقُف و   د الطلب.عن بطريقةٍ  التدفقاتُ  لذا تتأسُس  ؛الحالية
  من خالل النضوج  ؛ياً إزالة التدفق ضمن ميكنُ و  التدفق. إزالةُ  يتمُّ  ؛الوجهة يف النهاية

   التدفَق  أنَّ  بوضوح التطبيَق  غَ بلِّ أن تُ  أو مهمة مراقبة حركة البيانات الخارجية ميكنُ 
  ل التطبيق.  التدفق من خال إلغاءُ  ميكنُ  مَّ ومن ثَ  ،قد توقف
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   :الخامتة ١٥-١٠

مع مفهوم  ٥فصل يف الفتوح املتدفق الدات حدّ بط بني مُ قمنا بالرَّ  يف هذا الفصلِ 
 جميعُ و وأمثلة الربمجة.   ،امللموس بالتصميمِ  يندَ زوَّ املُ  ٨و ٧ فصلنييف الاالستخدام اإلدرايك 

.  open SDN املفتوحة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات قامئة عىل تطبيقاِت  األمثلةِ 
لفة مع الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عرب واجهة أ مربمجي الشبكات املت ؛ فإنَّ بالتأكيدو 

أن  ميكنُ  - أو الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عرب الرتاكبات ،SDN via APIsاملستخدم 
املوجودة يف هذا  املشكالتملواجهة بعض  ؛ةربَ عتَ اتهم املُ يكونوا قادرين عىل استخدام تقنيَّ 

هذه التقنيات بسهولة وببساطة مع  يف رأينا أن تتكيَف  فال ميكنُ  ؛مع ذلكو  الفصل.
 التقنية بقاءُ  يعتمدُ  عندئذٍ و املجموعة الكاملة لهذه التطبيقات املوجودة يف هذا الفصل. 

 مثل تشمُل و لكن عىل عوامل أخرى أيضاً.   ؛عها من وجهة نظر املربمجليس فقط عىل توسُّ 
 ،) قوى السوق التي تدفعُ ٢ر الحلول الجاهزة (فُّ وَ ) التكلفة، التعقيد وتَ ١( :هذه القضايا

من  ) كيف نشأت االبتكارات املستقبلية املطلوبة رسيعاً ٣عىل البدائل املختلفة ( وتسحُب 
عالجة هذه مل من هذا الكتاب األخريةَ  الثالثةَ  الفصوَل  ُص صِّ خَ نُ وسوف البدائل املختلفة.  

  .   SDNلشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ل ةجوانب الثالثال
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  الفصل الحادي عرش

  ) املفتوحة املصدرSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
 

 دُّ عَ قمنا بتقديم ملحة إجاملية وعامة عن التدفق املفتوح الذي يُ  ؛يف الفصل الخامس
فتوحة املوعنرص مفتوح بشكل كامل يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  رإطا أكرثَ بوضوح 

، ONF)ار التدفق املفتوح عن طريق مؤسسة الشبكة املفتوحة (معي تطويرُ  مَّ تَ و املصدر.  
سواء كان  ؛بتطبيق عميل ONFال تقوم مؤسسة الشبكة املفتوحة  ؛عىل الرغم من ذلكو 

 فتوحةملا من العنارصِ  نقوم بتوفري مخزون لعددٍ س ؛يف هذا الفصلو للمبدل أو للمتحكم.  
مبا يف ذلك برنامج املصدر لربوتوكول  ؛لالستخدام يف البحث والتي تكون متاحةً  ،املصدر

 ةً مناسب اص تجعلهخَ مبوجب ُر  التدفق املفتوح نفسه.  تكون بعض هذه العنارص متاحةً 
ل اعتامد عدَّ ومُ  ،من هذه املبادرات من املعيارية سترسع العديدُ و لالستغالل التجاري.  

 استقصائيةً  ودراسةً  ل معاينةً هذا الفص مُ قدِّ يُ وسَ واستخدام الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.  
أشمل  داخل املوضوع بشكلٍ  اوأدواره اعالقاته يرشحُ سو  حُ وضِّ يُ سو  ،حول هذه املبادرات

  .  SDNللشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

ق عليه واملقبول حول مصطلح فَ تَّ املُ  االستخدامَ  الحظنا يف الفصول السابقة أنَّ 
يف و أكرث من نطاقه األصيل.   جيدٍ  ا واتسع بشكلٍ قد مَنَ  ؛SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

غري واضح يف معظم  SDNلربمجيات باالشبكات املُعرَّفة  أصبح تعريُف  لقد ؛الحقيقة
 ؛معظم هذا العمل، عىل الرغم من ذلكو األعامل الحالية عىل البيئة االفرتاضية للشبكة.  

يحدث يف  ؛open SDNاملصدر  املفتوحةيات لربمجبايف بروتوكول الشبكات املُعرَّفة  خاصةً 
مفتوحة املصدر متاحة لهؤالء الذين  مهمةٌ  فهناك مكتبةٌ  ؛كونه كذلكو العامل األكادميي.  

 ،SDNلربمجيات بايريدون تجربة أو بناء منتجات تجارية يف مناطق الشبكات املُعرَّفة 
 العديدَ فسنجُد أنَّ  ؛ت األكادمييةمااسهإذا نظرنا أبعد من اإل و والبيئة االفرتاضية للشبكات.  

.  SDNلربمجيات باباملصادر املفتوحة ملشاريع الشبكات املُعرَّفة  تسهم من الرشكات
املبدل الكبري إنديجو،  ها يف الفصول السابقة هي مرشوعُ ذكُر  مَّ التي تَ  األمثلةِ   بعُض َرب عتَ تُ و 

،  open vSwitch OVSVMWare’s؛ VMWare ومرشوع املبدل االفرتايض املفتوح لـ
يف مرشوع ضوء النهار  مساهمةٌ  ٢-٩-٩ها يف القسم ذكُر  مَّ من الرشكات التي تَ  والعديدُ 



  ) املفتوحة املصدرSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
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مساعدة هذه الدراسة االستقصائية للمشاريع  تمَتَّ و  .OpenDaylightاملفتوح املصدر 
يق عن طر كبريٍ  بشكلٍ  SDNقة بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات تعلِّ املصدر املُ  املفتوحة

لربمجيات باها بالفعل عن طريق املصدر املركزي للشبكات املُعرَّفة ؤ أدا املصنفات التي يتمُّ 
SDN )١٦،١٢ن (ي) وآخر٣.(  

ار الواسع للربمجيات الحرة بنقوم بتعيني ورسم هذا االختس ؛١-١١يف الشكل رقم 
الرئيسية فيه  من العنارص الشبكية املختلفة.  وتكون العنارصُ  املفتوحة املصدر للعديدِ 

  ألعىل:إىل اا من األسفل تصاعديٍّ 

  .جهاز التدفق املفتوح -
  .متحكم التدفق املفتوح -
  .التطبيقات -
  .املحاكاة االفرتاضية للشبكة -
  .االختبار واملحاكاة -

سم التوضيحي يف إظهاره عىل جانب املخطط والرَّ  تصنيف االختبار واملحاكاة يتمُّ  آخرُ 
وعناية يف التسلسل الهرمي من األسفل  دقيقٍ  م وجودهم بشكلٍ ئِ ال ألنه ال يُ  ؛الفئة األخرية

 ،املفتوح البارز واملتاح املصدرَ  رُ ظهِ من هذه الفئات تُ  واحدةٍ  كلُّ و ألعىل (التصاعدي).  إىل ا
بيضاوية مكتوبة بخط كبري.   يف هذه الفئة عن طريق وجودها داخل أشكالٍ  مُ سهِ تُ  هيو 
 بعضهاو نقوم بتقديم مخزون من هذه الربمجيات. س ؛القسميف األقسام التي تعقب ذلك و 

 التجاري للبيئة االفرتاضية الشبكية والشبكات ْرش للتوزيع والنَّ  م كأساٍس قدَّ ويُ  يُشتََهرُ 
من العمق  هذا املنتج املفتوح املصدر مبزيدٍ  ، وسنقوم بفحِص SDNاملُعرَّفة بالربمجيات 

 ؛١٠-١١و ٤-١١رص الشبكية املختلفة يف األقسام من خالل العنا حني ننتقُل و والتفصيل.  
ع هذه ضْ لوَ  ؛١- ١١ع القارئ عىل القيام بالنظر عن طريق الرجوع للشكل شجِّ فإننا نُ 

ياق الخاص بنظم االتصال املشرتكة للشبكات املُعرَّفة يف السِّ  املصدر املفتوحةاملرشوعات 
  .SDNبالربمجيات 
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 فتوحة املصدرعرَّفة بالربمجيات امل: مخطط للشبكات املُ ١-١١ رقم شكل

 ؛ااملصدر من خاللها تجاريٍّ  املفتوحةالربمجيات /استغالل الطريقة التي قد يتمُّ  تكونُ 
إيجاد  توفريها، وال يتمُّ  والتي مبوجبها يتمُّ  ،عىل طبيعة رخصة املصدر املفتوح معتمدةً 



  ) املفتوحة املصدرSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٤٤٤

 ؛مناذج الربمجيات نفسها.  لذا قبل مناقشة متساوٍ  ص عىل اإلطالق بشكلٍ خَ هذه الرُّ 
  مة هذه األيام.خدَ ستَ ص املفتوحة املصدر املُ خَ األنواع املنترشة والشائعة من الرُّ  نناقُش س

   :دة لهذا الفصلحدَّ ة ومُ َص صَّ خَ مصطلحات مُ  ١-١١

شائع يف مجتمع تطوير  استخدامه بشكلٍ  يتمُّ  يف هذا الفصل مصطلحاً  مُ قدِّ نُ س
أساس برنامج إىل إذا قمنا بالنظر و  . forkingالتفرع  :ال وهوفتوحة املصدر أ املالربمجيات 

تنمو وتنشأ يف مواقع  اً هناك فروع أنَّ  فسنجدُ  ؛كجذع للشجرة source codeاملصدر 
هم ستُ و مختلفة من ذلك الجذع حول العامل الذي يحدث فيه االبتكار والتجريب.  

يف النسخة الرئيسية  رجعيٍّ  كلٍ االبتكارات الناجحة واملهمة يف العديد من الحاالت بش
أعىل من  املستقبيل يف جزءٍ  يف اإلصدارِ  رُ ظهَ وتَ  ،رة من برنامج التعليمة الربمجيةطوَّ املُ 

 أساُس  عندما يتفرعُ و يف القياس واملحاكاة.   لتستمرَّ  ؛برنامج املصدر الجذع الخاص بشجرةِ 
 ع االتصالِ طْ بقَ  فإنه يقومُ  ؛جديد من اإلصدار الحايل code baseبرنامج تعليمة برمجية 

ؤثر إسهاماته تلن  ؛عيف هذا التفرُّ  املستمرَّ  االبتكارَ  هذا يعني أنَّ و لجذع.  إىل ا الذي يرجعُ 
  عىل أساس برنامج التعليمة الربمجية األصيل. رجعيٍّ  بشكلٍ 

   :بالربمجيات املفتوحة املصدر قضايا الرتخيص الخاصِّ  ٢-١١

 ؛فتوحة املصدراملج الربمجيات دِر يف بناء منتج تجاري يُ  ثيقٍ و  بشكلٍ  ما مل يدخل املرءُ 
بالربمجيات املفتوحة  هذا املجال يف الرتخيص الخاصِّ  تعقيدَ  فإنه من غري املحتمل أن يفهمَ 

حتى و ص الربمجيات املفتوحة املصدر املختلفة اليوم.  خَ من ُر  كبريٌ  د عددٌ وجَ يُ واملصدر.  
  حرة.   برمجيةً  رخصةً  ٨٨ من ما يبلغ gnu.org  [4]أدرجْت  ؛وقت كتابة هذا الكتاب

 ،فتوحة املصدر)املص الربمجية املجانية (خَ ما بني هذه الرُّ  عديدةٌ  بسيطةٌ  هناك فروٌق 
  االختالفاتُ َرب عتَ قد تُ و   غري قانونية من الناحية املهنية.لكونها  ؛والتي قد تبدو غامضةً 

أو املصدر لهذه  ،ق باستخدام اسم املنشئلَّ ام يتعَ أو املتطلبات في ،حول الرتاخيص الطفيفةُ 
هي فقط من بعض  -  أو املتطلبات املتعلقة باالمتثال لقوانني التصدير األمريكية ،الرخصة

برنامج مصدري مجاين (مفتوحة املصدر)  ِض ْر التي تقوم بعَ  الرشكاتُ و االختالفات بينهم.  
قد يكون االسم  إنه حيثب ؛يف الرخصة كانت تقوم بذلك واسم املنظمة مذكورٌ  ؛يف املايض

نفسه هو االختالف الجوهري الوحيد ما بني رخصة رشكة ورخصة أخرى موجودة بالفعل.  
 املصدرِ  إصدارُ  مَّ والتي مبوجبها قد تَ  ،ص املختلفةخَ حول الرُّ  مخترصٍ  ٍف صْ بتوفري وَ  نقومُ وس
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تشعبات األعامل التجارية الختيار إىل  خاصٍّ  الفتني االنتباه بشكلٍ  ؛املذكور يف هذا الفصل
  ص يف منتج تجاري.خَ واحدة من هذه الرُّ  كلِّ  إدراج الربمجيات مبوجِب 

مصدر بدون  برنامج توفريُ  أن يتمَّ هو املفتوح  للمصدرِ  مقبوالً  مشرتكاً  عامالً  دُّ عَ يُ ومام 
ناك هو دة من األغراض.  حدَّ وتقوم بتعديله ملجموعة مُ  ،وأنك قد تستخدمه ،تكاليف
 بشكلٍ  دُّ حِ هذا يَ  أنَّ  نعتقدُ و فقط باالستخدام غري التجاري.   يسمحُ  اً متاح مفتوحٌ  مصدرٌ 

 لذا لن نقوم مبناقشة ذلك األمر مبزيدٍ  ؛به هذه الربمجيات تبَ من األثر الذي قد تسبَّ  كبريٍ 
هناك ف ؛امح باالستخدام التجاري، بالرغم من ذلكالسَّ  حتى عندما يتمُّ و من التفصيل هنا.  

  يف االلتزامات الضمنية يف استخدام هذه الربمجيات.     اختالفات بارزةٌ 
د من بعض الفئات الرئيسية للرتخيص املفتوح املصدر يف االستخدام التجاري عَ ويُ 

والرخصة العامة لرتخيص  ،GNUللوثائق الحرة  جنو رخصةِ  منطُ  ؛واسع االنتشار اليومال
وأباتيش  ،BSDبريكيل يونكس (أحد أنظمة يونكس) برمجيات  ةوتوزيع ،GPL)النسخة (

من  هناك العديدُ و (خادوم الويب اتش يت يت يب أباتيش أشهر خادم ويب عىل اإلنرتنت).  
من  حقيقيٍّ  ة املمنوحة هي بالفعل وبشكلٍ خصَ ما إذا كانت الرُّ  املنظامت التي تنظرُ 

فتوحة امل( FSFالربمجية الحرة هذه املجموعات عىل املؤسسة  تشتمُل و املصادر املفتوحة.  
  رخصة. عىل أيِّ  دامئاً  ناملصدر) ومبادرة املصادر املفتوحة.  فقد ال يوافقو 

نظام التشغيل  توزيعُ  يتمُّ وشائع بشكل كبري.   ترخيٍص  منوذجَ  العامةُ  د الرخصةُ عَ تُ و 
ل خ وتعديسْ للمستخدمني بنَ  فهي تسمحُ  ؛خصة العامةالرتخيص من الرُّ  لينكس مبوجِب 
ة العامة خصَ  الرُّ َرب عتَ بالرغم من ذلك، تُ  ؛من الرشكات للعديدِ و .  ِيل عْ فِ  غرٍض  الربمجيات أليِّ 

أو ما  ،حقوق النسخ املرتوكة«بإدراج مفهوم  تقومُ إذ ؛ دة جداً يف جانب رئييس واحدقيّ مُ 
أن  يجُب  ؛قةمشت أعاملٍ  أيِّ  توزيعُ  مَّ حيث إذا تَ ب ؛copyleft »ى بامللكية غري املحفوظةسمَّ يُ 

هذا يعني أنه إذا قامت  ؛من وجهة النظر العمليةو .  هاها مبوجب الرخصة نفستوزيعُ  يتمَّ 
خصة أساس برنامج املصدر للتعليمة الربمجية املفتوحة املصدر للرُّ  بتمديدِ  تجاريةٌ  رشكةٌ 

-  ضها عىل السوقْر لتقديم وظيفة جديدة تريد تقدميها وعَ  ؛GPLالعامة لرتخيص النسخ 
للمجتمع املفتوح  مجاينٍّ  ه وتوفريه بشكلٍ إتاحتُ  أن يتمَّ  عمله يجُب  الذي يتمُّ  التعديَل  إنَّ ف

د الخاصية جسّ إذا كانت تُ و .  GPLخصة العامة لرتخيص النسخ املصدر مبوجب رشوط الرُّ 
 ؛كةلهذه الرش  القيمةِ  ِض ْر لعَ  مركزيةً  دُّ عَ تُ  أساسيةً  فكريةً  هنا ملكيةً  السؤالِ  محلُّ التي هي 

ها توفرُي  التي يتمُّ  الخاصيةِ  استخدامُ  من املمكنإذا كان و .  نادرٍ  بشكلٍ  د مقبوالًعَ فهذا يُ 
قد تكون ف ؛عن طريق الرخصة العامة املفتوحة املصدر مع ملكية فكرية قليلة مضافة



  ) املفتوحة املصدرSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٤٤٦

لالستخدام يف املنتجات  مناسبةً  GPLالشفرة الخاصة بالرخصة العامة لرتخيص النسخ 
له نتائج  كونَ تأن  وميكنُ  ،واضحاً  ق يظلُّ ْر هذا الفَ  عىل أنَّ  مع التأكيدِ وذلك  التجارية. 

 يتمُّ  ؛لهذا السببو ء التشغيل من املستثمرين.  دْ ضخمة عىل القيمة التي يتلقاها يف بَ 
 تظلُّ  ؛مع ذلكو ر يف الصناعة.  ذَ املفتوحة املصدر بحَ  GPLالرخصة العامة  استخدامُ 

د وجَ تُ و .  ن أكرث رخص الربمجيات املجانية األوسع استخداماً م GPLالرخصة العامة 
 تقييداً  بعض اليشء أكرثَ  دُّ عَ وتُ  ،٣وإصدار  ٢إصدار  GPLخصة العامة لرتخيص النسخ الرُّ 

 من النسخة األولية.
تساهالً.   أكرثَ  BSD-familyمن مجموعة توزيع برمجيات بريكيل  الرتخيِص  د منوذجُ عَ يُ 

، نظام BSDه ألول مرة لتوزيع برمجيات بريكيل استخدامُ  ص تمَّ خَ لرُّ من ا هذا النمطُ و 
من الخيارات لهذه الرخصة األصلية منذ أول  عددٌ  وَجديُ وتشغيل شبيه بيونكس.  

مجموعة تراخيص توزيع برمجيات بريكيل  هنا مصطلحَ  استخدام لها، ومن ثم نستخدمُ 
يكون  ؛GPL codeالعامة  الشفرة الربمجية للرخصة عىل خالِف و . BSD  يونكس

التزام للمساهمة يف إرجاع األعامل املشتقة إىل مجتمع  خاضع أليِّ  غريَ  املستخدمُ 
إلدماج توزيع برمجيات بريكيل  ؛خطورةً  هذا يجعلها أقلَّ و فتوحة املصدر.  املالربمجيات 

BSD  ُار لهذا خ اإلصدسَ يف بعض نُ و ة املفتوحة املصدر يف املنتجات التجارية.  صَ رخَّ امل
؛ بشكلٍ  هذه العبارة مطلوبةً  تكونُ و   د عبارة إعالنية.وجَ تُ  ؛صخَ النمط من الرُّ  إلقرار  أسايسٍّ

هذا  غم من أنَّ عىل الرَّ و عن املنتج.   إعالنٍ  كيل لجامعة كاليفورنيا يف أيِّ ري ب برنامجاستخدام 
هناك ف ؛BSDكيل لإلصدار من رخص توزيع برمجيات بري  خٍ سَ إزالته يف أحدث نُ  مَّ الطلب تَ 

عىل  مثاٌل و ترخيصها بنفس التقييد.   من منتجات الربمجيات املجانية ال تزال يتمُّ  العديدُ 
 والتي تتطلُب  ،األوسع استخداماً   )OpenSSL(أوبن إس إس إلمكتبة تشفري تطبيق  :ذلك

  من املؤلف يف اإلعالن عن املنتج. اإلقرارَ 
أخرى  رخصةٍ   اإلنرتنت) هي منوذجُ أباتيش (أشهر خادم ويب عىل د رخصةُ عَ تُ 

مؤسسة الرخصة عن طريق  تطويرُ وقد تمَّ  فتوحة املصدر.املمتساهلة من الربمجيات 
بح لدعم مشاريع ) وهي رشكة غري هادفة للرِّ (ASF إىل َرص ختَ وتُ  ،برمجيات أباتيش
 ويتم استخدامها للربمجيات التي يتمُّ  ،أباتيش خادم الويب امبا فيه ؛برمجيات أباتيش

باإلضافة إىل بعض الكيانات غري مؤسسة  ASFا عن طريق مؤسسة برمجيات أباتيش إنتاجه
دة قيَّ أباتيش غري مُ  ب رخصةِ وجَ مبُ  املقدمةُ  د الربمجياتُ عَ تُ و .  non-ASFبرمجيات أباتيش 

 والتأليف وإخالء املسؤولية ْرش عدا املتطلبات الخاصة بإخطار حقوق النَّ  ما ؛االستخدام
عىل  ضئيٌل  هذا القيد له تأثريٌ  ألنَّ  ؛املصدري نفسه الربنامجبها يف  اظُ االحتف التي يتمُّ 
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تبني العديد من الكيانات التجارية املنتجات و التسويق التجاري املحتمل لهذا الربنامج، 
  ة اليوم.  صَ رخَّ مجاين الشفرة املصدرية لربمجيات أباتيش املُ  التي تدرج بشكلٍ 
 EPLحرة  رخصة برمجية عىل أنها لعموميةرخصة إكليبس اإىل  ميكن النظرُ 

العمومية  لرتخيص كبديلٍ  مؤسسة إكليبس لبَ ة من قِ جَ نتَ الربامج املُ مستعملة يف  ومتساهلة
ما  أو ،أو املرفوعة ،حقوق املرتوكة) عىل أنها حل وسط ما بني جوانب ال٧(  (EPL) الخالقة

العامة ورخصة أباتيش  ةخصَ للرُّ  حقوق النسخبكلمة  وهو تالعٌب ،  (Copyleft)ى سمَّ يُ 
املرخص  ياملصدر  الربنامجعن  أن ينتجَ  دة، ميكنُ حدَّ مبوجب ظروف مُ و ا.  تجاريٍّ  نترشةامل

جتمع مبباملساهمة يف إعادة التعديالت الخاصة  التزامٌ  ؛(EPL)لرخصة إكليبس العمومية 
 لذا ميكنُ  اً؛عاملي اً هذا ليس مطلبف ؛عىل الرغم من ذلكو  فتوحة املصدر.املالربمجيات 

 نو جَرب هذا الربنامج يف املنتجات التجارية بدون مخاطر من كونهم يُ  إدراجُ  للُمطَوِّرين غالباً 
ة بهم عىل مجتمع الربمجيات املفتوحة املصدر الفكرية الخاصَّ  حقوق امللكيةِ  ِض ْر عىل عَ 

 ارمجيٍّ ب اً ليست منوذج يدخل هذا الطلب محل التنفيذ عندما تكون التعديالتُ وبالكامل.  
ة لرخصة إكليبس صَ رخَّ من النسخة األصلية املُ  بارزٍ  لكنها تحتوي عىل جزءٍ  ؛منفصالً

بإصدار  من األصل.  حتى عندما يكون الطلُب  اً مشتق  لذلك عمالًَرب عتَ وتُ  ،EPLالعمومية 
شخص  يتطلب من املستخدم منح رخصة أليِّ  ؛للنسخة األصلية ليس مفعالً امتداداٍت 

  حول هذه التعديالت. عالمة تجارية قد يحملها املستخدمُ  تهم أليِّ تعديال  يستقبُل 
  (FOSS)الخاصة بجامعة ستانفورد املصدر  واملفتوحةة رَّ د رخصة الربمجيات الحُ عَ تُ 

فيها مواجهة املشكلة الشائعة  باالهتامم واملالحظة يف الطريقة التي تحاوُل  ) جديرةً ٨(
 ؛GPLبالربنامج املصدري املرخص للرخصة العامة الخاصة باالستخدام التجاري الخاصة 

جامعة ستانفورد يف  كان دافعُ و للنسخ املفتوحة.   copyleftَوفْقاً ألحكام الحقوق املرتوكة 
ن مرتددين يف تطوير و ب املوقف الذي يكون فيه املُطَوِّر هو تجنُّ  ؛تطوير هذا املفهوم

يف و عام.   املفهوم ميكن تطبيقه بشكلٍ  غم من أنَّ التطبيقات للمتحكم الفنار، عىل الرَّ 
مبوجب الرشوط الخاصة  »بيكون«جامعة ستانفورد إصدار برنامج املتحكم  تريدُ  ؛الجوهر

 مستخدمَ  أنَّ  (FOSS) املصدر املفتوحةرخصة الربمجيات الحرة و د حدِّ بالرخصة العامة، وتُ 
خصة رشوط الرُّ  سه مبوجِب يف معاملة برنامج املتحكم الفنار نف أن يستمرَّ  يجُب  الربنامج
ميكن إصداره مبوجب  »بيكون« ـالربمجي الذي قاموا بكتابته كتطبيق ل لكن النصَّ  ؛العامة

  ق عليها.     صدَّ املُ  (FOSS) املصدر املفتوحةلربمجيات الحرة و لص التابعة خَ من الرُّ  عددٍ  أيِّ 



  ) املفتوحة املصدرSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٤٤٨

 مَّ التي تَ و  ،فتوحة املصدر شيوعاً ص املخَ الرُّ  ق عليها هي أكرثُ صدَّ املُ   هذه الرخُص َرب عتَ تُ و 
مفتوح املصدر مبوجب  تطبيقٍ  إصدارُ  أن يتمَّ  ميكنُ  ؛مالحٍظ  بشكلٍ و رشحها يف هذا الفصل.   

 مثل رخصة أباتيش التي ال تتطلب أن يتمَّ  ،من الناحية التجارية تكون أكرث فعاليةً  رخصةٍ 
وبذلك،  ؛فتوحة املصدراملمجيات األعامل املشتقة لربنامج التطبيقات عىل مجتمع الرب  إصدارُ 

  جديد. دة بشكلٍ تولِّ ر بحراسة امللكية الفكرية الخاصة به واملُ طوِّ للمُ  امحُ السَّ يتمُّ 

  : ملفات التعريف ملستخدمي الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة املصدر ٣- ١١

لة الوثيقة بني الربمجيات املفتوحة املصدر واحتي ىلعند الحكم ع اجات الشبكات الصِّ
ور الذي عىل الدَّ  كبريٍ  بشكلٍ  ستكون اإلجابة معتمدةً ف ؛املُعرَّفة بالربمجيات للمنظمة اململوكة

من خالل حقل العمل التنافيس الخاص بالشبكات املُعرَّفة  ؛هإلياملنظمة  وتهدُف  تطمحُ 
عرَّفة بالربمجيات كانوا يف ني األوائل للشبكات املُ تبنِّ املُ  أغلَب  فإنَّ  ؛للتأكد من ذلكو بالربمجيات.  

 ؛بالنسبة لهؤالء الباحثنيو أكادميية.   العديد منهم عملوا يف بيئةٍ و حرصي،  لب باحثني بشكلٍ االغ
 ةٍ أهمي ذا مستمر مع الربنامج عىل املرونة والقدرة عىل التعامل بشكلٍ  الحفاظُ   دامئاً َرب عتَ يُ 

عم أو الحامية ل قصوى مقارنةً  وما زالت  كانت ؛لهذا السببو  لملكية الفكرية.باالهتاممات بالدَّ
وبرنامج التعليمة  ،بربوتوكول التدفق املفتوح التحكم املفتوحة املصدر التي تعمُل  أجهزةُ 

يف  هذا األمر بالبدء ستجدُ  ؛باملثلو  جداً يف بيئات البحث. مهمةً  ؛الربمجية الخاصة باملبدل
جداً  مغرياً  ؛بربوتوكول التدفق املفتوح يعمُل التشغيل عىل أمل بناء مبدل أو متحكم جديد 

 تكبح ملفتوحة املصدر الحالية رشيطة أاللتعزيز قدرات العمل الحارضة يف تنفيذ الربمجيات ا
ما  واحدٌ إذا كان و   بحقوق امللكية الفكرية للمنظمة. ومتنع التطور واالستغالل التجاري الخاص

بربوتوكول التدفق  مع املتحكم الذي يعمُل  مُل سيكون التعاف ؛حابيةللحوسبة السَّ  مشغالً
 ها يف حالةِ ؤ للمرء استدعا بها ميكنُ  موثوقٍ  مٍ عْ بكثري من امتالك منظمة دَ  أهميةً  املفتوح أقلَّ 

ثالث فئات واسعة للمستخدمني املحتملني  فنحن نقرتحُ  ؛حدوث عطب أو عيب يف الشبكة. لذا
  :SDNكات املُعرَّفة بالربمجيات للربمجيات املفتوحة املصدر املتعلقة بالشب

 .البحث العلمي -
  .نين التجاريياملُطَوِّر -
 .الشبكات مشغيل -

 من الربمجيات املفتوحة املصدر سيتوافق بشكلٍ  ماً قدَّ مُ  جزءاً  أنَّ  وافرتاِض  وعىل قبولِ 
من فئات هؤالء املستخدمني  واحدٍ  سيكون لكلِّ ف ؛مع متطلبات املستخدم وظيفيٍّ 



  الفصل الحادي عرش

 ٤٤٩  املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

يف رشكة تجارية عىل التأكد من أنه/ أنها لن  ز املطورُ كِّ سريُ و سية مختلفة.  أسا اهتامماتٌ 
د من قدرة رشكته/ رشكتها عىل استغالل قيِّ وتُ  دُّ حِ برمجيات مفتوحة املصدر تَ  تدرج أيَّ 

 غالباً و امللكية الفكرية الخاصة بها.   ويتأكد من أنها سوف تحمي حقوَق  ،امنتجاتها تجاريٍّ 
 تعديُل  وذات إشكالية عندما يتمُّ  ،معضلةً  GPLخصة العامة لرتخيص النسخ الر  َعدُّ ما تُ 

رها للعامة إتاحتها وتوفُّ  تمَّ يأن  لذا فإن التعديالت يجُب  ؛الربمجيات املفتوحة املصدر
 الباحثني لديهم أكرب قدرٍ  إنَّ ف ؛عام بشكلٍ و  .GPLمبوجب الرخصة العامة لرتخيص النسخ 

من جميع  وخالياً  ومجانياً  متاحاً  املصدرُ  الربنامجُ  أن يكونَ  ن يفبو وببساطة يرغ ،من املرونة
 َرب عتَ يُ  ؛غم من ذلك، وعىل الرَّ غالباً و  .غرٍض  وميكن تعديله وتوزيعه أليِّ  ،التكاليف املادية

 نولذا قد يفضلو  ؛ومؤيدين أقوياء لنمو الربمجيات املفتوحة املصدر اً الباحثون أيضاً أنصار 
إرجاع تعديالتهم إىل مجتمع يف  سهامم املستخدمني باإل لِز والتي تُ  ،رتوكةرخصة الحقوق امل

الشبكة أكرث بالحفاظ عىل الشبكة  مشغُل  سيهتمُّ  ؛فتوحة املصدر.  يف النهايةاملالربمجيات 
 ،املنتج الربمجي املفتوح املصدر دعمُ  ولذلك سريكز عىل كيف سيتمُّ  ؛يف حالة تشغيلية

  .وسليامً  وكيف سيكون قوياً 
 أمرُ  سيكون دامئاً  ؛فتوحة املصدراملغري التجارية الرئيسية للربمجيات  بسبب الطبيعةِ و 

ر الرشكات دْ من قَ  هذا سريفعُ و   .تحدياً  ر األخطاءُ ظهِ عندما تُ  سيكون مسؤوالً نْ مَ  تحديدِ 
 حيث تكونُ  ؛الفعَّ  بالتسويق التجاري للربمجيات املفتوحة املصدر بشكلٍ  التي تقومُ 

 مَّ ولكن توفري إصدارات تَ  ؛خصائص ومزايا جديدة التي سيضيفونها ليست تطويرَ  القيمة
 نياملشغل بعُض  سيرتاجعُ و عم.  وتكوينات ومكتب استدعاء للدَّ  ،جيد اختبارها بشكلٍ 

ات الشبكات الرئيسيني.من ُمَصنِّ  التقنيةببساطة عن العادة القدمية من رشاء   عي ُمَعدَّ
ات الشبكات الخاص بهمم مُ خدِ ستَ كان يَ  سواءٌ و   الربمجياِت  ؛زود خدمة اإلنرتنت ملصنع ُمَعدَّ

لة باملشغلني يَُعدُّ عىل األرجحاألمر فإنَّ هذا  ؛املفتوحة املصدر أم ال نهم ؛ إذ إ غري وثيق الصِّ
ات باإلضافة إىل بوليصة التأمني وال يهمُّ  نبالفعل يقومو   َل صَ من أين حَ  ؛كثرياً  برشاء املَُعدَّ

ات الشبكات عىل هذه  مصنعُ  حايب املشغل السَّ  نَّ إ حيث  ؛عىل الجانب اآلخرو .  التقنيةُمَعدَّ
قد تخدم تطبيقات الربمجيات ف ؛مسؤولية دعم للبنية التحتية للتبديل َل مُّ حَ قد ال يريد تَ 

د ومراقبة الربمجيات كنقاط بداية مفيدة للمرشوعات صْ أو َر املفتوحة املصدر أو االختبار 
  ا.ة محليٍّ املدعوم



  ) املفتوحة املصدرSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٤٥٠

بعض  تشتمُل  ؛ها يف هذا الفصلمناقشتُ  الربمجيات التي تمَّ  مبرشوعاِت  فيام يتعلُق و 
   ، وهوفئات مختلفة من املستخدمني باستخدام بعض الربمجيات ية قيامكيف عىلاألمثلة 

 ما يشمل:
موروث وقديم إىل تبديل  استخدام تبديلٍ من  االنتقال املبدل رشكة عتادِ  قد تريدُ  -

للتبديل الذي  ابرمجيٍّ  اً ويستخدم برنامج ،بربوتوكول التدفق املفتوح يعمُل نشط 
 كنقطة بداية. ٥- ١١يعمل بربوتوكول التدفق املفتوح نقدمه يف القسم 

ها مرشوعَ  ؛يعمل بربوتوكول التدفق املفتوح تجاريٍّ  متحكمٍ  َض ْر عَ  تريدُ  قد تبدأ رشكةٌ  -
التدفق املفتوح التي أدرجناها يف  لو بربوتوكمن أجهزة التحكم التي تعمل  بواحدٍ 

 له أصعب.  عْ بجَ  وقمنا بإضافة خصائص لها وتحصني الربنامج ،٦- ١١القسم 
حابية باستخدام تطبيقات الشبكات املُعرَّفة الحوسبة السَّ  مشغُل  قد يقومُ  -

للبدء يف  ٧- ١١مثل تلك التي قمنا بوصفها يف القسم  ،بالربمجيات املفتوحة املصدر
 .التقنيةباالستثامر يف هذه  التدفق املفتوح قبل اتخاذ قرارٍ  نيةتقتجريب 

 ؛دة للمرشوعات الربمجية يف األقسام التاليةتعدِّ أثناء استعراضنا للفئات املختلفة املُ يف 
من هذه الفئات الثالث من املستخدمني من املحتمل أن  بإدراج أيٍّ  واحدةٍ  يف كلِّ  نقومُ س
من بعض الربمجيات املفتوحة املصدر  م اآلن مخزوناً قدِّ نُ وسم.  قدَّ ملُ الربمجيات ا ى عرَض بنَّ يتَ 
ها عن طريق الباحثني استخدامُ  والتي يتمُّ  ،SDNصة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات خصَّ املُ 

 ؛إىل َحدٍّ ما هذه املرشوعات املفتوحة املصدر كبريٌ  عددَ  نَّ ونظراً أل واملُطَوِّرين واملشغلني.  
وتزامن  ،وأجهزة التحكم ،يف الفئات األساسية من املبدالت اوتجميعه ابوضعهفقد قمنا 

ص لخِّ نُ و .  ١-١١واملحاكاة واالختبار كام هو موصوف يف الشكل رقم  ،والتطبيقات ،العمل
من  واحدة من هذه الفئات يف عددٍ  املصدر املختلفة يف كلِّ  املفتوحةإسهامات الربمجيات 

 امٍّ مه الخاص دوراً  فيه املرشوعُ  يف املثال الذي يلعُب  لية.  فقط نقومُ الجداول يف األقسام التا
  من التفصيل. ، بوصفه مبزيدٍ SDNغري معتاد يف تطوير الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

   :لربوتوكول التدفق املفتوح الربمجيُّ  النصُّ  ٤-١١

املبدل واملتحكم من من تطبيقات  كلٌّ  زَ عزِّ أن يُ  ميكنُ  ؛٢-١١يف الشكل  كام يظهرُ 
تعددة لربوتوكول املتطبيقات املفتوحة املصدر الهناك و تطبيق بروتوكول التدفق املفتوح.  

لتوفري وصف  ؛شكل وتنسيق الجداول الزوجية الخانات نستخدمُ و التدفق املفتوح.  
 اأساسيٍّ  اً م وصفقدِّ نُ س ؛١- ١١يف الجدول رقم و مقتضب وموجز لهذه التطبيقات.  



  الفصل الحادي عرش

 ٤٥١  املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

 لة فيام يخصُّ فصَّ نقوم بإدراج معلومات مُ فس ؛٢- ١١يف الجدول أما ات املتاحة، للتطبيق
الكتابة به (بحسب  الربمجي الذي تمَّ  مزود خدمة الربنامج، ونوع الرخصة، والنصَّ 
فة هدَ ستَ هذه الفئات املُ  لقد قمنا بتحديدِ و االقتضاء)، وفئة (فئات) املستخدمني املحتملني.  

) ٢الرخصة، و( ) طبيعةَ ١: (من املعايري تتضمنُ  عددٍ  ريق استخدامِ من املستخدمني عن ط
  معروفني لنا. ن) املستخدمني الفعليني عندما يكونو ٣و( ،النص الربمجي نضجَ 

  

  
  

 تطبيقات مصدر بروتوكول التدفق املفتوح: ٢-١١ رقم شكل

  )١-١١( رقم جدول
  وصف :املصدر لربوتوكول التدفق املفتوحالتطبيقات املفتوحة 

  
  الوصف  اسم املنتج

  مرجع التدفق املفتوح
openflow reference 

   .أساس النص الربمجي املرجعي الذي يتعقب املواصفات

  أوبن فوسيت
openfaucet  

 اً مستخدم openflow ١.٠تطبيق نص برمجي لربوتوكول التدفق املفتوح 
  .من أجهزة التحكم واملبدالت يف كلٍّ 

  تدفق مفتوح جيه
openflowj  

تطبيق نص برمجي لربوتوكول التدفق املفتوح.  يدمج كل من بيكون والفلو 
  .فايزر هذا النص الربمجي

  



  ) املفتوحة املصدرSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٤٥٢

   )٢-١١( رقم جدول
  التطبيقات املفتوحة املصدر لربوتوكول التدفق املفتوح: تفاصيل

   

  اللغة الربمجية  الرخصة  املصدر  اسم املنتج
املستخدم 

  فهدَ ستَ املُ 

  مرجع التدفق املفتوح
openflow reference 

ستانفورد 
Stanford 

 ةرخصة عىل منط توزيع
برمجيات بريكيل يونكس 
(أحد أنظمة يونكس) 

BSD  

لغة اليس 
 Cالربمجية 

  البحث

   أوبن فوسيت 
openfaucet  

ميدوكورا 
Midojura 

  Apatcheرخصة أباتيش 
لغة البايثون 

الربمجية 
Python 

  البحث

تدفق مفتوح 
  openflowjجيه

رد ستانفو 
Stanford 

 Apacheرخصة أباتيش 
لغة الجافا 

  javaالربمجية 
  البحث

  
 املصدرَ  دُّ عَ يف متحكم بيكون، الذي يُ  بارزاً  openflowjتدفق مفتوح جيه  يكون منتجُ 

ملنتج التدفق املفتوح جيه  الربمجيَّ  النصَّ  مستخدماً  ؛من تطبيقات املتحكم األخرى لعددٍ 
openflowj   .  
لتقديم  ؛هذا الشكل والتنسيق من الجداول الثنائية الزوجية تخدامِ يف اس سنستمرُّ 

من الفئات الرئيسية التي قمنا مبناقشتها  للمرشوعات املفتوحة املصدر البارزة يف كلٍّ  وصٍف 
إىل  نشريُ و لنا.   يف بعض الحاالت قد تكون اللغة أو الرخصة غري معلومةٍ و يف هذا الفصل.  

نقوم أيضاً بتعليم خلية و ) يف خلية الجدول املقابلة.  -(ذلك عن طريق وضع الواصلة 
  م لغات برمجية متعددة.    خدِ ستَ املرشوع يَ  ) للغات يف حالة أنَّ -ع الواصلة (ضْ الجدول بوَ 

  :تطبيقات املبدل ٥-١١

أنواع تطبيقات املبدل للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  أهمِّ  بعَض  يف هذا القسم سنناقُش 
تطبيقات التوزيع الشبيك للشبكات املُعرَّفة  تلخيُص  يتمُّ وساملتاحة.   SDNملصدر املفتوحة ا

  بالرجوع والنظر يف و  .٤-١١و ٣-١١بالربمجيات املفتوحة املصدر يف الجدول رقم 
عىل  لٍ مَ حتَ مُ  ق بشكلٍ طبَّ تُ فتوح املصدر ميكن أن املتطبيقات املبدل  ميكننا رؤية أنَّ  ؛١-١١شكل 

ات جهاز التدفق املفتوح باإلضافة إىل املبدالت االفرتاضية املعتمدة عىل من تطبيق كلٍّ 



  الفصل الحادي عرش

 ٤٥٣  املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

 ؛باستفاضة مناقشتهام مَّ سنستعرض أكرث تطبيقني للمبدالت تَ  ؛يف الفقرات التاليةو  الربمجيات.
، ومرشوع إنديجو لرشكة بيج OVS)للمبدل االفرتايض املفتوح ( تطبيقات مفتوحة املصدر

باإلضافة إىل أساس النص الربمجي لنقطة الوصول الال سليك  ؛البياناتسويتش الشبكية ملراكز 
  .  Pantouى بانتو سمَّ ج العامل بربوتوكول التدفق املفتوح املُ درَ الوحيد املُ 

املصدر للمبدل االفرتايض  املفتوحةُ  التطبيقاتُ  دُّ عَ تُ  ؛حتى وقت كتابة هذا الكتاب
كاملة الخواص الرة و املفتوحة املصدر املتطوِّ من أكرث التطبيقات  واحدةً  OVS)املفتوح (

التطبيقات املفتوحة املصدر  استخدامُ  مَّ تَ وقد لجانب املبدل لتطبيقات التدفق املفتوح.  
باإلضافة  ؛م داخل مبدالت األجهزة األصليةكمنطق تحكُّ  OVS)للمبدل االفرتايض املفتوح (

لتنفيذ البيئة  مراقب األجهزة االفرتاضية ار عن طريقدَ ويُ  إىل املبدل االفرتايض الذي يعمُل 
لتطبيقات املفتوحة املصدر للمبدل ل املطورُ  قام ؛ياق األخريِ يف السِّ و االفرتاضية الشبكية.  

تطبيقات مفتوحة  ورشكة نيسريا لبعض الوقت بشحن منتجِ  ،OVS)االفرتايض املفتوح (
ة امل OVS)املصدر للمبدل االفرتايض املفتوح ( . NVPحاكاة االفرتاضية الشبكية مع ِمَنصَّ

تقوم  هي رشكةٌ ، و    (VMware, Inc)رشكةعن طريق  Niciraمنذ استحواذ رشكة نيسريا و 
للتوزيع االفرتايض املفتوح  أنظمة التشغيل ومحاكاة  وسبة السحابيةالح بتوفري برمجيات

ة املحاكاة االفرتاضية الشبكيةواملصدر،  .  NSXاآلن تحت اسم  NVP يتم تسويق منتج ِمَنصَّ
التدفق  بروتوكوَل  OVS)املفتوحة املصدر للمبدل االفرتايض املفتوح ( تطبيقاتُ الم خدِ ستَ تَ و 

ملبدل االفرتايض املفتوح اللتحكم يف التدفقات وبروتوكول إدارة قاعدة بيانات  ؛املفتوح
)(OVSDB .فرتايض املفتوح املفتوحة املصدر للمبدل اال  تطبيقاتُ الم خدِ ستَ تَ و  للتهيئة
)(OVS  س فلو إ  بروتوكوَلsFlow   .ونفاذُ  نقُل  يتمُّ ولنامذج الُحزَم البيانية وفحصها 

لها يف أجهزة التبديل املتعددة  ووطناً  لذا تجد مكاناً  ؛الربنامج لرشائح التبديل املتعددة
املصدر  تطبيقات املفتوحةالمن استخدام  منا مثاالً، قدَّ ٣-٦-٦يف القسم و كذلك أيضاً. 

عن طريق عالمات  SDNللشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  OVS)للمبدل االفرتايض املفتوح (
 لتنفيذ البيئة االفرتاضية الشبكية.   ؛أو مراقب األجهزة االفرتاضية مراقب األجهزة االفرتاضية

   



  ) املفتوحة املصدرSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٤٥٤

  )٣-١١( رقم جدول

 وصف فتوحة املصدر لربوتوكول التدفق املفتوح:املالتوزيعات الشبكية 
  الوصف  املرشوع

تطبيقات املفتوحة املصدر ال
  للمبدل االفرتايض املفتوح

تصميمه لآللية  تمَّ  ،يف اإلنتاج مبدل افرتايض متعدد الطبقات جودةً 
مة واجهات إدارة معيارية باإلضافة للتدفق خدِ ستَ الشبكية الربمجية املُ 

بدل االفرتايض تطبيقات املفتوحة املصدر للمالى سمَّ أيضاً يُ و فتوح.  امل
   .OVS)املفتوح (

مرشوع إنديجو لرشكة بيج 
سويتش الشبكية ملراكز 

  البيانات

 ،تطبيق مبدل التدفق املفتوح الشبيك املصمم إلدارة املبدالت املادية
إلدارة التدفق  ؛Asicsتخصصة التطبيق املواستخدام الدوائر املتكاملة 

 ابرمجيٍّ  اً  منتجَرب عتَ بدل يُ ضوء امل الحظ أنَّ و الخط.   املفتوح يف معدالت
عىل الجيل الثاين من  ويعتمدُ  ،للتبديل التجاري ملنتج بيج سويتش

ة إنديجو.       ِمَنصَّ
 .openflow 1.2 softswitchسوفت سويتش  ١.٢التدفق املفتوح  LINC ن يسإ ل آي إمرشوع 
  .openflow 1.1 softswitchسوفت سويتش  ١.١التدفق املفتوح   OFSSس إ  سإ ف إأوه 

 OFسوفت سويتش  ١٣وف أ 
13 SOFTSWITCH  

 user-spaceفتوح للمستخدم املللتدفق  ١.٣سوفت سويتش 
openflow 1.3 softswitch ُريكسون إعىل معامل بيانات  .  يعتمد

 Ericsson Trafficlabsلربنامج التبديل الربمجي سوفت سويتش  ١.٠
1.0 softswitch code.  

 pantouمرشوع بانتو 

بيق لراوتر (موجه) ال سليك يعتمد عىل إمكانيات نظام التشغيل تط
 مع التدفق املفتوح openWRTر يت آ وبن دبليو أ ى سمَّ مني املُ الضِّ 

openflow  وبن دبليو أ للمزيد من املعلومات عن  ٤-٦(انظر: القسم
  ).   openWRTر يت آ 

  

   



  الفصل الحادي عرش

 ٤٥٥  املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

  )٤-١١( رقم جدول

  وتوكول التدفق املفتوح: التفاصيلفتوحة املصدر لرب املالتوزيعات الشبكية 

  اللغة  الرخصة  املصدر  اسم املنتج
املستخدم 

  فهدَ ستَ املُ 
تطبيقات املفتوحة ال

املصدر للمبدل 
  االفرتايض املفتوح

 ٢.٠رخصة أباتيش  نيسريا
لغة اليس 

 Cالربمجية 
  الباحثون

  مرشوع إنديجو
 bigبيج سويتش 
switch 

EPL  -  املُطَوِّرون  

 ن يسإ ل آي إمرشوع 
LINC 

انفوبلوكس 
infoblox 

 ٢رخصة أباتيش 
وحدة قياس 

  Erlangإرالنج 
  املُطَوِّرون

س إ  سإ ف إأوه 
OFSS  

ايريكسن 
ericsson 

رخصة شبيهة بتوزيع 
برمجيات بريكيل 

يونكس (أحد أنظمة 
  BSDيونكس) 

لغة اليس 
 Cالربمجية 

  البحث

سوفت  ١٣وف أ 
 OF 13سويتش 

SOFTSWITCH  

يس يب كيو دي 
COqD 

رخصة شبيهة بتوزيع 
برمجيات بريكيل 

يونكس (أحد أنظمة 
  BSDيونكس) 

لغة اليس 
 Cالربمجية 

  البحث

 pantouمرشوع بانتو 
ستانفورد 
Stanford 

  البحث  -  -

  

أساس برنامج املبدل ملنتج إنديجو مبوجب رخصة  ِض ْر بيج سويتش بعَ  شبكاتُ  تقومُ 
بيج سويتش يف رغبتها يف إيجاد نظام  نتجِ مل عادياً  يكون هذا تحركاً وكليبس العمومية.  إ

مع منتج متحكم التدفق املفتوح التجاري  جيداً  ألجهزة املبدالت التي تعمُل  اتصال مشرتكٍ 
مثل التطبيقات و .  big network controllerالخاص بها، وهو متحكم بيج الشبيك 

 يف االستخدام كالً  إنديجو تستهدُف  ؛OVS)املفتوحة املصدر للمبدل االفرتايض املفتوح (
مراقب األجهزة  أو ،مراقب األجهزة االفرتاضيةمن املبدالت املادية باإلضافة إىل مبدل 

بشكل و بربوتوكول التدفق املفتوح للبيئات االفرتاضية الشبكية.   الذي يعمُل  ؛االفرتاضية
 لتحويل مبدل قديم مكون من طبقتني أو ثالث ؛هذا الربنامج استخدامُ  ميكنُ  ؛خاص



  ) املفتوحة املصدرSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٤٥٦

ل هذا األساس الكودي الربمجي عْ بالتدفق املفتوح عن طريق جَ  يعمُل  إىل مبدلٍ  طبقات
وسيلة تطوير برنامج  نقد يفتقدو  نصغار املَُصنِّعني الذي خاصةً  ؛ملَُصنِّعي املبدالت متاحاً 

يأمل بيج سويتش يف توسيع السوق والتحكم بجانب مبدل التدفق املفتوح الخاص بهم، 
هي عائلة من  :إيرثنت( إنديجو مع توزيع إيرثنت دمجُ  ألنه تمَّ و  )١(به.للمتحكم الخاص 

) الدوائر والشبكات اإلقليمية الشبكات املحلية يف عادةً  ُل عمَ ستَ تقنيات شبكات الحاسوب تُ 
التدفقات تحت منوذج التدفق  من املمكن تبديُل ف ؛Asicsتخصصة التطبيق املاملتكاملة 

آخر بني التطبيقات املفتوحة املصدر  هناك فرٌق و املفتوح يف معدالت الرابط الشبيك.  
 ؛خاص تطبيقه بشكلٍ  إنديجو يتمُّ  أنَّ  ؛ يتمثل يفوإنديجو OVSللمبدل االفرتايض املفتوح 

تطبيقات املفتوحة املصدر للمبدل االفرتايض املفتوح لل ميكنُ  ؛ يف حنيلدعم التدفق املفتوح
OVS  ُبروتوكول إدارة قاعدة بيانات للمبدل االفرتايض  :مثل ،آليات تحكم أخرى دعم

 .  OVSDB)املفتوح (

 OVSاملفتوحة املصدر للمبدل االفرتايض املفتوح   التطبيقاتُ َرب عتَ تُ  ؛إىل ذلك إضافةً 
 وتشتمُل  ،ص البيئة االفرتاضية الشبكية التابعة لها أكرث من إنديجوأوسع لخصائ لديها دعمٌ 

بعد  ؛غم من ذلكعىل الرَّ و  فتوحة املصدر.املعىل إسهامات أغنى من مجتمع الربمجيات 
 األكرثَ  حَ رشَّ يظل إنديجو املُ  ؛OVSالتطبيقات املفتوحة املصدر للمبدل االفرتايض املفتوح 

غيل املفتوح املصدر للمبدل املادي التجاري للتدفق مفتوح لنقطة البدء يف التش احتامالً
openflow  َّمن وجهة النظر و مناقشتها يف هذا القسم.   أكرث من بدائله األخرى التي تم

التطبيقات املفتوحة املصدر للمبدل  مجموعةَ  يبدو أنَّ  ؛إلجاميل مجموعة الخصائص
  ن سامت وخصائص إنديجو.ة مجاميع مدَّ تحتوي عىل عِ  OVSاالفرتايض املفتوح 

 لتحويل سلع برامج التطبيقات إىل برنامج تطبيق يتمُّ  ؛يلعْ فِ  بانتو بشكلٍ  تصميمُ  مَّ تَ 
عن طريق دمج تطبيق التدفق املفتوح  هذا يتحقُق و تشغيله بربوتوكول التدفق املفتوح.  

  . Openwrt(نظام التشغيل الضمني)  طبيقات نوكس مع أوبن دبليو آر يتملشغل الت
 Openwrtمني) (نظام التشغيل الضِّ  أوبن دبليو آر يت أنَّ  ؛٤- ٦قمنا بالرشح يف القسم 

 SDNمفتوح املصدر يقوم بتطبيق مبادئ الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات   مرشوعاً َرب عتَ يُ 
نخفضة التكلفة امل AP hardwareالجهاز لخيارات واسعة ألجهزة برامج التطبيقات  لفتحِ 

                                                 
ى ضوء املبدل ؛ يتمُّ تسويقه حاليٍّا كإصداٍر تجاريٍّ من إنديجو يُسbig switchبيج سويتش   ١  لهذا switch lightمَّ

  الغرض الرصيح.



  الفصل الحادي عرش

 ٤٥٧  املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

هذا االتحاد من التدفق املفتوح مع وظيفية برامج التطبيق الال  يكونُ و  عىل املستهلك.
للباحثني  نعمةً  تَُعدُّ  عىل أجهزة منخفضة التكلفة متاحاً  wireless APسلكية األساسية 

 SDNكر جديد بشكل كبري للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات حقل بِ  الذين يريدون تجريَب 
  .802.11قة عىل شبكات طبَّ املُ 

   :تطبيقات املتحكم ٦-١١

متحكم الشبكات املُعرَّفة (تطبيقات يف هذا القسم ال أهمِّ  بعِض  مبناقشةِ  نقومُ 
متحكم الشبكات  تطبيقاِت  تلخيُص  يتمُّ   .)املتاحة SDNاملصدر  املفتوحةبالربمجيات 

  .  ٦-١١و ٥-١١ نييف الجدول SDNاملُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة املصدر 

، أول تطبيق openflowj) عىل منتج التدفق املفتوح جيه ٨الفنار ( مُ متحك يعتمدُ 
استضافة  يتمُّ والربمجية.   Javaمفتوح املصدر لربوتوكول التدفق املفتوح يف لغة الجافا 

 اً مؤثر  متحكامً  د الفنارُ عَ يُ ويف جامعة ستانفورد.   openflowjمرشوع التدفق املفتوح جيه 
عملها  الكبري من أبحاث وتطور التدفق املفتوح األوىل التي تمَّ الكم  :لسببني كبريٍ  بشكلٍ 

 ب الربنامجُ عَّ الذي منه تشَ  الربمجيِّ  النصِّ  باإلضافة إىل كونه أساَس  ؛عىل هذا املتحكم
  املصدري ملتحكم الكّشاف.  

ات متعددَ   الفنارُ َرب عتَ يُ و   ).٨منوذجي ( مفتوحٍ  تدفقٍ  ، ومتحكمَ cross-platform املِنَصَّ
 اشبكيٍّ  اً توزيع ٢٠ يف مركز بيانات تجريبي لـ ناجحٍ  بشكلٍ  »بيكون«املتحكم  ْرشُ نَ  مَّ تَ و 

عىل العديد  حتى وقت كتابة هذا الكتاب.  فهو يعمُل  ؛توزيع شبيك افرتايض ١٠٠و ا،ماديٍّ 
ات املختلفة   لينكس الراقية.     مبا يف ذلك خوادم ؛من املَِنصَّ

   



  ) املفتوحة املصدرSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٤٥٨

  )٥-١١( رقم جدول

  فتوحة املصدر: وصفاملالتحكم أجهزة 

  الوصف  املرشوع

 نوكس
 استخدامه كأساٍس  تمَّ  ،أول متحكم يعمل بربوتوكول التدفق املفتوح

  .للعديد من التطبيقات املتالحقة
  .لربنامج التشغيل نوكس pythonنسخة إصدار لغة بايثون الربمجية   POX بوكس

  BEACON الفنار
دة تعدِّ عىل لغة الجافا الربمجية املُ  دعتمِ متحكم التدفق املفتوح املُ 

واملستخدمة لتدفق مفتوح جيه  ،والنموذجية ،األجزاء الرسيعة
openflowj (جافا).  

  الكّشاف
متحكم التدفق املفتوح املعتمد عىل لغة الجافا الربمجية املشتق من 

  .دعمه عن طريق مجتمع املُطَوِّرين الكبري يتمُّ  »بيكون«

  Ryu ريو

 لخلق تطبيقات تندمجُ  APIsمع واجهات تطبيق الربامج  متحكم شبيك
وتدير األجهزة الشبكية ليس  ،OPENSTACKمع املكدس املفتوح 

تهيئة  :مثل ،لكن عن طريق بدائله ؛فقط عن طريق التدفق املفتوح
وكونه أكرث من  . OF-CONFIGوخارج التهيئة    NETCONFالشبكة 

  ام تشغييل شبيك.ار إليه كنظشَ يُ  مجرد متحكم، أحياناً 

مرشوع ضوء النهار املفتوح 
   املصدر 

OPENDAYLIGHT  

الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  متحكمَ  هذا املتحكم أن يكونَ  يحاوُل 
SDN .تعددة املتجهة املجهات لوايدعم او املناسب لجميع األغراض
 ويوفرُ  ،مبا يف ذلك التدفق املفتوح ؛southbound interfaces جنوباً 

الخاصة  APIللتطبيقات يف واجهة برامج التطبيقات  اً عام اشبكيٍّ  اً يدتجر
  جنوباً. بها املتجهة 

  .زال تحت التطوير) متحكم التدفق املفتوح (ما  FLOWER فالور
   . NOXنحيلة الحجم ملتحكم نوكسالواجهة اللغة الربمجية جافا   JAXON جاكسون

متحكم الشبكات املُعرَّفة 
  بالربمجيات مال
MUL SDN  

 .openflowمتحكم التدفق املفتوح 

 .openflowمتحكم التدفق املفتوح   NODEFLOW نود فلو

  TREMAترميا
، اختبار متكامل وتصحيح ومعالجة openflowمتحكم التدفق املفتوح 

  .ع ألجهزة التحكم املوزعةوسِّ ومُ  ،األخطاء الحاسوبية
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  )٦-١١( رقم جدول

  ر: التفاصيلفتوحة املصداملأجهزة التحكم 

  اللغة  الرخصة  املصدر  اسم املنتج
م ستخدِ املُ 
  فهدَ ستَ املُ 

  NOX نوكس
معهد علوم الحاسب 

  ICSI)الدويل (

الرخصة العامة 
لرتخيص النسخ 

GPL  

لغة اليس 
 بلس بلس
  الربمجية
C++  

البحث 
  واملشغلون

  POX بوكس
معهد علوم الحاسب 

  ICSI)الدويل (

الرخصة العامة 
لرتخيص النسخ 

GPL  

لغة 
البايثون 
الربمجية 
python  

  البحث

  جامعة ستانفورد  BEACON الفنار

الرخصة العامة 
  ٢نسخة إصدار 

رخصة الربمجيات 
واملفتوحة الحرة 

الخاصة املصدر 
بجامعة ستانفورد 

(FOSS)  
رخصة اكسبشن 
EXCEPTION 

  ١.٠نسخة إصدار 

لغة الجافا 
الربمجية 

java  
  البحث

 الكّشاف
FLOODLIGHT  

  شبكات بيج سويتش
رخصة أباتيش 

Apatche  

لغة الجافا 
الربمجية 

java  
  

  RYU ريو
 NTTاتصاالت 

(الشبكة الدولية 
  لالتصاالت)

 ٢.٠رخصة أباتيش 
Apatche  

لغة 
البايثون 
الربمجية 
python  

البحث 
واملُطَوِّرون 
  واملشغلون

مرشوع ضوء النهار 
   املفتوح املصدر 

OPENDAYLIGHT  

ار مرشوع ضوء النه
املفتوح املصدر 

OPENDAYLIGHT  

الرخصة العامة 
لرتخيص النسخ 

GPL  

إيرالنج 
erlang  

البحث 
واملُطَوِّرون 
  واملشغلون

  املُطَوِّرونلغة الجافا م آي يت إرخصة م يب إترافل بينج جي   FLOWER فالور
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  اللغة  الرخصة  املصدر  اسم املنتج
م ستخدِ املُ 
  فهدَ ستَ املُ 

 -GMBH) ( تشإ 
رشكة ذات مسؤولية 

  محدودة

MIT 
برمجيات  (رخصة

معهد  منشأها حرة
ماساتشوستس 

 َرب عتَ تُ و  .تقنيةلل
  MITرخصة

 ؛متساهلةً  رخصةً 
 أنها تسمحُ  ىمبعن

باستخدامها 
الربمجيات  مع

برشط  ؛االحتكارية
 الرخصةُ  أن تكونَ 

معها، وهي  عةً وّز مُ 
أيضاً متكاملة 

رخصة جنو  مع
  )GNU العمومية

الربمجية 
java  

  جامعة تسوكوبا   JAXON جاكسون

الرخصة العامة 
لرتخيص النسخ 

GPL  نسخة
  ٣إصدار 

لغة اليس 
  املشغلون  Cالربمجية 

متحكم الشبكات املُعرَّفة 
 MUL بالربمجيات مال
SDN  

  كولكالود

الرخصة العامة 
خيص النسخ لرت 

GPL  نسخة
  ٢إصدار 

لغة الجافا 
ت يبسكر

java 
script  

  البحث

 نود فلو
NODEFLOW  

  -  جاري بريجر
إيرالنج 
erlang  املشغلون  

  اليابانية  NECرشكة   TREMAترميا

الرخصة العامة 
لرتخيص النسخ 

GPL  نسخة
  ٢إصدار 

لغة الرويب 
ruby 

واليس 
  Cالربمجية 

  البحث

  

الربمجي للمتحكم الرئييس  النصِّ  حاميةُ  غم من أنه يتمُّ  الرَّ عىل ؛كام ذكرنا سابقاً 
رخصة استثناء ب حُ سمَ يُ إنه ف ؛GPLشبيهة بالرخصة العامة لرتخيص النسخ  برشوٍط 
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املتحكم  دِّ ومَ  بتزويدِ  (FOSS)ر طوِّ ملُ  الخاصةاملصدر  املفتوحةالربمجيات الحرة و 
استقرار  مييزُ و  تجاري.  بشكلٍ  مواتيةٍ  ترخيصها مبوجب رشوٍط  بالتطبيقات التي قد يتمُّ 

يل لألغراض البحثية.  أوَّ  استخدامها بشكلٍ  ) عن باقي أجهزة التحكم التي يتمُّ ٦الفنار (
 األخرى  العنارصَ أنَّ  ؛ يف حنيلنامذج من الفنار أن تبدأ وتتوقف حتى يتم تركيبها ميكنُ و 
التأثري الذي ميلكه هذا األساس  حوَل  يوجد دليٌل ويف عملية التشغيل.   تستمرُّ  »بيكون« ـل

عىل صناعة متحكم التدفق املفتوح يف اثنني من أسامء أجهزة التحكم  code baseالكودي 
من  يحايك كالً ؛استخدامها يف الصناعة اليوم حيث يتمُّ  ؛املفتوحة املصدر األكرث تأثرياً 

وقد سم املتحكم بيكون.  الكّشاف ومرشوع ضوء النهار املفتوح املصدر داللة اإلضاءة ال 
ومرشوع ضوء النهار املفتوح املصدر عند تطوير  ،قمنا مبناقشة استخدام بيكون والكّشاف
  .٧-١٠و ٥-١٠يف األقسام  SDNتطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

املتحكم بيكون  ُض ْر عَ  قبل أن يتمَّ  »بيكون«تشعب املتحكم الكّشاف من  مَّ قد تَ و 
رخصة الربمجيات الحرة واملفتوحة املصدر و  GPLترخيص الرخصة العامة مبوجب منوذج 

   ؛٢.٠الكّشاف نفسه مبوجب رخصة أباتيش  ترخيُص  تمَّ  هألنو  ؛)٩الحالية ( (FOSS)الخاصة 
 استخدامُ  ل أن يتمَّ مَ حتَ لذا من املُ  ؛ال يخضع ألحكام النسخ املرتوكة من رخصة الفنارف

لهم حامية امللكية الفكرية ألعامإىل الذين يحتاجون  املصدر ملستقبيل النص الربمجي
وهو  ،الكّشاف أيضاً مع املكدس املفتوح يندمجُ و املشتقة عىل األساس الكودي.

  Rackspace  Cloudبدأت به رشكة، للحوسبة السحابية بنية تحتية كخدمة مرشوع
من أجهزة تحكم  عددٍ  تطويرُ  مَّ ). تَ ١٠- ١١(انظر: القسم  م٢٠١٠يف عام  اسان ووكالة

هذا املتحكم التجاري  بداية.  يتضمنُ  اف كنقطةِ التدفق املفتوح التجارية باستخدام الكشَّ 
األعامل التجارية  إسرتاتيجيةُ  دُّ عَ تُ و ى املتحكم الشبيك.  سمَّ بيج سويتش املُ  الخاص برشكةِ 

ض ْر الرشكة بعَ  حيث تقومُ  ؛فتوح املصدر معقدةً املباملتحكم  ) التي تحيطُ ٥لبيج سويتش (
غم من أنه لن يكون عىل الرَّ و مع متحكم الكّشاف.   عائلة من التطبيقات التي تعمُل 

بالحفاظ عىل التوافق يف  دُ عِ الرشكة تَ إنَّ ف ؛املصدر املتحكم التجاري الخاص بها مفتوحَ 
 فتوحة املصدر.املدار التجارية والنسخ مستوى الواجهة بني نسخ اإلص

والتي تكون  ،إىل َحدٍّ ما يف بناء أعامل تجارية برمجية التقليديَّ  هجَ النَّ  هذا يعكُس و 
من أجل التمهيد واملعاينة ملجتمع  ؛إصدار املفتوحة املصدر حول الوظيفية نسخةِ  طرحَ 

نسخة إصدار تجارية ميكن وبعد ذلك تعرض  ،ى بالقبولحظَ آملني أن تَ  ؛التقنيةمستخدمي 
ة.   عَ وسَّ ها الذين يحتاجون دعامً تجارياً وخصائص مُ ئبيعها للمستخدمني القادرين عىل رشا
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 الخاصِّ  الكّشاِف  مَ تحكِّ مُ  بيج سويتش ملرشوع ضوء النهار املفتوح املصدر داعامً  انضمَّ وقد 
لكّشاف.  مل تتحقق هذه هذا اإلجراء سيقوم مبزيد من الرتويج ل أنَّ  عىل أملِ  به بجهودٍ 
 ؛.  يف الحقيقة، وحتى وقت كتابة هذا الكتابالحقاً  ك يف النهاية كام سنرشحُ دَر اآلمال وتُ 

سنقوم مبناقشة محور و قامت بيج سويتش بتعديل إسرتاتيجية األعامل التجارية األصلية.  
  .١- ٩-١٢ارتكاز الرشكة الكبري يف القسم 

 ؛اميالديٍّ  م٢٠١٣) يف بداية عام ١٠ملفتوح املصدر (مرشوع ضوء النهار ا تشكيُل  مَّ تَ 
املستوى  ويتضمن داعمو .SDNلتقديم إطار للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة املصدر 

وسايرتيكس  ، ERICSSONوأريكسون، BROCADEوبروكيد  ،البالتيني أنظمة سيسكو
CITRIX  ،سة الشبكة املفتوحة عىل خالف مؤسو   وشبكات بيج سويتش. ،ومايكروسوفت

)(ONF ُّمن  هار املفتوح املصدر فقط بجعل التدفق املفتوح واحداً ضوء النَّ  مرشوعُ  ، يهتم
ات الشبكية.عدة بدائل لتقديم  من عرض املرشوع  جزءاً  يتضمنُ و  تحكم برمجي للُمَعدَّ

وع ضوء جعلنا نقوم بإدراج مرش  هو ماو  ،مفتوح املصدر ضوء النهار املفتوح املصدر متحكامً 
 بيج سويتش مبدئياً متحكمَ  حَ نَ ومَ  انضمَّ  ؛كام ذكرناو النهار املفتوح املصدر يف هذا القسم.  

 اف سيصبحُ الكشَّ  أنَّ  الكّشاف الخاص به إىل مرشوع ضوء النهار املفتوح املصدر، متوقعاً 
حيث  ؛وقع رسيعاً هذا الت مَ طَّ حَ قد تَ و ا يف التدفق املفتوح يف املرشوع.   ورئيسيٍّ امٍّ مهمكوناً 

البيئة الشبكية املفتوحة  قررت رشكة مرشوع ضوء النهار املفتوح املصدر أن تجعل متحكمَ 
الكّشاف لهذا املركز.   تقنيةوأن تضيف فقط  ،املحور – )ONEالتابعة ألنظمة سيسكو (

(تقوم أنظمة سيسكو اآلن بالتسويق لنسخة اإلصدار التجارية ملتحكم البيئة الشبكية 
ن إ كس إ ع أو اختصاراً وسَّ كمتحكم شبيك مُ ) ONE cisco( توحة التابعة ألنظمة سيسكواملف

من اشرتاكها يف مرشوع املرشوع ضوء النهار  بيج سويتش الحقاً  ْت ضَ فَّ ).  خَ XNCيس 
البيئة الشبكية  متحكمُ  مُ خدِ ستَ قد يَ و ).  ١ونهايئ ( كاملٍ  وانسحبت بشكلٍ  ،املفتوح املصدر

 ) طرقاً ١٣(  XNCن يس إ كس إ أو اختصاراً ) ONEألنظمة سيسكو ( املفتوحة التابعة
فهو  ؛من هذه الطرق هو واحدٌ  املفتوحَ  التدفَق  نَّ إ  ؛ إذم الشبكيةألجهزة التحكُّ  متعددةً 

 لواجهات برمجة التطبيقات  Restfulاآلخرين، مبا يف ذلك نقل الحالة التمثيلية  يدعمُ 
)APIة بكية املفتوحة التابعة ألنظمة سيسكو (املسامة اختصاراً البيئة الش ) ومجموعة ِمَنصَّ

ONEPK (ONE PLATFORM KIT)من  كالً إنه من الجدير باملالحظة أنَّ فلذا  ؛
والشبكات  ،)APIالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق واجهات برمجة التطبيقات (
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 نإ كس إ( س املتحكمعىل نف نيتحارض  تكونان ؛املُعرّفة للربمجيات املفتوحة املصدر
بيج سويتش قد تراجعت عن  الحقيقة أنَّ و متحكم البيئة الشبكية املفتوحة.  )  XNCيس
ما من التنسيق  إجاميلٌّ  هناك نقٌص ف ؛دها والتزامها ملرشوع ضوء النهار املفتوح املصدرتعهُّ 

وداعمي  ،ومرشوع ضوء النهار املفتوح املصدر ،ONF)بني مؤسسة الشبكة املفتوحة (
ات شبكية قد أدُّ  يكونون الباملستوى البالتيني يف الغ وا وسببوا منشغلني كُمَصنِّعي ُمَعدَّ

) حول توافق مرشوع ضوء النهار املفتوح املصدر مع مؤسسة ١١( اً متزايد اشكٍّ  جميعاً 
يف كيفية انحراف تعاريف بديلة عن الشبكات  املرءُ  عندما ينظرُ و .  ONFالشبكة املفتوحة 

يزال مقرتناً بشدة بتلك  ال الفتوحَ  التدفَق  وأنَّ  ،ليةفاهيم األوَّ املمن  SDNة بالربمجيات املُعرَّف
    ب أن تنشأ مثل هذه االنشقاقات.غَر ستَ فليس من املُ  ؛املبادئ التأسيسية

عىل الرغم من استخدام كلامت مضيئة يف أسامء تطبيقات املتحكم املفتوح املصدر و 
مستقبل أجهزة التحكم الفنار والكّشاف ومرشوع ضوء النهار  يظلُّ  نهفإ؛ األكرث شيوعاً 

  .  املفتوح املصدر معتامً 

   :تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ٧-١١

بالربمجيات  تطبيقات الشبكات املُعرَّفة تصميمُ  كيف تمَّ  :لتحليل ١٠ الفصل تخصيُص  تمَّ 
التصميامت من مناذج  م عدداً تقدِّ مع أجهزة التحكم و  وكيف تتفاعُل  ،املفتوحة املصدر

 بالفعلِ  رَ بحِ أن يُ  إذا كان القارئ يريدُ و لتطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املختلفة.  
فإنه يكون من  ؛ة للربمجيات الخاص بهفحلة الخاصة بكتابة تطبيق الشبكات املُعّر يف الرِّ 

جديد.   تخدامها كنموذج لعملٍ بداية ميكن اس كون لديه نقطةُ تواضح أن  املفيد بشكلٍ 
كات املُعرَّفة الشبتطبيقات  من أهمِّ  م يف هذا القسم بعضاً نقدِّ س ؛هذه الغاية لتحقيقِ و 

كات املُعرَّفة الشبتطبيقات  تلخيُص  يتمُّ وسبالربمجيات املفتوحة املصدر املتاحة.  
التطبيقات  حُ  مصطلَرب عتَ يُ . و٨-١١و ٧-١١ ولنييف الجد فتوحة املصدراملبالربمجيات 

جميع الفئات املمكنة  لذا ليس من املمكن أن ندرجَ  ا؛عامٍّ  اً بطبيعته الخاصة مصطلح
أربعة نسق رئيسية  تظهرُ  ؛غم من ذلكعىل الرَّ و لتطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.  

هذه النسق و  بكات املُعرَّفة بالربمجيات.هي التي جذبت االنتباه األول لتطبيقات الش
  .  NFV)واملحاكاة االفرتاضية لوظائف الشبكة ( ،واإلدارة الشبكية ،والتوجيه ،األمنَ  كونُ ت
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  )٧-١١(جدول رقم 

 فتوحة املصدر: وصفاملتطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

  وصف  اسم املنتج

 ROUTFLOWراوت فلو 
(املعرف الرقمي للجهاز) مع متحكم  IPتقوم بدمج توجيه اآلي يب 

 QUAGFLOWدفق املفتوح املعتمد عىل مرشوع الكواج فلو الت
  ).١١-١١املتقدم (انظر: القسم 

 QUAGGAكواجا 
بروتوكول ) يب جيه يب :(مثل IPوفر بروتوكوالت توجيه اآلي يب ت

  .)(فتح أقرص مسار أوالً OSPFوبروتوكول  ،BGPالبوابة والتوجيه 
  .تطبيق اإلدارة للكّشاف AVIORأفوار 

 OSCARS أوسكار
م تقدِّ ونظام االحتفاظ املُ  ،on–demandدوائر األمان تحت الطلب 

م يف تكليف القناة البرصية عن طريق الشبكات املُعرَّفة خدَ ستَ املُ 
   .والشبكات املُعرَّفة بالربمجيات السابقة ،SDNبالربمجيات 

  .)OSPFو ،BGP :(مثل :ر بروتوكوالت توجيه اآلي يبوفِّ يُ  BIRDبريد 
   .م موازن تحميل املرور كخدمة التدفق املفتوحخدِ ستَ تَ   FLOWSCALE سكيل فلو

  FRENETIC فرينتك
وتجريد تفاصيل املستوى  ،يوفر اللغة لربنامج متحكم التدفق املفتوح

وتحديث سياسات توجيه ُحزَم  ،والتحديد، األدىن املتعلقة بالفحص
   .البيانات

   FORTNOX فورت نوكس

واآلن يدمج يف  ،NOXأصيل مبتحكم نوكس  شكلٍ إطار أمني مرتبط ب
، وميد متحكم التدفق املفتوح SIأي س إ  - floodlightالكّشاف 

openflow وميكن أن تصلح قواعد جديدة يف  ،بخدمة الوسيط األمني
    .مقابل سياسات قامئة

  FRESCOفريسكو 
يقوم بتوفري لغة  ،fortNOXدمجه مع فورت نوكس  أمني يتمُّ  تطبيٌق 

شف للك ؛لعمل مناذج برسعة شديدة ؛لربمجة النصية الخاصة باألمنا
  األمني ومناذج تخفيف اآلثار.

  
   



  الفصل الحادي عرش

 ٤٦٥  املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

  )٨-١١( رقم جدول
  فتوحة املصدر: التفاصيلاملة للربمجيات فتطبيقات الشبكات املُعّر 

  
  

  اللغة  الرخصة  املصدر  اسم املنتج
املستخدم 

  فهدَ ستَ املُ 

راوت فلو 
ROUTFLOW 

CPqD  رشكة
 يليةبراز

  (الربازيل)
-  -  

البحث، 
  املُطَوِّرون

برنامج التوجيه الشبيك 
 QUAGGAكواجا 

مرشوع توجيه 
كواجا 

QUAGGA 

الرخصة العامة 
خيص النسخ رت ل

GPL 

    لغة اليس 
  C الربمجية

البحث، 
  املُطَوِّرون

  جامعة ماريست AVIORأفوار 

رخصة إم آي 
 MITيت

برمجيات  (رخصة
معهد  منشأها حرة

ماساتشوستس 
  )تقنيةلل

لغة الجافا 
  java الربمجية

  البحث

 OSCARSأوسكار 
شبكة خدمات 
الطاقة (وزارة 

  الطاقة األمريكية)

رخصة توزيعة 
برمجيات بريكيل 
يونكس (أحد 

أنظمة يونكس) 
BSD الجديدة  

لغة الجافا 
 javaة الربمجي

  البحث

 CERNسرين  BIRDبريد 
الرخصة العامة 
لرتخيص النسخ 

GPL 
  البحث  -

 فلو سكيل
FLOWSCALE  

  انسينرت
INCNTRE 

 ٢.٠ رخصة أباتيش
apatche   

لغة الجافا 
  javaالربمجية 

  البحث

  جامعة برينستون  FRENETIC فرينتك
الرخصة العامة 
لرتخيص النسخ 

GPL 

لغة البايثون 
الربمجية 
python  

  البحث

 فورت نوكس
FORTNOX  

س آر آي إ معهد 
SRI الدويل  

  البحث  -  -

  FRESCOفريسكو 
س آر آي إ معهد 
SRI الدويل  

  البحث  -  -
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 ،QUAGGAكواجا  BIRDبريد : ٧-١١بالتوجيه يف الجدول  د ثالثة أمثلة تتعلُق وجَ يُ 
لالستخدام يف بيئات  مناسباً و عامة  أغراٍض  ااملصدر ذ مفتوحَ  اتوجيهيٍّ  اً تطبيق دُّ عَ والذي يُ 

للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.   اً د مخصصعَ وراوت فلو يُ  ،الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات
 التي يتمُّ و  ،١١-١١للربمجيات املفتوحة املصدر يف القسم  دٍ حدَّ مُ  مثالٍ  بوصِف  نقومُ وس

استخدام راوت  حيث يتمُّ  ؛استخدامها لتطبيق شبكة كاملة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات
إدارة شبكات ملتحكم  تطبيَق  AVIORآفوار  دُّ عَ يُ وبعض.  مع فلو وكواجا بعضها 

لتقديم الجيل القادم من األمن الشبيك  ؛متلك تدفق مفتوح إمكانيات ضخمةو اف.  الكشَّ 
هام فورت نوكس  ٨- ١١و ٧-١١ن ببعضهام يف الجداول ن املتصال يكون املثاال و).  ١٥(

ل تطبيقات املحاكاة شكِّ ، تُ ١-٦- ٨كام قمنا بالوصف يف القسم و .  FRESCOوفريسكو 
 وظيفة خدمات شبكية يتمُّ  من التطبيقات تفرتُض  فئةً  NFV)االفرتاضية لوظائف الشبكة (

  أداؤها عن طريق جهاز مستقل يف الشبكات التقليدية القدمية.  
االخرتاقات.   ِف شْ وأنظمة كَ ،موازن أحامل حركة البيانات :األمثلة عىل هذه األجهزة هيو 

 NFV)تابعاً ملحاكاة االفرتاضية لوظائف الشبكة ( تطبيقاً  FLOWSCALE فلوسكيل دُّ عَ يُ و
  التي تقوم بتطبيق موازن أحامل حركة البيانات كتطبيق ملتحكم التدفق املفتوح.

التدفق  هي تطبيقاتُ  ؛ها يف هذا القسمتغطيتُ  مَّ بعض التطبيقات املفتوحة املصدر التي تَ 
مع  املشكلة الخاصة بالنطاق من خالل التطبيقات التي تتواصُل  معالجةُ  تمُّ تحيث  ؛املفتوح

 ليست كلُّ ف ؛بالرغم من ذلكو .  متحكم التدفق املفتوح عن طريق واجهته املتجه جنوباً 
   بربوتوكول التدفق املفتوح.  هي تطبيقات تعمُل  SDNتطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

  :التزامن واملحاكاة االفرتاضية للشبكة ٨-١١

 ،من عمليات الحوسبة هناك العديدُ و  .٣-٢- ٣الرتتيب يف القسم  ا مفهومَ منَ قدَّ 
البيئة االفرتاضية  تطبيُق  عندما يتمُّ و يف مركز البيانات.   واملوارد الشبكية متاحةً  ،والتخزين

هذه املوارد  تحديدُ  دُّ عَ يُ وملستوى ضخم.   ةدَ حدَّ املوارد املُ  عددُ  يتضاعُف  ؛لهذه املوارد
ذاتها.   دِّ دة يف حَ عقَّ مُ  تقنيةإدارتها ب وميكنُ  ،الةٍ فعَّ  البيانات بطريقةٍ  ملستأجرين ملركزِ 

بإدراج بعض أهم  نقومُ س ؛يف هذا القسمو .  orchestrationالتزامن  التقنيةى هذه سمَّ تُ و 
 يك بشكلٍ الشبالتزامن  يتعلُق ويفية التزامن.  ر وظالتطبيقات املفتوحة املصدر التي توفِّ 
 أصبحَ  إذ ؛التزامن يف االستخدام مصطلحُ  َل خَ دَ وقد مبارش بالبيئة االفرتاضية الشبكية.  

د بالفعل تدير عنارص الحوسبة عقَّ من مركز بيانات مُ  شبيكٍّ  جزءٍ  افرتاَض  واضحاً أنَّ 
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عىل و للعديد من األجزاء املستقلة.   الدقيَق  التنسيَق  والتخزين بطريقة فعلية، يتضمنُ 
عة ومستقلة وزَّ املستقلة بطريقة مُ  األجزاءُ  تعمُل  إذ ؛خالف الشبكات التقليدية القدمية

ق أنشطته نسِّ يُ  مركزيٌّ  هناك كيانٌ  البيئة االفرتاضية الشبكية أن يكونَ  فعيل، تتطلُب  بشكلٍ 
التوقيت الدقيق  ااألوركسرت د ام ينسق قائمثل إىل أجزاء صغرية بشكل جيد جداً متاماً 

البوق يف األوركسرتا فخ عىل ملقطع من النَّ  ءجري ألصوات الطبول يفصله دخوٌل 
وحلول  ،تزامن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة املصدر تلخيُص  يتمُّ و السيمفونية.

  .      ١٠-١١و ٩- ١١البيئة االفرتاضية الشبكية يف الجداول 

  :واألدوات ،واالختبار ،املحاكاة ٩-١١

التطبيقات املفتوحة املصدر املتعلقة باملحاكاة  من أهمِّ  يف هذا القسم بعضاً  نناقُش 
لة بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.   ةوثيقالواالختبار واألدوات الشبكية   تلخيُص  يتمُّ وسالصِّ

  ذا املجال يف الجداولتاحة يف هاملحلول الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة املصدر 
البيئات بة لَ هذه املرشوعات برمجيات قد تكون ذات ِص  تعرض بعُض و .  ١٢-١١و ١١-١١ 

  غم من أنناعىل الرَّ و ، OF TESTو  OFLOPS و CBENCHبرنامج  ةً غري البحثية خاص
 رؤيتها عىل تستخدم هذه األداة التي تمَّ  ؛ فإنهتجاريٍّ  م يف إطارٍ خدَ ستَ يُ  Mininet مل نرَ  

واسع عن طريق باحثي الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ملحاكاة الشبكات الكبرية  مجالٍ 
مثل متحكم  جعل متحكامً تأن  ميكنُ  تيواملضيفني وحركة البيانات ال ،للتوزيعات الشبكية

  من التدفقات. كبريٍ  عددٍ  قِ حْ وسَ  ومتزيقِ  وتعديلِ  التدفق املفتوح يتسبب يف خلقِ 
  )٩-١١( رقم جدول

  وصفالفتوح املصدر: املحلول التزامن 
  

  وصفال  اسم املنتج

فلو فايزر 
FLOWVISOR 

 الذي يسمحُ هو و  ،رشيحة التحكم لكلِّ  خلق رشائح موارد الشبكة تفويَض ت
م التدفق املفتوح املتعددة باملشاركة يف مجموعة من التوزيعات ألجهزة تحكُّ 

  كية املادية. الشب
مايسرتو 

MAESTRO 
   .لشبكة ولتعديلهاإىل اللوصول  ؛ات لتطبيقات التحكم الشبكيةتوفري واجه

 OESSأويس 
يتحكم فيها  هي التيو  ،VLANيقوم بتوفري شبكة إلكرتونية محلية افرتاضية 

  .باستخدام مبدالت التدفق املفتوح الشبكية املستخدمُ 
للتحكم يف طبقتني من  ؛عامةً  APIواجهة تطبيقات الربامج  بتوفريِ  يقومُ يه يب ال تو إ نيت
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  وصفال  اسم املنتج
ميكن  وال ، CLIاملبدالت عن طريق مورد برمجيات واجهة سطر األوامر NETL2APIآي 

ولكن مع البيئة االفرتاضية الشبكية العاملة بغري  ؛استخدامه مع تدفق مفتوح
 .بروتوكول التدفق املفتوح

نيوترون 
NEUTRON 

ملحقات  لتي تدعمُ باملكدس املفتوح ا عنارص شبكية للنظام التشغييل الخاصِّ 
  .شبكية متعددة مبا يف ذلك التدفق املفتوح

  
  )١٠-١١( رقم جدول

 فتوح املصدر: التفاصيلامل orchestrationحلول التزامن 

  اللغة  الرخصة  املصدر  اسم املنتج
ن و املستخدم
  نو املحتمل

فلو فايزر 
FLOWVISOR 

 - ON LABأون الب 
لغة الجافا 

  الربمجية
  البحث

مايسرتو 
MAESTRO 

  جامعة رايس
الرخصة العامة 
لرتخيص النسخ 

GPL الصغرى  

لغة الجافا 
  الربمجية

  البحث

 OESSأويس 
إنرتنت تو 

INTERNET 2  
 جامعة إنديانا

  رخصة
 ٢.٠أباتيش  

  البحث  -

ين تال تو ايه يب آي 
NETL2API 

لوقا ويب 
LOCAWEB 

 رخصة أباتيش
لغة البايثون 

 الربمجية
python  

رون البحث، واملُطَوِّ 
  واملشغلون

 نيرتون
مؤسسة املكدس 

 املفتوح
  املشغلون  - رخصة أباتيش

  
   



  الفصل الحادي عرش

 ٤٦٩  املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

  )١١-١١( رقم جدول
  وصفالواختبار مفتوح املصدر:  ،محاكاة

  

  وصفال  اسم املنتج

يس بينش 
CBENCH 

ويرسل  ،من املبدالت اً متنوع اً يحايك عددومقياس األداء ملتحكم التدفق املفتوح.  
ظ استجابات من الحِ ويُ  ،كم تحت اختبار من املبدالتيف رسائل للمتح اً ُحزَم

  املتحكم.

 وف لوبسأ 
OFLOPS 

بإرسال واستقبال  متحكم مستقل يقومُ و مقياس األداء ملتحكم التدفق املفتوح. 
ويالحظ االستجابات من  ،هءز أدايِّ وميُ  ليصَف  ؛الرسائل إىل/من مبدل التدفق املفتوح

  املبدالت.

ميني نت 
MININET 

بالشبكات املُعرَّفة  اليس خاصٍّ وهو واسعة من املبدالت واملضيفني. الز الشبكات حفِّ يُ 
كات املُعرَّفة الشبعن طريق الباحثني يف  واسعٍ  م بشكلٍ خدَ ستَ لكن يُ  ؛بالربمجيات

ألجهزة تحكم  اً وتنتج مرور  ،ز مبدالت التدفق املفتوح الشبكيةحفِّ بالربمجيات التي تُ 
  التدفق املفتوح.

يت اوفتس
OFTEST  

املبدالت مع نسخ إصدار بروتوكول التدفق املفتوح حتى  باختبار توافقِ  يقومُ 
  .١.٢النسخة 

  

  )١٢-١١( رقم جدول
  تفاصيلالواختبار مفتوح املصدر:  ،محاكاة

  

  اللغة  الرخصة  املصدر  اسم املنتج
ن و املستخدم
  نو املحتمل

يس بينش 
CBENCH 

  جامعة ستانفورد
 الرخصة العامة

 GPLالنسخ  الرتخيص
  ٢نسخة إصدار 

لغة اليس 
  C الربمجية

البحث واملُطَوِّرون 
  واملشغلون

 اوف لوبس
OFLOPS 

  رخصة ستانفورد  جامعة ستانفورد
لغة اليس 

  C الربمجية
البحث واملُطَوِّرون 

  واملشغلون

ميني نت 
MININET 

  جامعة ستانفورد
 رخصة ستانفورد

stanford  

لغة بايثون 
 الربمجية
python  

  ثالبح

اوفتسيت 
OFTEST  

شبكات بيج سويتش 
BIG SWITCH 

 رخصة ستانفورد
stanford  

لغة بايثون 
 الربمجية
python  

البحث واملُطَوِّرون 
  واملشغلون
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   :املكدس املفتوح ١٠-١١
املفتوح   املكدُس َرب عتَ يُ و.  ٣-٩- ٩يف القسم  قمنا بتقديم مؤسسة املكدس املفتوح

ة مفتو  ؛مفتوح املصدر تم إصدارها و حة املصدر واسعة للحوسبة السحابية، هو ِمنَصَّ
ناته يف الشكل رقم باإلضافة إىل مكوِّ  ؛املكدس املفتوح ر دورَ ظهِ نُ وسمبوجب رخصة أباتيش.  

املكدس املفتوح بتوفري البيئة االفرتاضية للمكونات الثالثة الرئيسية ملركز  يقومُ و.  ٣-١١
.  Novaالنوفا ـ ى وظيفة الحوسبة بسمَّ تُ و   والشبكية. ،والتخزين ،الحوسبة: البيانات

إلدارة مجموعات من  ؛مع مراقب األجهزة االفرتاضية الرئيسية املتاحة novaتعمل النوفا و 
مثلة عىل مراقب األجهزة االفرتاضية التي ميكن استخدامها مع واأل اآلالت االفرتاضية.  

وتكون  آخرين. بجانب VMWareو ،XENوخادم  ،KVM املكدس املفتوح تتضمنُ 
بتوفري تخزين  SWIFTيقوم السويفت و.  CINDERو SWIFT :وظائف التخزين هي

تخزين عند الرغبة يف  أو إعادةَ  مامثالً اً خسْ ر نَ حتى إن خوادم التخزين ميكنها أن تكرِّ  ؛زائد
عىل محركات التخزين العينية التي تقوم بتوفري  اعتامدٍ  مع أقلِّ وذلك القيام بذلك، 

 بتوفري أمثلة حوسبة املكدس املفتوح مع وصولٍ  cinderيقوم ون املادي الفعيل.  التخزي
مللفات مع إىل ام هذا الوصول خدَ ستَ أن يُ  ميكنُ و وإغالق ألجهزة التخزين.   ،مللفاتإىل ا

ات التخزين السائدة املوجودة يف الحوسبة السَّ    حابية اليوم.  أغلب ِمنَصَّ

  
  

  OPENSTACKاملفتوح ار املكدس دو أ مكونات و : ٣-١١ رقم شكل
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للوصول واإلمداد وإدارة املوارد  ؛بتوفري لوحة متابعة ومعلومات HORIZONيقوم 
 ؛نان مشرتكتاهناك خدمتو املعتمدة عىل الحوسبة السحابية يف بيئة املكدس املفتوح.  

 ،.  يقوم يك ستون بتوفري خدمة توثيق مستخدمGLANCEو ،KEYSTONE :وهام
 ؛(الربوتوكول الخفيف LDAP :مثل ،الهوية املوجودة ج مع خدمات تحديدِ دمَ أن تُ  وميكنُ 

 ؛صورة الخادم ِظ فْ وحِ  خِ سْ القدرة عىل نَ  بتوفريِ   GLANCEيقوموللوصول إىل دليل).  
 حيث متتدُّ  ؛خ مامثل لخوادم الحوسبة والتخزينسْ استخدامها لتكرار نَ  أن يتمَّ حتى ميكن 

 يتمُّ وخ.  سَ رئيسية لهذه النُّ  احتياطيٍّ  خٍ سْ أيضاً بتوفري قدرة نَ  يقومو الخدمات. عُ وتتوسَّ 
 ؛NEUTRONعنرص البيئة االفرتاضية الشبكية املكدس املفتوح عن طريق  مكونِ  توفريُ 
.  قم مبالحظة SDNمبناقشتنا عن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  أوثق صلةً   عنرصاً َرب عتَ لذا يُ 

  .  QUANTUMف باسم عَر يُ  رسميٍّ  أن نيرتون كان بشكلٍ 
من امللحقات التي  يف املكدس املفتوح كعددٍ  neutron دورُ  يتجسدُ  ؛كنموذج معامري

وعنارص مكونات الحوسبة السحابية املكدس  ،والتوازن ،الشبكة :بتوفري واجهة بني تقومُ 
ام عىل استخد ومقصوراً  املكدس املفتوح ليس محدوداً  عىل الرغم من أنَّ و املفتوح.  

الشبكات  إدراجُ  يتمُّ و ر كواجهة له شبكية.الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة املصد
لنظر يف إعادة ابو من الخيارات الشبكية.   املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة املصدر كواحدٍ 

بواجهات برمجة  أن ترتبطَ  ميكنُ  نيرتونملحقات  ميكننا مشاهدة أنَّ  ؛١-١١شكل 
 تجريدٍ  طبقةَ  أن يوفِّرَ لذا ميكن لنيرتون  ؛ملتحكم التدفق املفتوح ملتجهة شامالًالتطبيقات ا

مثل التدفق املفتوح الذي ميكنه العمل مع  تعمل بالتدفق املفتوح.  متاماً  شبكية لشبكةٍ 
من تطبيقات الشبكات وأجهزة التحكم املختلفة عن طريق واجهة برمجة  العديدِ 

لمكدس لالتابع  neutron ـلذا ميكن ل ؛orthbound APIn التطبيقات املتجهة شامالً
قد  ؛لذاو من األنواع املختلفة من امللحقات الشبكية.   لديه العديدُ  املفتوح أن يكونَ 

لكن  ؛شبيك شامل للحوسبة السحابية لتوفري حلٍّ  ؛يتزاوج املكدس املفتوح والتدفق املفتوح
 ميكنُ فإنه  ؛٤-١١يف الشكل  كام يظهرُ و  رصي.ح باآلخر بشكلٍ  مربوطاً  دُّ عَ ال أحد منهام يُ 

الشبكة التقليدية  للتحكم يف أجهزةِ  ؛neutronملحقات  مكدس املفتوح أن يستخدمَ لل
بالتدفق  متحكم التدفق املفتوح الذي يتحكم يف توزيعات شبكية مادية تعمُل و القدمية، 

لمبدل االفرتايض املفتوح التطبيقات املفتوحة املصدر ل مثل ،املفتوح أو مبدالت افرتاضية
)(OVS )التطبيقات املفتوحة املصدر للمبدل االفرتايض املفتوح يتكون تطبيق واجهة و ).٢
)(OVSالذي يدعم واجهة برمجة التطبيقات هو و  ،من امللحق نفسه ؛ عىل سبيل املثال



  ) املفتوحة املصدرSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٤٧٢

API ًلخاصة بنوفا اد الحوسبة قَ يقيم يف عُ  مساعداً  وعامالً ،لنيرتون املعياري املتجهة شامال
التطبيقات املفتوحة املصدر للمبدل االفرتايض يعمل مثال واملفتوح.   يف منوذج املكدس

التحكم فيه عن طريق  ويتمُّ  ،ا يف موقعه عىل العقدة الحاسوبيةداخليٍّ  OVS)املفتوح (
  .agentالعامل املساعد 

  

  
 OPENSTACKملحقات املكدس املفتوح : ٤-١١ رقم شكل
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هذا و كدس املفتوح لتجريد وتعميم مجموعة افرتاضية من الشبكات.  ض امليتعرَّ 
ة وثيقة بتجريد الشبكات االفرتايض الذي قمنا مبناقشته فيام يتعلق بالشبكات لَ يتعلق بِص 

لذا، عىل سبيل املثال مع املكدس املفتوح ؛ مركب لٍّ عن طريق حَ  SDNاملُعرَّفة بالربمجيات 
 تعيينه بشكلٍ  واحد محدد، والذي يتمُّ  تخدمها ملستأجرٍ ويس ميكن للمرء أن ينشئ شبكةً 

عن طريق مفهوم الحلول املركبة.   SDNجيد إىل َحدٍّ ما عىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
  املكدس املفتوح ملحقات للعديد من الحلول املرتاكبة القامئة.    ىلدو 

  :توحة املصدركات املُعرَّفة بالربمجيات املفالشبمثال: تطبيق  ١١- ١١

فتوحة امل SDNاستخدام ممتازة لرمز  حالةَ  ]١٤[ يوفر مرشوع التدفق املسار
 SDNشبكة اختبار للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  راوت فلور مرشوع طوَّ و املصدر.  

 تدفق املسار أهداف مرشوعو باستخدام برنامج مفتوح املصدر فقط.   كاملةً 
ROUTFLOW  :هي لرشح ما ييل  

لشبكات املكونة إىل االتقليدية  الثالث طبقاتالر انتقال محتمل من شبكات مسا -

 املعتمدة عىل التدفق املفتوح. الثالث طبقاتالمن 

 جوانب مختلفة من البيئة االفرتاضية للشبكة. إطار مفتوح املصدر نقي يدعمُ  -

 كربمجيات خدمية. IPتوجيه عنوان الـ  -

ات التوجيه القدمية عىل  - طة بسَّ التشغيل البيني مع تطبيقات توجيه مُ تعمل ُمَعدَّ

 .interdomainداخل وبني مناطق 

إلظهار مسار  ؛للشبكة التي يستخدمها املرشوع اوصفيٍّ  اً منوذج ٥-١١ف شكل يِص 
 دُّ عَ يُ وفتوح.  املح من الشبكات ذات املوجهات التقليدية القدمية للتدفق قَرتَ االنتقال املُ 

د من عقَّ لدمج وتكامل العامل املُ  عمليةً  طريقةً  يعرُض  ألنه ؛امٍّ مهخاص  هذا بشكلٍ 
  بروتوكوالت التوجيه مع منوذج التدفق املفتوح.

  
  
  



  ) املفتوحة املصدرSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٤٧٤

  
 )CPqD(نسخة من رشكة  routeflowتدفق املسار بنية شبكة : ٥-١١ رقم شكل

 

لذا، بدون آلية  ؛عىل هذه العائلة من بروتوكوالت التوجيه إنرتنت اليوم متاماً  يعتمدُ 
استخدام التدفق  سيظلُّ و لدمج املعلومات التي يحملوها إىل شبكة التدفق املفتوح، نظيفة 

ميكننا مشاهدة شبكة  ؛٥- ١١يف شكل رقم و مركز البيانات املعزولة.   ْرشِ بنَ  املفتوح مقيداً 
(بروتوكول البوابة  BGPبسحابة اإلنرتنت مع معلومات التوجيه يب جي يب  االختبار متصلةً 
 شبكةُ  تتضمنُ و حقنها (إدخالها) يف شبكة االختبار عن طريق هذه الوصلة.   والتوجيه) يتم

 الطبقة الثالثة، والذي يقومُ من الطبقة الثانية/ اتقليديٍّ  اً واحد اشبكيٍّ  اً االختبار نفسها توزيع
التدفق املفتوح من شبكة االختبار عن طريق بروتوكول  بتوصيل معلومات التوجيه لجزءِ 

يف  - يف شبكة االختبارو ).  (بروتوكول توجيه فتح أقرص مسار أوالً OSPF فإس يب إ وه أ 
بنظام التدفق املفتوح تحت  مبدالت تعمُل  من أربعةِ  سحابةً  نشاهدُ  - ةربَ ختَ الشبكة املُ 

ربط وتوصيل متحكم التدفق املفتوح بخادم  يتمُّ وسيطرة متحكم التدفق املفتوح.  
دفق املسار بجمع معلومات من جدول التوجيه من بدوره يقوم خادم تو تدفق املسار.  ال

نفس املكونات يف نظام  ٦-١١ شكُل ال رُ هِ ظْ يُ وحابية املجاورة.  املبدالت االفرتاضية يف السَّ 
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املكونات والعنارص املعروضة يف  جميعُ  م أن تكونَ همن املو قائم من وجهة نظر معامرية.  
غم من أنه عىل الرَّ وذلك حة املصدر، من مرشوعات مفتو  ومستمدةً  مشتقةً  ٦-١١ شكلال

  .  SDNبالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  اليس جميعهم خاصٍّ 
عنارص املكونات الرئيسية املوصوفة يف الشكل أدناه مع مصدر الربمجيات  إدراجُ  يتمُّ 

  لآليت: مةخدَ ستَ املُ 
  لبناء العنرص:

 ّشاف، ريو، الكPOX ، بوكسNOXمتحكم شبيك (التدفق املفتوح): نوكس -
RYU. 

  .: تم تطويره يف مرشوع تدفق املسارrouteflowخادم تدفق املسار  -
 .قام العميل بتطويره يف مرشوع تدفق املسارلتدفق املسار؛ منوذج افرتايض  -
 ،QAUGGA : محرك التوجيه كواجاrouting engineمنوذج افرتايض ملحرك التوجيه  -

 .XORPر يب آ وه أ كس إى سمَّ إلنرتنت يُ وبرنامج توجيه مفتوح املصدر لربوتوكوالت ا
التطبيقات املفتوحة املصدر للمبدل االفرتايض  :مثل ،منوذج افرتايض للمبدالت -

 .OVS)املفتوح (
ف إمرشوع نت  ؛عىل سبيل املثال ،بالتدفق املفتوح يعمُل  توزيعات شبكية لجهازٍ  -

 .NETFPGAيب جي ايه 
 linuxآالت  افرتايض:ذج منو  يف VM م)إافرتايض (يف  خادمنظام تشغيل  -

 االفرتاضية.
 

  



  ) املفتوحة املصدرSDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٤٧٦

  
  )CPqD(نسخة من  تدفق املسار بنية: ٦-١١ رقم شكل

    

تشغيل خادم افرتايض  نظامَ  ٦-١١شكل رقم الة يف حَ وضَّ وجهات االفرتاضية املُ تطابق املُ 
موجه افرتايض من منوذج للمبدل االفرتايض  كلُّ  يتألُف و.  ٥- ١١يف الشكل   VMم)إ(يف 

محرك التوجيه يف اآللة إىل ذي يقوم بإرسال تحديثات التوجيه ) الOVSح (املفتو 
(بروتوكول توجيه  OSPFلتوجيه بعملية تحديثات لربوتوكول ايقوم محرك واالفرتاضية.  

 وينرشُ  ،بطريقة تقليدية BGP) أو بروتوكول البوابة والتوجيه فتح أقرص مسار أوالً
 اآللة االفرتاضية َوفْقاً لذلك. ) يف هذهARPاوين (التوجيه وجداول بروتوكول إيجاد العن

عىل نفس منوذج اآللة  يف عميل تدفق املسار الذي يعمُل  تدفق املسار لِّ حَ  فتاحُ مِ  يكُمنُ و
 ؛٦-١١شكل رقم الح يف وضَّ كام هو مُ و موجه افرتايض.   التي تكون يف كلِّ  VMاالفرتاضية 

توجيه يف جداول التوجيه لآللة االفرتاضية يف ع معلومات المْ تدفق املسار بجَ  عميل يقومُ 
تدفق املسار عن طريق بروتوكول تدفق  خادمإىل وتقوم بنقل هذا االتصال  ،امكانها داخليٍّ 

تدفق املسار عىل املعرفة العاملية لألفراد الذين يقومون بتوزيع  يحافظ خادمُ  ؛لذاو املسار.  
لتعيني  ؛وميكنها استخدام هذه املعلومات ،اضيةهات االفرت وجِّ من املُ  جداول التوجيه يف كلٍّ 
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تواصل هذه  يتمُّ والتدفقات للنموذج األصيل الحقيقي ملبدالت التدفق املفتوح الشبكية.  
والذي يعترب تطبيق متحكم  ،وكيل تدفق املسارإىل املعلومات من خادم تدفق املسار 

ترجمة معلومات  يتمُّ  توحعىل نفس اآللة كمتحكم تدفق مف التدفق املفتوح أنه يعمُل 
 هذه النقطة، التي ميكن أن يتمَّ إىل عند الوصول و التوجيه إىل مجموعات تدفق مفتوح.  

بروتوكول التدفق  إىل مبدالت تعمل بالتدفق املفتوح مستخدماً  مبارشٍ  برمجتها بشكلٍ 
ه وإرسال بتوجي بالتدفق املفتوح تقومُ  مبدالت تعمُل  عن العملية عتادُ  ينتجُ و  املفتوح.

ُحزَم البيانات كام لو كانوا تابعني لجداول التوجيه الداخلية املمتلئة بنامذج داخلية 
التي  OSPF وبروتوكول توجيه فتح أقرص مسار أوالً ،BGPلربوتوكول البوابة والتوجيه 

  لتقليدية املكونة من ثالث طبقات.مبدل كام هو الحال مع املبدالت ا تعمل عىل كلِّ 
لنوع التطبيقات االستباقية التي قمنا بوصفها يف  مثاالً ROUEFLOW تدفق املسار دُّ عَ يُ و

استباقي كنتيجة ملعلومات التوجيه الخارجي.   برمجة التدفقات بشكلٍ  .  ويتمُّ ٢-١٠القسم 
توجيه وإرسال  حيث يتمُّ  ؛إصدار تفاعلية محتملة لتدفق املسار نحن ذلك بنسخةِ  نقارنو 

تحديد املسار الصحيح لحزم البيانات والربمجة إىل  ىل املتحكم تقودُ حزمة بيانات فريدة إ
  الالحقة للتدفق يف املبدل.  

بالتدفق املفتوح.   ر توزيعات أجهزة تعمُل ظهِ قمنا بتقديم وعرض شبكة االختبار التي تُ 
واملبدل    MININET :مثل ،الربمجيات الشبكية راوت فلو بطريقة إضافية مبدالِت  يدعمُ و
حيثام  ؛لالستخدام يف تطبيقات البيئة االفرتاضية الشبكية.  نعني ؛)OVSفرتايض املفتوح (اال 

ملبدالت تعمل بالتدفق املفتوح، ويشري  كعتادٍ  ٥-١١شكل رقم الوصفنا املبدالت املوصوفة يف 
يف تطبيق  أيضاً مرشوع التدفق املسار إىل أن هذه التوزيعات قد تكون توزيعات مبدئية تعمُل 

  مراقب األجهزة االفرتاضية.   بجانب  TORيل الثاين لشبكة برنامج تور الج
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 يظلُّ ومع حركة املصدر املفتوح،  الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات مبارشةً  تتامىش جذورُ 
 بالفعل ما نسميه يف هذا الكتاب بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة املصدر متصالً 

مبجتمع املصادر املفتوحة.  باإلضافة إىل استعراض مشاريع الربمجيات  وثيقٍ  بشكلٍ 
قمنا  ؛جيد واملعروفة بشكلٍ  ،املفتوحة املصدر املتعلقة بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

شائعة االستخدام.  المعرفة إدراكية للعديد من الرخص املفتوحة املصدر املختلفة و  بتوفريِ 
ملنظمة معينة.  وقد  أو بآخر مناسبةً  توحة املصدر املختلفة بشكلٍ قد تكون الرخص املفو 

قمنا بتعريف وتحديد ثالث فئات عريضة من املستخدمني الذين لديهم متطلبات 
وقد  ،ربمجيات املفتوحة املصدرال نوأهداف مختلفة بعضهم عن بعض عندما يستخدمو 

مالمئة لفئات معينة من  رخص املفتوحة املصدر غريال تحديداً تكون ملاذا ؛أوضحنا
نأمل أنه  ؛بها القراء أنفسهم باالعتامد عىل فئة املستخدم التي يرتبطُ و املستخدمني.  
قابلة للتطبيق فيام الاآلن أين قد يجد هؤالء القراء املصادر املفتوحة  سيكون واضحاً 

بل التجاري مهام كان املستقو بهم.   الخاصةبالربمجيات مشاريع الشبكات املُعرَّفة  يخصُّ 
ع للشبكات املُعرَّفة للربمجيات املفتوحة املصدر داخل نظام االتصال املشرتك املتوسِّ 

اإلبداع الذي ينتج الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  مراحَل  فإنه من الواضح أنَّ  ؛بالربمجيات
ومشاركة األفكار الجديدة  ،ربمجيات املفتوحة املصدرالنفسها ال ميكن تواجده بدون 

  التي تصاحبه.
لكن كنتائج مالية محتملة  ؛قد تكون حركة املصادر املفتوحة من أقوى الحركات

قوية جداً  ، وقد نشأت حركاتٌ وضوحاً  أصبحت نتائجها أكرثَ  ؛للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات
صول املفتوحة املصدر للشبكات املُعرَّفة األ قد يكون بعضها بالتنسيق مع و أخرى كذلك.  

سوف ننظر  ؛يف الفصل القادمو جيات، وقد تكون أخرى غري متوافقة وعىل خالف.  بالربم
  لشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.استشكل هذه القوى األخرى مستقبل  كيف
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 محاولةٍ  أيَّ  يربُك  ؛تعريف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يف ذاته غامضاً  حقيقة أنَّ 
تركيزنا  إذا قمنا بتضييقِ و ات املُعرَّفة بالربمجيات.  شبكا عىل اللتقييم التأثري الكامل تجاريٍّ 

 كوناألعامل التجارية سي تأثريَ  فإنَّ  ؛فتوحة املصدراملعىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
تدور املعامالت املالية األوسع ؛ عىل الرغم من ذلكو األدىن.  دِّ لحَ إىل اه بالفعل تقليصُ ممكناً 

فقط تحت التعريفات األوسع للشبكات  التقنيات التي تندرجُ حول  حتى يومنا هذا
ة محاولة هذه املظلة األوسع للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات أيَّ  تضمُّ و املُعرَّفة بالربمجيات. 

م عن مسارات مسارات التحكُّ  فصَل  لتنفيذ وإنجاز الشبكات بطريقة جديدة تتضمنُ 
ح هذا رْ باستبعاد وطَ و طبقة الثانية والثالثة.  البيانات، عىل عكس التبديل الكالسييك لل

 كاملٍ  وبشكلٍ  فإننا ندرج الرشكات والتقنيات التي تكون غالباً  ؛املصطلح األوسع للشبكة
البيئة  :مثل ،حلولها بالرتكيز بدقة عىل مشكلة شبكية محددة وتقومُ  ،ملكية خاصةً 

املعروفة، هذا يكون حيث  لكن وحسب املقولة ؛االفرتاضية الشبكية يف مركز البيانات
 أكرب لألعامل. لذا يكون ذلك عندما يكون هناك تأثريٌ  ؛تواجدت األموال

فيه  يف مجتمع األعامل الشبيك الذي تتواجدُ  اً متزايد اً وتوافق اً هناك إجامع يبدو أنَّ و
طريق يؤيد هذا عن و.  مهمٌّ و  بارزٌ  والتي سيكون لها تأثريٌ  ،الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

يف القيام ببدء  العدد الهائل من رشكات رؤوس األموال املجازفة (املشرتكة) التي تستثمرُ 
حجم ومقدار و .  التشغيل للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عىل مدى السنوات الست املاضية

 م٢٠١٢ذات من الرشكات التي تحدث منذ اهذه االستثامرات، باإلضافة إىل، حجم االستحو 
جال.  ال تتوقف هذه النقلة النوعية الخاصة عىل غري العادة يف املجال الشبيك يف هذا امل

ات املادية العتاد.   تقنيةباهر يف  نجاحات وتقدمٍ  عىل أيِّ   َرب عتَ عام، تُ  بشكلٍ و املَُعدَّ
العقبات  يعني هذا أنَّ وعىل الربمجيات ذاتها.   معتمداً  الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات حالً

ب عليها من العبور عرب كثافة بعض البوابات أو منحى يف التغلُّ  تكون أكرث سهولةً الفنية 
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الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  عام إىل قدومِ  يرى وينظر العمالء بشكلٍ والبت كل ثانية.  
ات شبكية أكرث قدرةً  بحامسةٍ  قد  ؛ألول وهلةو   وبأقل تكلفة. وفاعليةً  وأمل يف وجود ُمَعدَّ

ات الشبكات األوسع نطاقاً  وينظر ُمَصنِّع  ألنها تكون قوةً  ؛شديد عٍ لَ ها بخوف وهَ إلي ُمَعدَّ
املوجة السائدة للشبكات  ِب كْ للقفز واللحاق بَر  طريقاً  بعد ذلك، تجد عادةً و ، معطلةً 

ننظر إىل وس يف عروض منتجاتهم. تقنيةاملُعرَّفة بالربمجيات عن طريق دمج بعض أشكال ال
 ية هذه االتجاهات املتعددة واملتنوعة يف هذا القسم.حيو

  :يشء عىل شكل خدمات تقديم كلِّ  ١-١٢

بالنسبة  )CAPEXومعدل املرصوفات الرأساملية ( أن نسبةَ  ١- ١٢ر الشكل ظهِ يُ 
ات الشبكية سينقُص OPEXللمرصوفات التشغيلية ( ويتضاءل كلام تحركنا  ) عىل املَُعدَّ

 وذلك؛ نحو انتشار الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يف السنوات القليلة األوىل من العمل بها
مع نقلة رئيسية يف الطريقة التي  ألن النمو يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يتزامنُ 

اتهم وخدماتهم املعلومات اآلخرين بالدَّ  تقنيةمراكز البيانات وعمالء  ستقومُ  فع مبَُعدَّ
تكون مناذج الرتخيص الجديدة، ومناذج معتمدة عىل االشرتاك وحتى مناذج و الشبكية.  

ع الرسيع يف مناذج  التوسُّ َرب عتَ يُ ومتزايد.   بشكلٍ  كلها شائعةً  معتمدة عىل االستخدام تصبحُ 
ل األسايس والهيك ،والبنية ،)SaaSمثل الربمجيات كخدمة ( ،توصيل الخدمات الجديد

لقد كان النموذج القديم من و .  هو شهادة عىل هذه النقلة النوعية )IaaSكخدمة (
ات الشبكات وتستهلكها كنفقة  الرشكات التي تشرتي صناديق الشبكات من ُمَصنِّعي ُمَعدَّ

جداً ملَُصنِّعي  اً مريح -  عدة أعوام وبعد ذلك تعيد الدورة بتحديثات جذرية كلَّ  ،رأساملية
حيث يكون  ؛هذه النامذج الجديدةو تدريجي.   ولكنه يختفي بشكلٍ  ؛ات الشبكاتُمَعدَّ 

 ،كخدمة أو يف شكل خدمة جانب من األعامل الشبكية التجارية متاحاً  فعيل كلُّ  بشكلٍ 
محل أمناط  يف أن يحلَّ  محتملٍ  بشكلٍ  التعامل معه كنفقة تشغيلية، وسيستمرُّ  ويتمُّ 

   .  اإلنفاق الشبيك التقليدي
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  عىل األجهزة الشبكية )CAPEXاملرصوفات الرأساملية (: ١-١٢ رقم شكل

  )OPEXالتي تنتقل للمرصوفات التشغيلية ( 

  :حجم السوق ٢-١٢

 سيتأثر أكرث من أيّ  ؛الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات تقنيةايف للتحرك نحو التأثري الصَّ 
 تكونُ و ) للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.  TAMآخر بالسوق املتاح اإلجاميل ( يشءٍ 

 بها وال ميكن التعويل عليها بشكلٍ  موثوقٍ  يف هذه املرحلة املبكرة غريَ  والتنبؤاتُ  التوقعاتُ 
من الفرص  بعض الجهود ملحاولة تقدير وتحديد ما قد يكون متاحاً  بذُل  لكن تمَّ  ؛كيدأ

 ت عىل الرغم من أنَّ نَ يَّ وتبَ  ،[22] باالستناد إىل الدراسات التي انعكست يفو .  الكلية
 ؛مليون دوالر ٢٠٠م كانت أقل من ٢٠١٢عائدات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يف عام 

.  م٢٠١٨مليار دوالر أمرييك بحلول عام  ٣٥أكرث من إىل فإنها من املحتمل أن تزداد وتنمو 
ات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات من الطبقة  ٪٦٠ ع أن يستمدَّ قَّ يُتوَ و من مبيعات ُمَعدَّ

ات الخدمات (م ٪٤٠و ،الثانية والثالثة سوف و  ن الطبقة الرابعة إىل السابعة). من ُمَعدَّ
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فهي ال متثل  ؛ويف املقام األول النمو يف البيئة االفرتاضية الشبكية ،د هذا النمو أساساً حدِّ يُ 
هو إحالل إنفاق  ؛ بلات الشبكية بسبب الشبكات املُعرَّفة بالربمجياتيف النفق اً جديد اً منو 

سوق  أخرى أنَّ  تتوقع دراسةٌ و الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.   تقنيةشبيك آخر عىل 
م مع ٢٠١٨و ٢٠١٤بني  الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ستنمو إىل ستة أضعاف حجمها ما

واد وتفعيلها بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات متثل السَّ  تشغيلها توزيعات شبكية وأجهزة يتمُّ 
  األعظم لهذه العوائد.

  :ات املُعرَّفة بالربمجياتشبكتصنيف ُمورِّدي ال ٣-١٢

ومصطلح الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات غري  اً،البيئة االفرتاضية الشبكية أصبحت واقع
نوع الرشكة التي تسيطر  ظلُّ وي.  ما لألفضل أو لألسوأإ ؛واضح وغامض مع هذا املفهوم

غري محسومة ومفتوحة عىل الرغم من أنه  وتهيمن عىل البيئة االفرتاضية الشبكية مسألةً 
لها  هناك عىل األقل ثالث فئات رئيسية من الرشكات التي تكون يف وضع يسمحُ ، بالتأكيد

ات الشبكات وُمَصنِّع: أوالً: جيد القيام بتلك النقلة والتحول وبشكلٍ  متاماً  أنفسهم يف  ُمَعدَّ
بالفعل مهيمنني عىل أعامل  ننهم عن طريق التعريف يكونو إذ إ  ؛ومؤهل وضع جيدٍ 

ات الشبكية.    ، VMWareيف إم وير  :مثل ،الخوادم االفرتاضية رشكات كونُ : ثانياً املَُعدَّ
ئة بالفعل لديهم إمساك بزمام األمور وإملام ودراية عميقة بالبي CITRIXورشكة 

بعمل وانتقال يف حركة أفقية يف  من املمكن لهام القيامُ ف ؛االفرتاضية للحوسبة والتخزين
النجاح يف هذا املجال سيعتمد عىل األرجح  ونظراً إىل أنَّ  :أخرياً .  البيئة االفرتاضية الشبكية

 ؛SaaSيف منوذج األعامل الخاص بتوصيل الربمجيات كنوع من الخدمة  عىل كونك ناجحاً 
رشكة مايكرو سوفت هنا.   مثل ،احتاملية سيطرة عمالق الربمجيات فمن الخطأ استبعادُ 

 لبيئة االفرتاضية الشبكية سيقعُ ايبدو أن معركة  ؛عىل الرغم من ذلك ؛يف هذا الوقتو 
ات الشبكية وسيحتدمُ  ،بني العاملقة القتال فيها ما وهؤالء  ،رصاع الجبابرة يف صناعة املَُعدَّ

فة للربمجيات أعمق عىل تأثري الشبكات املُعّر  نأخذ نظرةً و وادم االفرتاضية.  أصحاب الخ
ات الشبكات الحايل يف القسم  ىل رشكات إ دعونا ننظرُ  ؛اآلنو .  ٤-١٢عىل ُمَصنِّعي ُمَعدَّ

  والتي من األرجح أن تتأثر بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.   ،الخوادم االفرتاضية

  :والشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ،الخوادم االفرتاضية وصانع ١- ٣- ١٢

ات املُعرَّفة بالربمجيات بالبيئة االفرتاضية الشبكية يف شبكيتعلق أكرث الرتكيز عىل ال
الذين يشاركون  خدمات الشبكيةاختيار صانعي النظام وال ن يتمَّ أ محتمل و مركز البيانات، 
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 ؛لتقوم بتوسيع عروضها ؛تقليدي يف البيئة االفرتاضية للحوسبة والخوادم وبشكلٍ  عادةً 
والتي قد  ،VMWareرشكة  ؛عىل ذلك أوضح مثالٍ و .  لتشمل البيئة االفرتاضية الشبكية

هي بالفعل رائدة الخوادم و  ،ظهرت بالفعل يف العديد من املرات سابقاً يف هذا الكتاب
نطاق امتدادها يف البيئة الشبكية  VMWareت رشكة عَ سَّ قد وَ ف ؛االفرتاضية يف العامل

األخرى التي ميكن أن تحذو  الرشكاتُ  تتضمنُ و االفرتاضية باستحواذها عىل رشكة نيسريا.  
ورشكة  ،NECن ايه يس إ ورشكة ، HPحذوها تقسيم خادم الشبكة اتش يب 

تش يب إ رشكة  َرب عتَ ، أن تُ بجانب كيانات ورشكات أخرى.  ليس غريباً   CITRIXسيرتكس
باإلضافة  ،تش يب بالفعل كُمَصنِّع خادم شبيك رئييسإ بالثقة هنا.  حيث تعمل رشكة  جديرةً 

ات شبكية رائد ات الشبكات و يف هذا املجال.   اً إىل كونها ُمَصنِّع ُمَعدَّ من أكرب ُمَصنِّعي ُمَعدَّ
لنظام الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة املصدر بشكل أكرث  محتضنةً  HPحالياً؛ تبدو 

 دُّ عَ تش يب يُ إ  لرشكة شبيكتقسيم الخادم ال نَّ ؛ إذ إ من بعض املنافسني لها والتزاماً  حامساً 
؛يف خوادم الحوسبة والتخزين ومطلقةً  ضخمةً  بالفعل قوةً  تش يب إ رشكة  نَّ إف . ومن ثمَّ

بعض يف عالقة بيئة مع  ام بعضهنين التقسيميجلب هذع جيد لضْ خاص يف وَ  بشكلٍ 
ذلك أفضل  تش يب تنفيذُ إ سيكون عىل و .  افرتاضية شاملة التخزين والحوسبة والشبكات

النتائج التي بلذا فمن املستحيل التنبؤ  ؛مام لديها يف أغلب مبادراتها الرئيسية املؤخرة
  ستكون هنا.

 :القيمة املضافة وعموزِّ  ٢- ٣- ١٢

القيمة املضافة  وهي موزع ؛ل يف هذا النقاشهمَ أال تُ  من الفئات التي يجُب  واحدةٌ 
)(VARمثل ،شهريةً  أمثلةً  تتضمنُ  - مثل تلك الرشكاتف ؛: PRESIDIO )وCOMPUCOM(؛ 

طويلة يف توفري واجهة لعميل  لفرتةٍ  حاسامً  قد لعبت دوراً  -باإلضافة إىل رشكات عديدة أصغر
ات الشبكات.   ات  ألنَّ  من وجهة النظر الخاصة بالعوائد، هذا ممكنٌ و ُمَصنِّعي ُمَعدَّ املَُعدَّ

 أن يديروا أعامالً VAR)( ملوزعي القيمة املضافة الشبكية املباعة لها هوامش كافية ميكنُ 
يف شكل  حٌ وضَّ كام هو مُ و عىل أسهمهم من تلك الهوامش.   للتطبيق تعتمدُ  وقابلةً  ،حيويةً 
ات الشبكات (أنَّ  ١-١٢رقم  من عمل الشبكات املُعرَّفة  ، جزءٌ NEMS)ُمَصنِّعي ُمَعدَّ

صناديق األجهزة تصبح بنسبة أصغر من النفقة الشبكية اإلجاملية.   نَّ إ  ؛ إذبالربمجيات
 من التواصل مع العمالء كام كان بشكلٍ  ن مبيعات الصندوق كثرياً تضمَّ تلن ف ؛أيضاً و 

 عي القيمة املضافةوزِّ القيمة التقليدية املضافة عن طريق مُ  ولذلك لن تكونَ  ؛تقليدي
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)(VAR  ًمن أجل البقاء يف عامل  ؛ليك يتم إضافتها.  لذا يبدو عىل األرجح أنه ؛متاحة
  موزعي القيمة املضافةيجب عىل ؛متزايد الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات التي تنمو بشكلٍ 

)(VAR   .يف الخدمة التي  دامئاً  يمتهمكانت ق ؛حقاً و أن يدوروا حول منوذج خدمة األعامل
عىل  بل ؛هذه الخدمة لن تكون يف مستوى الصندوق ؛لكن اآلن ؛ها لعمالئهمنيوفرو 

بسبب الهوامش األقل  ؛هذه املشكلة وتتفاقمُ  تتسارعُ و .  مستوى الشبكة أو الخدمة
ات الشبكات  ،لصناديقها متزايدٍ  بالبيع بشكلٍ  تقومُ مثل سيسكو، والتي  ،ملَُصنِّعي ُمَعدَّ

 مثاالً  SPOTONNETWORKSو SINGLEDIGITS تا رشكَرب عتَ وتُ  .مبارش للعمالء وبشكلٍ 
الشبكات املُعرَّفة مع و يف منوذج األعامل.   ل لهذا التغريلتحوُّ إىل ا للرشكات التي تحتاجُ  اً تقليدي

خاصة  الفرصة للتجديد يف أسواقٍ  VAR)( عي القيمة املضافةوزِّ سيكون لدى مُ ؛ فبالربمجيات
توفريها لهم  بقاعدة العمالء الخاصة بها، وليس فقط بيع امليزات والخصائص التي يتمُّ  تهتمُّ 

ات الشبكات.   عن طريق ُمَصنِّعي ُمَعدَّ

تأثراً شديداً باالنتقال الرئييس يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ملَُصنِّعي  تتأثر الرشكاتُ 
ات الشبكات الحايل.    ُمَعدَّ

ات الشبكات ٤-١٢    :التأثري عىل ُمَصنِّعي ُمَعدَّ

ات الشبكات منظامت تسويقية فطنة وذكية بشكلٍ  و ُمَصنِّعَرب عتَ يُ  عندما و كبري.   ُمَعدَّ
 نسيجدو ف ؛يف مناذج وأمناط الرشاء الشبيك عىل وشك الحدوث يٍّ جذر  لٍ بتحوُّ  نيستشعرو 

عام طريقة إلعادة تعريف أنفسهم أو مجموعة املشكالت حتى حلولهم الحالية  بشكلٍ 
الحاالت  بعَض أنَّ  حني يفو ل والنقلة النوعية يف النامذج.  بخطوة التحوُّ  تساير خطوةً 

تحوالت  أنَّ هناك أخرى عديدة يف حاالٍت  ؛ فسنجدُ ع الرشائحلَ عىل سِ  ستكون فقط مثاالً
ات الشبكات  ليتأقلموا بأنفسهم بطريقة ما مع النموذج الجديد. ؛حقيقية ملَُصنِّعي ُمَعدَّ

هناك عالمات بالفعل داخل بعض ُمَصنِّعي ؛ فل بدون مشكالتلن يأيت هذا التحوُّ 
ات الشبكات للتقشف، و ة بالشبكات املُعرَّفة إىل تحوالت السوق املتعلق ذلك رجعيُمَعدَّ

بفصل وترسيح  (قامت رشكة سيسكو ؛م٢٠١٣بالربمجيات؛ عىل سبيل املثال: يف بداية عام 
جزيئ يف جهود إلعادة التوافق مع قدوم ودخول الشبكات املُعرَّفة  موظف بشكلٍ  ٥٠٠

كية سيقلل منو الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات، مع البيئة االفرتاضية الشبو . )بالربمجيات
والتي تكون الدعامة  ،عىل املوجهات والتوزيعات الشبكية املبنية ألغراض تقليدية الطلَب 

ات الشبكات الكبرية للعديد من السنوات.   األساسية لعوائد ُمَصنِّعي ُمَعدَّ
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  :وقيةحامية األسهم السُّ  ١- ٤- ١٢

ات الملُ  َصنِّع الهيكيل العريضاملُ عىل  يجُب   ،(CISCO) رشكة سيسكو :مثل ،اتشبكَعدَّ
وتفويت  ،وفقدان ،تحقيق توازن دقيق  بني حامية أسهمهم السوقية؛  JUNIPERورشكة

اة لرشكة عطَ املوجة الجديدة من االبتكار والتجديد؛ عىل سبيل املثال: األسهم املرتفعة املُ 
يف هذا  الحقاً  ٢-١٢ة يف جدول نَ بيَّ املُ   VMWare) عن طريق رشكة NICIRAنيسريا (

 يف موقٍف  اوالكثري من أمثاله   JUNIPERو  بوضوح رشكة سيسكو نها أن تضعَ كِ ميُ  ؛القسم
ات الشبكات بالغ و ُمَصنِّعَرب عتَ يُ ودفاعي.   من  من الكفاءة يف كلٍّ  عاليةً  درجةً  نيُمَعدَّ

 تنافسيةً  لديهم أجوبةً  أنَّ  من للتأكد ؛فلديهم املوارد املالية ؛الرشوط الفنية والتسويقية
  .VMWareللبيئة االفرتاضية الشبكية التي تقدمها وتعرضها رشكة 

الجديدة  تقنيةفاعية للالدِّ  تكون اإلجابةُ  ؛الكثري من النقد ما عندما يكون لدى موردٍ و 
الجديدة  تقنيةببساطة رشاء واحدة من حلول بدء التشغيل التي تعرضها ال يالتنافسية ه

ميكن  ؛بذلك بعناية إذا مل يتم القيامُ ف ؛غم من ذلكعىل الرَّ و ها.  ج تلك الحلول مع حلولمْ ودَ 
 التشغيل لديه متسعٌ  بدءَ  عىل الرغم من أنَّ و .  وقيةر األسهم السُّ بل ويدمِّ  ؛ضقوِّ لذلك أن يُ 

عىل شاغل وظيفة  يجُب  إنهف؛ كنعمة للمستهلك تقنيةع اليْ وبَ  ِض ْر عىل عَ  لكونه قادراً 
تكاملية لعروضه القامئة.   تقنيةك تقنيةر هذه الصوِّ ويُ  ما أن يرسمَ  التوريد للسوق بطريقةٍ 

تواجه مخاطر تقليل املبيعات لخط  يف التجاوب بهذه الطريقة الرشكةَ  التعطُل  يجعُل و
من  زالت تكسب وتحرز نصيباً  الجديدة الوليدة ما تقنيةتكون ال؛ يف حني املنتج التقليدي

  لها. مٍ دَ خ موطئ قَ رسِّ القبول وتُ 

 :االبتكار قليالً ٢- ٤- ١٢

ات ال غم من أنَّ عىل الرَّ  بسهولة  واأن يدمج همميكن حاليٍّا اتشبكُمَصنِّعي ُمَعدَّ
سوقية كنتيجة  أسهم كَْسب موحتى ميكنه ؛التقنيات املجاورة يف خط اإلنتاج الخاص به

وتحول يف النموذج الخاص  ،مبارش فيها مجابهة بشكلٍ  تقنيةذلك مع  ُل عْ  فِ َرب عتَ يُ  - لذلك
 سيحتاجُ  ؛ب تركهانُّ لتجَ و   .اً دقيق اً باألحرى اقرتاح ؛بها مثل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

باالسم.   الجديدة خاصةً  تقنيةالعىل بشكل واضح  إىل التَّبَنِّي واالعتامدالصانع واملورد 
  ج عن طريق االلتزام بالنموذج التايل:ا للتحول يف النموذ تنافسيٍّ  حالً مَ للمورد أن يقدِّ  ميكنُ و 

 .(مثل: الشبكة االفرتاضية) ،نفس املشكلة الحرص عىل حلِّ  -
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 دة يف ذلك الوقت للمورد.حدَّ واملُ  ،الحالية تقنيةاإلبقاء عىل االعتامد عىل ال -
طبقات عىل  الجديدة عىل شكلِ  تقنيةع بعض الجوانب للضْ التجديد عن طريق وَ  -

 .املوجودة والقامئة بالفعل تقنيةرأس ال
واملتزايد للكلامت والعبارات الرائجة والطنانة  ،واسع النطاقالتوظيف االستخدام  -

قيام املورد ببيع النظام  :(مثل ،الجديدة يف جميع املواد التسويقية تقنيةلل
 التقليدي عن طريق إعادة تعريفه كنظام للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات).  

والتي  ،ج واجهة برمجة التطبيقاتهْ املُعرَّفة بالربمجيات عن طريق نَ  شبكاتُ ال ُص لخِّ تُ 
طبقات عىل رأس  عىل شكلِ  هج الجديدِ النَّ  عَ ضْ وَ  ؛٢-٦يف القسم  اقمنا مبناقشتها تفصيليٍّ 

ات  أجهزةَ  نتذكر أنَّ و التقليدية القدمية.   تقنيةال التوزيع الشبكية الكامنة ملَُصنِّعي ُمَعدَّ
تحسينها عن طريق تصميامت أجهزة تقليدية للعديد من  مَّ الشبكات الرائدة قد تَ 

ات للعتاد مزايا أداء متأصِّ و نوات.  السَّ  التكلفة األقل  :مثل ،لةقد يكون لدى هذه املِنَصَّ
واسم مستعار  مظهرٍ  ورد بتقديمِ إذا قام املو والتوزيعات الشبكية للصناديق البيضاء.  

قد ف ؛ املمتازة القامئة بالفعلشبيكللشبكات املُعرَّفة بالربمجيات حول أجهزة التوزيع ال
ات املُعرَّفة بالربمجيات الجديد مبسار التحكم شبكلنموذج ال هائلةً  م ذلك منافسةً قدِّ يُ 

يف و نخفضة التكلفة.  املية يف التوزيعات الشبكية األساس د الذي يتحكمُ عقَّ املنفصل املُ 
توزيعها كل  مثل ُحزَم البيانات التي يتمُّ  ،من املمكن من مقياس األداء النقيف ؛الواقع
ية شبكبالتوزيعات ال لشبكات املُعرَّفة بالربمجيات مقارنةً لقي النَّ  نموذجُ الأن يعاين  ؛ثانية

ات املُعرَّفة بالربمجيات شبكهذا املظهر املستعار لل ال يحتاجُ و رفيعة املستوى.  الالتقليدية 
 ؛ع يتطور مبرور الوقتضْ هذا الوَ إنَّ  ؛ إذتدابري مؤقتة لسد الثغرات فقط مجردَ  أن يكونَ 

عىل ها ءمستهلكيها وعمال  لديه التأثري اإليجايب جداً لتوفري تقنيات تساعدُ  فيمكنه أن يكونَ 
من الفوائد  العديدَ  مَ قدِّ أن يُ  هذا ميكنُ و رَّفة بالربمجيات.  نظام الشبكات املُعإىل وا أن يغريِّ 

امللكية.  لن يتساهل غالبية  ات املُعرَّفة بالربمجيات، ولو للتقنيات املشمولة بحقِّ شبكلل
 الذي يتم فرضه عليهم. املستهلكني ببساطة يف التحديث الجذريِّ 

ات ال فعليةً  تباع هذا النموذج رضورةً ايكون   عىل نطاقٍ  ةات القامئشبكملَُصنِّعي ُمَعدَّ
 عىل هامش خالل مرحلة انتقالية عظيمة بشكلٍ  م هذا النموذج لهم الحفاظَ قدِّ يُ و.  واسع

سيكون بإمكانه امتطاء ف ؛حقيقي سائداً  بشكلٍ  الجديدُ  النموذجُ  إذا أصبحَ و .  محتملٍ 
عىل هوامش قوية بدون  نهم الحفاظُ حتى ميك ؛من االنتقال ئبطِّ يُ  ؛ يف حنيخيوط النجاح

وتسويقية إلدارة هذا النوع  تقنيةيكون لديهم دراية ومعرفة  ابقاً؛كام ذكرنا سو انقطاع.  
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حجم  ؛أهميةً  آخر قد يكون أكرثَ  يكون لديهم يشءٌ ومناسب.   من االنتقال النوعي بشكلٍ 
مهمتهم الحرجة كُمورِّدي بيع حوسبة  نلو حوِّ هؤالء العمالء أو يُ  ونغريِّ ال يُ و عمالء الرشكة. 

تقني حاد  وقصورٌ  عشوائية، ما مل يكن هناك عيٌب  أو توزيعات شبكية بصورةٍ  أو تخزين
مال عمالئهم بعناية، آ عن طريق النجاح يف إدارة توقعات و و .  يف عروض منتجاتهم

ات الشبكات يف ؛كاٍف  وتجديدها بقدرٍ  حيازة العمالء  قد تكون من مميزات ُمَصنِّعي ُمَعدَّ
  أنها ال ميكن هزميتها.

  :ات)شبكالتأثري عىل الرشكات املستهلكة (مستخدمي ال ٥-١٢

س فيام قدَّ قراءة بعض أجزاء من هذا الكتاب كنوع من الكتاب املُ  ميكنُ  نهأ  شك ال
الفوائد املمكنة الهائلة للشبكات  ورشحُ  دُ ْر جَ  مَّ قد تَ و ات املُعرَّفة بالربمجيات.  شبكال يخصُّ 

 بالتقليل من شأن املخاطر التي قد تطاردُ  أن تقومَ  من السهلِ و املُعرَّفة بالربمجيات.  
ات الشبكات.  الرشكات عن طريق قطع الحبل الرسُّ  بالتأكيد و ي التاريخي مبَُصنِّعي ُمَعدَّ

لكن األمان الذي يأيت مع  ؛وباهظة الثمن ،وثقيلة ،اسَر املِ  ية صعبةَ الرسُّ   هذه الحباُل َرب عتَ تُ 
، عددهم ال يُحَىص  املعلومات تقنيةمديري  بتوفريِ  دون شكٍّ  هذه الشبكة اآلمنة يقومُ 

يف الحقيقة  - كاتبي هذا الكتاب - نعمل نحنو راحة البال ونوم ليايل هادئة.  ب ويتمتعون
ة من البنية نَ عيَّ عىل األقل يف أجزاء مُ أنه  ونعتقدُ  ،ات املُعرَّفة بالربمجياتشبكين بالبرشِّ كمُ 

ات املُعرَّفة بالربمجيات عىل التجديد وتخفيض شبكستكون قوة ال ؛األساسية الشبكية
اآلالم  ذاجة تصغريُ من السَّ  ؛غم من ذلكعىل الرَّ و ا.  تاريخيٍّ  إيجابيةً  قوةً  ؛التكلفة بالفعل

م يف قدِّ نُ وسواضح.   املنطقة املرئية بشكلٍ دة من التحول يف النموذج الرئييس يف تلك املتولِّ 
 تقنيةمن فروع األعامل اإليجابية لهذا النموذج من ال حول كلٍّ  مجملةً  هذا القسم نظرةً 

لبي من املسؤولية تخفيض التكلفة، والتجديد األرسع) والجانب السَّ  :(مثل ،الجديدة
   .  ة عندما تسقط الشبكةفَ خفَّ املُ 

هو الشبكة  ؛املوصوف يف سياق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات شيوعاً  األكرثُ  الحلُّ  دُّ عَ يُ 
 غم من أنه ال تعتمدُ عىل الرَّ و خالل هذا الكتاب.   التي قمنا مبناقشتها مطوالً ،االفرتاضية

من الحلول املوضوعة للشبكة االفرتاضية عىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  العديدُ 
فة هدَ ستَ املُ  إنفاق حجم ميزانيات الرشكة ح سيتمُّ جَّ ر املُ  منإنه ف ؛فتوحة املصدرامل

يكون وات املُعرَّفة بالربمجيات عىل البيئة االفرتاضية الشبكية.  شبكال تقنيةواملوضوعة ل
هؤالء العمالء أنفسهم يفهمون البيئة  غم من أنَّ يات أنه عىل الرَّ من التحدِّ  واحداً 
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الشبكة االفرتاضية شعارات  أنَّ لعديد لدى ا يظلُّ نه فإ؛ االفرتاضية للحوسبة والتخزين
م كيف ستعمل البيئة االفرتاضية هْ لفَ  كبري تطورٍ إىل العمالء  يحتاجُ إذ  ؛خادعة الذعة

  الشبكية لديهم.  

ات املُ  ١- ٥- ١٢   :ةضَ خفَّ تكاليف املَُعدَّ

ات  ؛ أنَّ الخاص مبركز البيانات القائم عُ ضْ الوَ  ُت ثبِ قد يُ  األمل يف تخفيض تكاليف املَُعدَّ
أو عىل األقل متأخر.   املنالِ  بعيدُ ؛ ات املُعرَّفة بالربمجياتشبكلإىل اعن طريق االنتقال 

ة البيئة االفرتاضية ال -  ج حالًروِّ يُ و لشبكات املُعرَّفة اية ملركز بيانات شبكمثل ِمَنصَّ
التحكم  ملسارِ  ة القائلة أنه ميكنُ للحقيق -   VMWareلرشكة يف إم وير  NSXبالربمجيات 

ات  َق حقِّ بها أن يُ  املنفصل الخاصِّ  البيئة االفرتاضية الشبكية بدون تبديل وتغيري املَُعدَّ
 تقليالً  نه ينتجُ إذ إ  ؛فيه اً مرغوب ئاً هذا يكون شيف ؛غم من ذلكعىل الرَّ و الشبكية التقليدية.  

ات  لتقليل األموال  ل يشءٍ عْ رفوف مراكز البيانات اإللكرتونية، وال يقوم بفِ  ضفيخويف املَُعدَّ
ات التوزيعات الشبكية نفسها.   التي يتمُّ  مبوجب هذا السيناريو،  يستمرُّ وإنفاقها عىل ُمَعدَّ
لكن  ؛فع للقدرة العالية واملكلفة لتوزيعات الطبقة الثانية والطبقة الثالثةيف الدَّ  املستهلُك 
لتكاليف  رسيعاً  ى طريقاً رَ من الصعب أن تَ و شبكية بدائية.   هم كتوزيعاٍت نخدمو فقط يست

ات املُ  ات التوزيعات ال تصبحُ و ة يف هذا السيناريو.  ضَ خفَّ املَُعدَّ ية التقليدية شبكُمَعدَّ
لتحل محل التوزيعات الشبكية  الفرصةُ  عىل املدى الطويل، وستسنحُ  متاماً  مستهلكةً 

  والتي تعمل بربوتوكول التدفق املفتوح.   ،ة ذات التكلفة املنخفضةاألساسية التقليدي

ات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحة املصدر يف البيئة التأسيسية شبكال منوذجُ  ُف ِص يَ 
تكلفة بربوتوكول نخفضة الاملللتوزيعات الشبكية العاملة  الذيكَّ الربمجيَّ  التحكمَ  ؛الجديدة

هذا التقسيم ملسار  لكن يجلُب  ؛ر هذا السيناريوتصوُّ  أن يتمَّ  ميكنُ و   التدفق املفتوح.
عندما  ؛يف املايضو ذلك من مسؤولية.   تخفيف ما يصاحُب  ؛التحكم والبيانات معه

 عُ ضْ املعلومات وَ  تقنيةلقسم  يمكن عادةً ف ؛ل شبكة مركز البيانات الخاصة بكطَّ تتعَ 
ات الشبكات األوىل الخاص بهم سواء كان رشكة سيسكو أو  ؛يدهم عىل ُمَصنِّعي ُمَعدَّ

 ؛يف عامل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات النقي واملمتازو تش يب أو آخرين.  إ جوبينور أو 
ات حاسوبية تؤدي عملها جرَّ تكون التوزيعات الشبكية للصناديق البيضاء مُ  د أجهزة ُمَعدَّ

ات املُعرَّفة شبكللربمجة املستقبلة من متحكمهم لل قاً فْ ووَ  ،مبثاليةبدون خطأ و 
هذه  لديه تجربة تشغيلية مع شبكة كبرية سيصدق بأنَّ  أحدٌ يوجد ال و .  بالربمجيات
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 املستهلُك  سيظلُّ و قاً لذلك النص الربمجي.  بالفعل بتنفيذه والفراغ منه وف األشياء ستقومُ 
قد يكون الحصول و واحد كام يقول املثل العامي.   والخدمات من موردٍ اء مزايا الرشِّ  يريدُ 

عندما تنشئ  واحد صعباً  ض مزايا الخدمات والرشاء من موردٍ ْر بعَ  عىل رشكة واحدة تقومُ 
جميعها  عىل توزيعات شبكية مادية وافرتاضية باإلضافة إىل املتحكم، تعمُل  الشبكة مثيالً

  ل ثالثة ُمورِّدين مختلفني.بيعها من خال يتمُّ  عىل أجهزةٍ 

  :تجنب الفوىض ٢- ٥- ١٢

 تقليُص  (عندما تتوقف الشبكة)؟  عندما يتمُّ  باستدعائه وطلبه... الذي ستقومُ  نْ مَ 
 املعلومات لنقل أيِّ  تقنيةع واتخاذ القرار لكبري موظفي املعلومات أو مدير نْ واختزال صُ 

ات التقليدية للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات جزءٍ  حول  سيؤدي الضجيجُ  ؛رئييس من املَُعدَّ
ات واملناقشات األخرى إىل أعىل  أكرب ومعدلٍ  جزئيات التحكم بسهولةٍ  استخدام املَُعدَّ

املؤيدة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات إىل حائط طويب (حائط مسدود) إذا كان صناع القرار 
القدرة عىل الثقة واالعتامد عىل الشبكة قد يعرض للخطر عن طريق القيام  يخشون أنَّ 

انتقال للشبكات املُعرَّفة  أيَّ  أنَّ ب فعيلٌّ  هناك يقنيٌ  يكونُ  ؛لهذا السببو .  بالتحول للنظام
 وقد يدمج ُمَصنِّعو .  اً ر ذِ وحَ  اً ئيبالربمجيات ملستهليك الرشكات النموذجيني سيكون بط

ات الشبكات بشكلٍ  ات املُعرَّفة بالربمجيات شبكعىل ال معتمدةً  متكاملةً  حلوالً كاملٍ  ُمَعدَّ
بتقديم املثل  يقومُ  سيظلُّ و مع لينكس يف عامل الخوادم.   ثَ دَ ام حَ مثل ؛يف حقائب منتجاتهم

 ؛ يف حنيالقائل يف مجال األعامل مبزايا الرشاء للبضائع أو الخدمات من مورد واحد
  الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات للتوافق مع احتياجات املستهلك الخاصة. دمُ يستخ

   إذ ؛هنا خارجةً  قيامً  ربعتَ تُ جوجل وياهو!   :مثل ،رشكات ضخمة وكبرية نالحظ أنَّ 
ات الملُ  الكبري نفسه َصنِّعاملُ  :مثل ،كبريةٌ  شبكيةٌ  كون لديهم خربةٌ تقد   فرسِّ يُ وات.  شبكَعدَّ
ملاذا تكون هذه املنظامت مع الجامعات البحثية املختارة يف طليعة تجديد التدفق  ؛هذا

عليه عن طريق تشكيل مجلس اإلدارة  دلُّ ستَ هذا يُ ف ؛٩-٩كام رشحنا يف القسم و املفتوح.  
ُمَصنِّعي  ال يوجد أيُّ و .  ONF)ملؤسسة الشبكة املفتوحة (منظمة تجارية غري ربحية) (

ات شبكات ( لكن يتم متثيل رشكة جوجل وياهو.   ؛يف هذا املجلس لإلدارة NEMS)ُمَعدَّ
النظر لهذا التحول للشبكات املُعرَّفة  سيتمُّ  ؛، عىل الرغم من ذلكللرشكات األكرث منوذجيةً 

ة يف شبكعمل تجارب بعناية مع أجزاء من ال سيتمُّ و ر.  ذَ من الحَ  بالربمجيات ورؤيته مبزيدٍ 
  .  مهمة غري حرجة



  فروع وتشعبات إدارة األعامل

 املفهوم الشامل: الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٤٩٢

النطاق للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات سيأخذ  واسعَ الأن التحول  علينا أن نفرتَض  يجُب 
ات الشبكاتو أطول مام يدعيه ويزعمه الخرباء.   فرتةً   ؛سيوفر هذا وقتاً أكرب ملَُصنِّعي ُمَعدَّ

  .  ناعة الشبكيةمن أجل اجتناب حصول تغيري حقيقي يف الصِّ  ؛للتأقلم معه

  :اتشبكصناعة الاالضطراب يف  ٦-١٢

ات الشبكات الكبار ١- ٦- ١٢   :أقل وأقل من ُمَصنِّعي ُمَعدَّ

ات  صغريٌ  فيه عددٌ  مميزات بيئة النظام الذي يصنعُ  إحدىعترب تُ  من ُمَصنِّعي ُمَعدَّ
أنه سوق يسودون فيه حيث تقود األرباح الهائلة يف الحقيقة  ؛هائلةً  اً الشبكات أرباح
ات الشبكات استخدامَ  كلُّ  يحاوُل و.  االبتكار املستمرَّ  الجيل التايل من سامت  ُمَصنِّعي ُمَعدَّ

د حدِّ امت يُ هذا الجيل التايل من السِّ  ؛عام بشكلٍ و حصة السوق املخزونة من منافسيهم.  
ات الشبكات، واالبتكار املتقدم عىل قدم  املشكالت الفعلية التي تواجه عمالء ُمَصنِّعي ُمَعدَّ

حتى املستخدمني، عن طريق ؛ و ات املُعرَّفة بالربمجيات املفتوحةشبكالوساق.  إن مبدأ 
، سيكون قادرين عىل قيادة هذا االبتكار مبارشةً  نسيكونو  ؛مجتمع املصادر املفتوحة

إلثبات إىل ا هذه الرسالة ما زالت تحتاجُ  فإنَّ  ؛مع ذلكو .  تكلفةً  وأقلَّ  كالهام أكرث ارتباطاً 
عىل  هل سيكون اإلبداع يف مجتمع املصادر املفتوحة قادراً  ؛ك أنهذلو يف الحياة العملية.  

ات الشبكات أنفسهم؟  إنَّ  ،نفسه مطابقة اإلبداع الذي يخدمُ  قدرة  والخاص مبَُصنِّعي ُمَعدَّ
ات ال يف  اً تقدم ْت أنتجَ  ؛ات عىل توليد أرباح هائلة من خالل االبتكارشبكُمَصنِّعي ُمَعدَّ

هذا  ناإلجابة ع ولذا فإنَّ  ؛شبكات البيانات التي متتع بها مجتمعنا خالل العقدين املاضيني
ات الشبكات إىل عملِ  وسوف يسعى ُمَصنِّعو .  واضحةً  السؤال ليست إجابةً  بني  توازنٍ  ُمَعدَّ

  ع الراهن.ضْ االبتكار الذي يكفي لحفظ التحكم يف أسواقهم ورغبتهم يف حفظ الوَ 

   :حابيةاالنتقال إىل الحوسبة السَّ  ٢- ٦- ١٢

الحاجة إىل الشبكة االفرتاضية يف مراكز البيانات الكبرية  ى بأنَّ عطً إذا أخذنا ما هو مُ 
منو  بأنَّ  أن نعرتَف  فإننا يجُب  ؛SDNيل وراء الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات أوَّ  هي قائدٌ 

ليك  ؛ه مراكز البيانات هذهوجِّ من العوامل الرئيسية التي تُ  الحوسبة السحابية هي واحدةٌ 
ت الحوسبة فقد مَنَ  ؛من منظور املستخدم النهايئو .  أكرب وأكرث تعقيداً  تنمو بشكلٍ 

  من العنارص ذات العالقة: بسبب االنتقاالت يف عددٍ  ؛متناسٍب  السحابية بشكلٍ 

  .مناذج دفع األموال املعتمدة عىل االستخدام -
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  .مي الخدماتقدِّ ومُ  ،اط الرقميةاألوس -

 .ومقدمي املشاركة ،قميةالوصول إىل األوساط الرَّ  -

 .أماكن األسواق أون الين -

  .مي شبكات التليفون املحمولقدِّ مُ  -

  .استضافة الويب -

فاد بها من قدرات الحوسبة السحابية الخاصة بجوجل ستَ مشاريع أكرث وأكرث يُ 
اإلدارة  apple’s iCloudتأخذ سحابة أبل و بسبب العديد من التطبيقات.   ؛وأمازون

الداخلية للهاتف الذيك، والجهاز اللوحي، والالبتوب وسامعات اليد الخاصة بك يف 
وملفات جوجل  ،dropboxدروب بوكس  :مثل ،خدمات املشاركة تعرُض و السحابية.  

)googledocs َمن تطبيقات  اً وفري  اً جوجل عدد يعرُض وحابية.  وسائط عرب السَّ  ) مشاركة
خدمات بيانات أمازون استضافة موقع الويب عىل  تعرُض و األعامل عن طريق السحابية.  

زيادة ال نهائية من  حابية بنسبةِ ن أكرث عىل السَّ و حيث يعتمد مستخدم ؛غري مسبوق نطاقٍ 
مستمر  ودرجة املوثوقية يف مراكز البيانات تحت ضغٍط  ةكمي حاجاتهم للتطبيقات، وتكونُ 

من  ؛مي مراكز البيانات واملُورِّدينقدِّ عىل مُ  اً هذه القوة ضغط تخلُق و من أجل الزيادة. 
ات إليهم من أجل االبتكار واملحافظة عىل هذا النمو الذي ال هوادة  حيث توريد املَُعدَّ

كر للبنية الجديدة نات هذه عبارة عن تربة بِ ات يف مراكز البياشبكطبيعة ال إنَّ و فيه.  
 للشبكات يف الشبكات االفرتاضية إذا كانت تستطيع املساعدة يف إدارة هذا النمو بطريقةٍ 

  فيها. مٍ تحكَّ مُ 

ات عن طريق منوذج السداد شبكال قدرةَ  IaaSالبنية التحتية كخدمة  تقدمُ 
املتنامية لهذا النموذج بنفسه يف عبية هم الشَّ ستُ و .  OPEXباملرصوفات التشغيلية 

ات من خالل شبكا عىل قدرات التقليديٍّ  الحصوُل  مَّ نه قد تَ ؛ إذ إ اضطراب صناعة الشبكات
ات.  للعديد من الرشكات الناشئة يف الشبكات املُعرَّفة  ٌف صْ د وَ وجَ يُ ورشاء املَُعدَّ

ض حلولهم ْر خالل عَ اإلشغال من  تقنيةأن تستبدل  يف هذا القسم نأمُل  SDNبالربمجيات 
  ما من مناذج االشرتاك. عن طريق نوعٍ 
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   :ديناميكية القنوات ٣- ٦- ١٢

ات حادة يف طريقة وجَ يُ  د وسط توابع االنتقال والهجرة إىل الحوسبة السحابية تغريُّ
ن يدخلون يف هذه و ويف الرشكات التي لديها عمالء مبارش  ،رشاء العمالء قدرات الشبكات

من  م تشغيل الشبكات والتطبيقات مع خليٍط ظُ نُ  تجميعُ  سوف يتمُّ و املبيعات.  
مجموعة جديدة من املُورِّدين  تخصيُص  سوف يتمُّ و حابية الخاصة والعامة.  العروضات السَّ 

ها، وإدارتها بالحوسبة، وتخزينها، ْرش حابية، ونَ رة بحلول التزامن املعتمد عىل السَّ هَ املَ 
 ؛حابيةعىل هجرة املرشوع إىل الخدمات السَّ  اعتامداً ووظيفتها يف الشبكات االفرتاضية. 

ع صناديق الشبكات إىل عرض خدمات يْ من بَ  ؛حلول الشبكات وفسوف يهاجر مقدم
الذين يركزون اآلن عىل توزيع  VARsالقيمة املضافة  وموزع سوف مييُل و ات.  شبكال

ات املادية الشبكاتعْ ودَ  ،(إعادة بيع) مج مع رشكات قات إىل الدَّ والتطبي ،م تصميم املَُعدَّ
املعلومات،  تقنيةف رشكات خدمات وظِّ سوف تُ و .  املعلومات أكرث شموالً تقنيةخدمات 

وتدرب، وتكتسب موارد ذات مهارات تفهم كيف يتم التصميم، والتنفيذ وإدارة وظائف 
  عن عمالء املرشوع. نيابةً  WebOpsة شبكعمليات ال

   :االستثامري املالِ  رأُس  ٧-١٢

يف  هُ عُ ضْ وَ  مَّ  يف استثامرات رأس املال االستثامري قد تَ َرب عتَ املبلغ املُ  أنَّ  ؛ليست صدفةً 
يف السنوات األربع املاضية. إنها  SDNالرشكات الناشئة يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

بأنها تبحث عن مجموعات من رواد األعامل  ؛طبيعة مؤسسات رأس املال االستثامري
الطموح يف الفضاء الذي يرى فيه النمو الرسيع يف  الالمعني والطموحني الذين لديهم روحُ 

إىل هذا  املسافةُ  أن تتغريَ  ميكنُ  ؛عىل املجال اعتامداً و ع.  ضْ بالوَ  األفق الزمني املرتبط جيداً 
هذا األفق  أن يكونَ  ميكنُ  ؛الناشئة الطبية اترشكيف مجال الو كبري.   األفق الزمني بشكلٍ 

مني يف شبكات البيانات إىل أن األفق الزَّ  مييُل و يل.  سنوات بعد االستثامر األوَّ  ١٠أكرث من 
 ات املُعرَّفة بالربمجيات الحلَّ شبكال تقنية َرب عتَ تُ و بني ثالث وخمس سنوات.   ؛يكون أقرص

بتاريخ من االستثامر يف  VCاملعارص الذي يقابل مؤسسة رأس املال االستثامري  الجيدَ 
السوق، عىل األقل يف مراكز البيانات، بالحلول  يطالُب والرشكات الناشئة يف الشبكات.  

ات  ؛ك عن الضيقدَر ما هو مُ  ْرسِ التي تساعدهم يف كَ من خالل إشغال ُمَصنِّعي ُمَعدَّ
ق يف تحديث شبكات مراكز البيانات يف نفَ املال املتاح ليك يُ  مبلغَ  إنَّ و الشبكات الكبار.  

ي للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات منِ الزَّ  األفُق  دُّ عَ يُ و.   هائالًَرب عتَ السنوات القليلة القادمة يُ 
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لرؤوس املال االستثامرية  اً جيد اً تيار  ؛املتوافق معها TAMل إىل االختبار صْ ومصفوفة الوَ 
VCs يف عامل الشبكات يف العقود  تحولٍ  املُعرَّفة بالربمجيات أكربَ  تكون الشبكاتُ .  قد

الدول  ترى بعُض و ظاهرة فقط عىل الواليات املتحدة.  ال.  ال تعتمد هذه ]٨[الثالثة املاضية
الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات هي طرق إلعاقة السيطرة  سيام اليابان والصني، أنَّ  األخرى، ال

ات الشبكات يف الواليات املتحدة لديهم االبتكار يف  نَّ إ  إذ ؛العقود تعددةامل ُمَصنِّعي ُمَعدَّ
عن عروضات ُمَصنِّعي  ّني العمالء فضالًمن تبَ  يف هذه الدول، يؤثر بشدة كلٌّ و التبديل.  
ات ال ات املحليني عىل استخدام الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يف السنوات شبكُمَعدَّ
التي كانت أكرث  VCمؤسسات رأس املال االستثامري  ١-١٢ندرج يف الجدول وس القادمة. 

  ات الناشئة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.رشكومستثمرين بارزين يف ال تبكرياً 

  من الرشكات.   العش الذي فقست منه العديدُ  ن بتجهيزِ و قام هؤالء املستثمر 
.  استحواذٌ  اله ثَ دَ حَ  خرىواأل ؛ من هذه الرشكات يف مرحلة الرشكات الناشئة ما زال بعٌض و 
أعطت  ١-١٢جة يف جدول دَر من هذه االستثامرات املُ  ال يوجد أيٌّ ف ؛لهذا الكتاب تبعاً و 

  .  IPOs ليةأوَّ  عامةً  اً عروض

  )١-١٢( رقم جدول

  الرئيسية املستثمرة يف الرشكات VCsرؤوس املال االستثامرية 

  م٢٠١٣لعام  SDNات املُعرَّفة بالربمجيات شبكالناشئة يف ال 

  رشكة رأس املال االستثامري  تستثمر يف
Big Switch  Khosla Ventures  
Big Switch  Redpoint Ventures  
Big Switch  Goldman Sachs  
Big Switch  Intel Capital  
ConteXtream  Benhamou Global Ventures  
ConteXtream  Gemini Israel Funds  
ConteXtream, Pertino  Norwest Venture Partners  
ConteXtream  Sofinnova Ventures  
ConteXtream  Comcast Interactive Capital  
ConteXtream  Verizon Investments  
Embrane, Pertino, Plexxi  Lightspeed Venture Partners  
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  رشكة رأس املال االستثامري  تستثمر يف
Embrane  NEA  
Embrane, Plexxi  North Bridge Venture Partners  
Midokura  Innovation Network Corporation of Japan  
Midokura  NTI Group's DaCOMa Innovations  
Midokura  Innovative Ventures Fund Investment 

(NEC)  
Pertino  Jafco Ventures  
Plumgrid  Hummer Winblad  
Plumgrid  U.S.  Venture Partners  
Pica8  Vantage Point Capital  
Cumulus  Battery Ventures  
Plexxi  Matrix Partners  

  

من االستحواذات  عىل ماذا يحدث مع كلٍّ  نظرةً  يف القسمني التاليني سوف نأخذُ 
إىل وهذه الرشكات التي ما زالت تسعى  ،ت من هذه االستثامراتجَ الرئيسية التي نتَ 
  تحديد مستقبلها.

   :ات املُعرَّفة بالربمجياتشبكاالستحواذات الرئيسية يف ال ٨- ١٢

 من أكرث العالمات املرئية عىل التحوالت الرئيسية يف السوق املعطى هو الفيُض  واحدٌ 
بالطبع و الجديدة.   تقنيةات الناشئة، وكلها تزعم عرض نفس الرشكاملفاجئ الستحواذات ال

كان و .  SDNهو عام الرشكات الناشئة يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  م٢٠١٢كان عام 
فوق العادي عىل نشاط  اً حجم االستحواذات وتركيز العديد منها يف زمن قصري قيايس مؤرش 

 قامئةً  ٢- ١٢يقدم الجدول و.  م٢٠١٢الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات الذي جمعته يف عام 
.  م٢٠١٣-٢٠١٢املُعرَّفة بالربمجيات التي كانت يف عامي بكات بالش بأكرب استحواذات تتعلُق 

من النادر أن ترى العديد من االستحواذات ذات العالقة بهذه القيمة العالية من الدوالر و 
العسل الذي  مبثابة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات تكنإذا مل و يف فرتة قصرية من الوقت.  

ة يف جدول جَ دَر غالبية الرشكات املُ و .  م٢٠١٢يف عام  قد كانت كذلك؛ فيجذب املستثمرين
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أو  ،يف محيط الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يف وقت استحواذها ارئيسيٍّ  اً كانت العب ٢-١٢
يف الشبكات املُعرَّفة  من الرشكات الكبرية التي تخطط بأن تكون قادةً  اً كانت جزء
    الستحواذها. نتيجةً  ؛بالربمجيات

  )٢-١٢( رقم جدول

  م٢٠١٣–٢٠١٢فة بالربمجيات يف العامني االستحواذات الرئيسية يف الشبكات املُعرَّ 

  الرشكة  أسست يف  استحوذت بـ  العام  السعر  نو املستثمر 
Andreessen 
Horowitz 
Lightspeed 
Ventures  

$1.26B  2012  VMware  2007  Nicira  

Google 
Felicis 

Ventures 
Sequoia 
Capital 

DAG Ventures 
Northgate 

Capital 

$1.2B 2012 Cisco 2006 
Meraki 

 

Khosla 
Ventures 
Juniper 

$176M 2012 Juniper 2012 
Contrail 

 

 141M 2012 Cisco 2001 Cariden$ غري متاح
JPMorgan 
Arrowpath 

Venture 
Partners 

Citrix Systems 
HighBAR 
Partners 

مل يكشف 
 عنه

2012 Brocade 2006 
Vyatta 

Undisclosed 
 

Cisco $863M 2013 Cisco 2012 Insieme 
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وديناميكيات السوق التي تؤدي إىل  ،التالزم املدرك نحاول يف هذا القسم رشحَ 
  .منهام استحواذ كلٍّ 

 :VMwareرشكة  ١- ٨- ١٢

نيسريا ونجاح الرشكة يف مواضع متكررة يف هذا الكتاب.  لقد ظل استحواذ  تقنيةتذكر 
أنه أساس الشبكات  مِ عْ استحواذ بالقيمة الدوالرية بَز  أكربَ  ؛عىل نيسريا VMwareرشكة 

يف مجال  سائدةً  قوةً  VMwareلقد كانت بالفعل رشكة و .  SDNاملُعرَّفة بالربمجيات 
 VMwareكانت رشكة و أعامل الحوسبة وتخزين الربمجيات يف مراكز البيانات الكبرية.  

ات  سترتك قبل االستحواذ جزءَ  الشبكات الخاص مبراكز البيانات إىل إشغال ُمَصنِّعي ُمَعدَّ
 ،يف تقنيات معينة ملراكز البيانات VMwareسيسكو، والتي شاركتها  الشبكات، وخاصةً 

.  مع الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات VXLANمثل الشبكات املحلية االفرتاضية املمتدة 
SDN، بأن اإلزاحة سوف تأيت  ة االفرتاضية كان العرُض والقبول املتنامي للحاجة إىل الشبك
ليك تستخدم  ؛VMwareلرشكة  اً جيد احسٍّ  لقد صنعْت  ؛يف شبكات مراكز البيانات الحقاً 

ت نيسريا مَ قدَّ و هذه اللحظة لعمل غزو رئييس يف جزئية شبكات مراكز البيانات.  
)Nicira(  ًاً وفرص حابية تحدياٍت السَّ  ع النمو الهائل للحوسبةنَ لذلك.  لقد صَ  جيدةً  فرصة 

 VMwareاحتاجت رشكة و كرائد يف فضاء الحوسبة والتخزين االفرتايض.   VMwareلرشكة 
خدمات الشبكة يف  :مثل ،حابيةإىل إسرتاتيجية للتعامل مع بدائل الشبكات السَّ 

openstack،  وأمازون، وتقدم نيسرياNicira  ُمحفوفةً  هذه البيئة التنافسية َرب عتَ ذلك.  ت 
وسيسكو كانتا  VMwareرشكة  عىل الرغم من أنَّ و بالحدود الغامضة مع كل ذلك.  

؛ )opentackمع سيسكو يف ( )Niciraوتعاونت نيسريا ( ،عن قرب يف املايض تعمالن معاً 
ل املعركة التي تكون للتحكم يف الشبكات االفرتاضية يف مراكز كان من الصعب تخيُّ  إنهف

  ضد بعض يف املستقبل. وسيسكو بعضهام VMwareرشكة  البيانات التي تضع

  :Juniperرشكة  ٢- ٨- ١٢

تقع هذه الصفقة و .  contrail ([5]يف كونرتيل ( اً مبكر  اً مستثمر  juniperكانت رشكة 
) من االستحواذ.  تقنيةر هذه الوَّ طَ  نْ نهم هم مَ إ  :(أيْ  spin-inداخيل اليف فئة الدوران 

ض حلول لتحديد أمناط البيانات ْر عَ إىل التي تحتاج  Juniperرشكة  ف أنَّ عَر يُ 
لكنها غري قياسية بالنسبة  ؛يف مراكز البيانات تكون معروفةً  ؛الغربية الفريدة/الرشقية

من خالل االستحواذ عىل  Juniperحصلت و .  WANواسعة النطاق اللعمالئها يف الشبكة 
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-networkتطبيقات مراقبة الشبكةعن  برمجيات الشبكات االفرتاضية فضالً عىل ؛كونرتيل
aware   اكتسبت رشكة و املراكز للبيانات املتخصصة.   هتساعد يف تحديد مشكالت هذالتي

Juniper  ًديرين من جوجل املإدارة كونرتيل، الذي يتكون من كبار  إىل ذلك فريَق  إضافة
لجلب حلول  ؛Juniperإىل مساعدة رشكة  عن آخرين بتاريخ قائم يهدُف  فضالً  ؛arubaو

لدى حلول كونرتيل مكونات و إىل عمالء املرشوع.   SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
وبروتوكول  ،BGPسيام بروتوكول البوابة الحدودية  ال ؛الربوتوكوالت املوجودة تزامن تدعمُ 

ملحاكاة  ؛openstackتستخدم أيضاً مقياس املكدس املفتوح و .  XMPPالرسائل املمتدة 
يف سيسكو، ورشكة  اً رئيسي اً منهج openstack يكون دعمُ  ؛لشبكات.  بالتايلااضية افرت 

VMware واآلن يف رشكة ،Juniper  . ا إذا كانت هذه مبمن الصعب التنبؤ يف هذا الوقت و
ة للتعاون والتشغيل البَ  ي أم أنها تنظر يف نِ يْ الرشكات سوف تستخدم هذا املقياس كِمنَصَّ

  بعض. لتمييز عروض املحاكاة االفرتاضية للشبكات الخاصة بها بعضها عن ؛آخر اتجاهٍ 

  :Brocadeرشكة  ٣- ٨- ١٢

مع نطاقات  لعمل اتصالٍ  ؛الطبقة الثالثة االفرتاضية مبدَل  )Brocade( احتاجت رشكةُ 
  أنها  )Brocadeتعتقد (و  حابية.مي الخدمة السَّ قدِّ من أجل مُ  ؛الشبكة االفرتاضية

 ) بنيةً Vyattaم (قدِّ تُ و .  Vyattaبط املفقود يف استحواذها عىل لهذا الرَّ  الحلَّ  تْ دَ جَ قد وَ 
للشبكة االفرتاضية عن طريق نظام تشغيل الشبكات تحت الطلب الخاص بها.  إن  تحتيةً 

ل املجموعات املنفصلة من موارد التخزين صْ عىل وَ  ) قادرٌ Vyattaنظام تشغيل (
 ،من تقنيات الشبكات االفرتاضية التقليدية ) مع كلٍّ Vyatta( يشغل حلُّ ووالحوسبة.  

عن الطرق املعتمدة عىل الشبكات  فضالً ؛VLANsالشبكات املحلية االفرتاضية  :مثل
  األحدث. SDNاملُعرَّفة بالربمجيات 

  :رشكة سيسكو ٤- ٨- ١٢

 من حيث مجموع الدوالرات، أن تكون سيسكو هي أكرب مستحوذٍ  ؛دهِش ليس من املُ 
- ١٢ح يف الجدول وضَّ كام هو مُ و .  م٢٠١٢يف عام  SDNعىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

 َرب عتَ يُ و.  م٢٠١٢) يف عام Meraki(و )(Caridenمن  فقد استحوذت سيسكو عىل كلٍّ  ؛٢
بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات، عىل  اً متعلق اً ذان يف مجال الشبكات استحواذاهذان االستحو 
ات املُعرَّفة بالربمجيات شبكلتعريف ال اً ث متديدحدِ ) قد تُ Merakiحالة ( الرغم من أنَّ 

SDN  ٍت (سَ سِّ أُ وقد ما.   بطريقةCariden م مصطلح خدَ ستَ ، قبل أن يُ م٢٠٠١) يف عام
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لتخطيط بروتوكول  اً ) مطور Caridenاعتربت (و .  SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
وبرمجيات هندسة البيانات.  IP/MPLSاإلنرتنت/تبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة 

هندسة البيانات يف تبديل التسمية لربوتوكوالت  كيف أنَّ  ؛هل مالحظةإنه من السَّ و 
عىل النمو  ) كانت قادرةً caridenمتعددة قبل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات الخاصة بـ (

حيث كان أسهل رسم خريطة ب ؛SDNإىل شبكتها عىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
 ،LSPsملسارات مبدلة التسمية  MPLS لتدفقات تبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة

يف التحول إىل الشبكات  رئيسيةً  وكانت خطوةً  ،VLANsات املحلية االفرتاضية شبكوال
) إلدارة caridenرشكة سيسكو يف استخدام برمجيات ( تأمُل و .  SDNت املُعرَّفة بالربمجيا

عىل تنصيب  بأن تكون قادرةً  ؛للمساعدة يف تحقيق الهدف العريض للصناعة ؛الشبكات
تشري قيمة و )، merakiالشبكات االفرتاضية بنفس سهولة متثيل خادم افرتايض جديد مثل (

سيسكو هذا العضو الجديد لعائلة سيسكو.   رشكة وتضيَف  تضعَ  االستحواذ إىل أهمية أنْ 
) تعرض meraki( ) عن سيسكو هو أنَّ merakiما مييز تقنيات ما قبل االستحواذ يف (و 

واملبدالت السلكية التي  ،الال سلكية APsعىل السحابية يف نقاط الوصول  يعتمدُ  تحكامً 
يف ملف  لعتاد الفجوةَ ميأل هذا املفهوم املرتكز عىل الشبكة يف إدارة او تتحكم فيها.  
مثل  ،حساس لعروض منافسة يف السوق يف فضاءٍ  اً وسيط اً لها منتج سيسكو، موفراً 

من حيث  ؛) هي بالفعل الشاذةmerakiنعتقد أن (و .  SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
 جهازَ  لكن الحقيقة أنَّ  ؛SDNالتعريف الكالسييك لرشكة شبكات ُمعرَّفة بالربمجيات 

وينفذ يف السحابية التي  ،عن مستوى البيانات عىل األجهزة التحكم لها يكون منفصالً
  .SDNإدخال الرشكة هنا كاستحواذ رئييس يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  تدعمُ 

لبناء البنية  مبستوياٍت  م٢٠١٢)عن طريق سيسكو يف عام Insiemeت رشكة (سَ سِّ أُ 
ى يف سيسكو التي تتلقَّ  تدورُ  )Insiemeرشكة ( عتربت [25].  زركَّالتحتية ذات التطبيق املُ 

تعترب الشبكات املُعرَّفة و مليون$ يف التمويل الجذري من سيسكو.   ١٠٠أكرث من 
تغيري اللعبة التي ميكن أن تقلق أكرب ُمشغل يف املجال.   تقنيةسيسكو  SDNبالربمجيات 

للسوق عائلة منتجات متعلقة بالشبكات املُعرَّفة  ْت بَ لَ سيسكو قد جَ  عىل الرغم من أنَّ و 
؛ التجارية الخاصة بها XNCحول متحكامت الشبكات املمتدة  تدورُ  SDNبالربمجيات 

ت الشبكات املُعرَّفة نَّ سيسكو بالفعل قد تبَ  هذه اإلجراءات مل تقنع السوق بأنَّ  إنَّ ف
  القيمةُ َرب عتَ تُ و ع.  ضْ  هذا الوَ قد غريَّ  Insiemeاالستحواذ عىل رشكة و .  SDNبالربمجيات 

ى اآلن عطَ وتُ  ،عىل أهمية سيسكو اً تأكيد )Insiemeاة لعمليات استحواذ (عطَ العالية املُ 
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 ْت ضَ َر عَ  )Insiemeمنتجات ( فإنَّ  ؛مفهوم بشكلٍ و .  SDNللشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
املحتملني يف اتجاه سيسكو  SDNب عمالء الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات حْ محاوالت لسَ 

ي مع منتجات ُمورِّدين نِ يْ مع ذلك فقد تتهيأ املنتجات الجديدة للتشغيل البَ و  ت.حْ بَ  بشكلٍ 
ملكية سيسكو التي تزعم  قِ سَ ، وقد تتهيأ أيضاً يف نَ SDNيف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

يف  اً ْرس ل كَ ) ميثِّ Insiemeمنتجات ( طَّ خَ  أنَّ  ؛من الواضحو أفضل.   بشكلٍ  أنها تعمُل 
لن يعمل بَيِْنيٍّا الخط الجديد من املوجهات واملبدالت من و املنتجات املوروثة من سيسكو.  

  .]٦[ مع املوجهات املوروثة من سيسكو سلٍس  ) بشكلٍ Insiemeرشكة (

   :الرشكات الناشئة يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ٩-١٢

مع استعداد  ، مدمجاً SDNاهتامم العميل بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  جنونَ  إنَّ 
يعطي نتائج طويلة غري مدهشة بقامئة غري  ؛املستثمرين لتوفري رأس مال لألعامل الجديدة

، والتي م٢٠١٣لعام  SDNمكتملة من الرشكات الناشئة يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
 SDNاألعامل يف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  روادُ  َل صَ وَ  .  لقد٣- ١٢نضعها يف جدول س

(حرصية).   شاملةً   قامئةً َرب عتَ هذه تُ  برسعة كبرية يف املشهد الذي ال ميكننا فيه املطالبة بأنَّ 
ها أو تعطيلها عُ نْ صُ  مجموعة موجزة من األسواق املختلفة التي قد يتمُّ  َف صْ نأمل وَ و 

من محاولة  بدالً SDN الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات بواسطة الرشكات الناشئة يف
أو أكرث من مفهوم رأس مال  مثاالً نقدمُ س ؛لكل واحدة منهمو رشكة ناشئة.   االستشهاد بكلِّ 

  الفئات العامة من هذه التي نَُعرِّفها هي:  إنَّ و األعامل الجديدة التي تدخل السوق.  

 .بنية قوية من التدفق املفتوح -

  .االفرتاضية ملراكز البياناتالشبكات  -

  .عةوسَّ الشبكات االفرتاضية للشبكات املُ  -

  .وظائف الشبكات االفرتاضية -

  .املبدالت البرصية -

  .التجوال والشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عند طرف الشبكة -

نبدأ مع  ؛ات املُعرَّفة بالربمجيات فقطشبكمع مراعاة األشخاص الذين يتعاملون يف ال
عىل املنتجات املتوافقة مع مقياس التدفق املفتوح  ز مبارشةً ركِّت التي تُ الرشكا
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)openflow  .( م إىل األشخاص الذين يتعاملون فقط مع قدَّ ذلك قد يُ  غم من أنَّ عىل الرَّ و
 بأن حلوَل  املايلُّ  فال يكون لديهم األثرُ  ؛الصحيحة فقط SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

 ؛بالطبعو   ) لديها ذلك.openflowضية غري املرتكزة عىل التدفق املفتوح (الشبكات االفرتا
ق يف نفَ من دوالرات االستثامرات واالستحواذ تُ  تقدم املحاكاة االفرتاضية للشبكات كتلةً 

الشبكات االفرتاضية يف  فإننا نعالجُ  ؛لهذا السببو . SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
نستنتج مع بعض ما يحيط بالسوق بالنسبة و فئتني فرعيتني منفصلتني مدرجة أعاله.  

أنه قد يكون هناك مستقبل محتمل  SDNات املُعرَّفة بالربمجيات شبكللبؤرة الحالية يف ال
  معترب يف ذلك.

   :البنية القوية من التدفق املفتوح ١- ٩- ١٢

أنه بتحريك الذكاء  ؛SDNمن مبادئ الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  اً  واحدَرب عتَ يُ 
ات املادية للتبديل إىل الحواسيب ذات األغراض العامةال ات  فإنَّ  ؛خارج عن املَُعدَّ ُمَعدَّ

املصنوع بربوز الشبكات  من الشدِّ  اً جزء إنَّ و .  وبالتايل أقل تكلفةً  ،سلعيةً  التبديل ستصبحُ 
ات فضَّ ع غري املُ ضْ هو ذلك الوَ  SDNجيات املُعرَّفة بالربم ل يف إشغال ُمَصنِّعي ُمَعدَّ

بالنسبة لألرباح العالية عىل مبدالتهم  اً معتاد حيث يكون األمرُ  ؛NEMsالشبكات 
 صانعي األجهزة األصلية  بأنَّ  ؛فتوحاملللتدفق  املتعصبون عامةً  يستجيُب ووموجهاتهم.  

ODMs َّاملفتوح  الفراغ بشكل غري مكلف، ويكون التدفُق ون ؤ سوف ميل تكلفةً  األقل
)openflowمع مبدالت الصندوق األبيض ( اً ) متوافقwhite-box  .( يفتح  ؛هذا بالطبعو

يف  ) فرصةً white-boxى توفري مبدالت الصندوق األبيض (رَ للرشكات الناشئة التي تَ  الباَب 
   .كرتربة بِ 
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  )٣-١٢( رقم جدول

  م٢٠١٣الرشكات الناشئة يف  نملحة ع

  الرشكة  تأسست يف  نو املؤسس  تركيز املنتج  الفارق

الربمجيات  
املعتمدة عىل 
  التدفق املفتوح
OpenFlow - 

based software 

Khosia Ventures 
Redpoint Vetures 

Intel Capital 
Goldman Sachs 

 

  بيق سويتش  م٢٠١٠
Big Switch 

الحوسبة 
  يةشبكال

الشبكات 
االفرتاضية يف مراكز 

  البيانات

Benhamou 
Global 

Ventures 
Gemini Israel 

Funds 
Norwest Venture 

Prt. 
Sofinnova 
Ventures 
Verizon 

Investments 
Comcast 

Interactive 
Cap. 

  كونت اكسرتيم  م٢٠٠٧
ConteXtream 

  

برمجيات صندوق   
  املبدل األبيض

Battery Ventures  كومولوس  م٢٠١٠  
Cumulus 

أجهزة 
شبكات من 

خالل 
الشبكات 
املُعرَّفة 

  بالربمجيات

الشبكات 
االفرتاضية يف مراكز 

  البيانات

Lightspeed 
Venture Prt. 

NEA 
North Bridge 

Venture 
Prt. 

  امربين  م٢٠٠٩
Embrane 

البنية 
التحتية 

الشبكات 
االفرتاضية للحوسبة 

Innovation 
Network 

  ميدوكورا  م٢٠٠٩
Midokura 
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  الرشكة  تأسست يف  نو املؤسس  تركيز املنتج  الفارق

  كخدمة
IaaS 

 Corp.  of Japan  حابيةالسَّ 
NTT Investment 

Prt. 
الشبكات   

  االفرتاضية
Alcatel - Lucent نوج  م٢٠١٢  

Nuage 
  

الشبكات االفرتضية 
  للشبكات املوسعة

Norwest Venture 
Prt. 

Lightspeed 
Venture Prt. 

Jafco Ventures 

  بريتينو  م٢٠١١
Pertino 

تدفق مفتوح 
١.٢  

OVS 

برمجيات صندوق 
  بيضاملبدل األ 

Vantage Point 
Capital 

  ٨بيكا  م٢٠٠٩
Pica8 

تحكم 
الشبكات 
املُعرَّفة 

بالربمجيات 
باملبدالت 
 البرصية

متحكم إيرثنت 
لياف ضوئية أ 

  لتزامن املبدل

North Bridge 
Venture 

Prt. 
Matrix Prt. 
Lightspeed 

Venture Prt. 

  بليكيس  م٢٠١٠
Plexxi 

يوجد  ال
  مفتوح تدفق

  الشبكة االفرتاضية

Hummer 
Winblad 

U.S.  Venture 
Prt. 

  بلومقريد  م٢٠١١
Plumgrid 

متحكم 
  متكامل

  مبدل مادي

Menlo Ventures 
New Enterprise 

Assoc. 
Mohr Davidow 

Ventures 
China 

Broudband Cap. 

  بلوريبوس  م٢٠١٠
Pluribus 

API  مفتوح
لتمكني 
خدمات 

الشبكة الال سلكية 
لسحابية الشبكات 
املُعرَّفة بالربمجيات 

  تاالك  م٢٠١٢ -
Tallac 
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  الرشكة  تأسست يف  نو املؤسس  تركيز املنتج  الفارق

NFV 
لتطبيقات 

 السوق

كرث من أتزود 
 مستأجر للخدمات

يدعم 
التدفق 
 املفتوح

نظام التشغيل 
للشبكة (املتحكم)، 

مبدالت ضوئية، 
الصندوق األبيض 
  ملبدالت اإليرثنت

  فيلو  م٢٠٠٩  -
Vello 

  

القامئة عىل  ٨إسرتاتيجية الرشكة الناشئة بيكا  هذا أساَس  دُّ يُعَ  ؛٥-٩وضحنا يف القسم أ كام 
ن مستخدميها كِّ وهياكل مرجعية متُ  ،تشغيل شبكات نظامَ  ٨يوفر بيكا و.  [9]النسخة الصينية 

 ومنها نظامُ  ،نخفضة التكلفةاملمن بناء حلول للشبكات املرتكزة عىل الربمجيات من املحركات 
 ؛٨تعرض بيكا و فتوح املتوافقة من املُورِّدين.  املتدفق الات وغريه من منتج ،٨التشغيل بيكا 

ات املَُصنِّعة للتصميم األصيل للصندوق األبيض الخاص بربنامج أكتون وكوانتا، رشكمن خالل ال
ات تشغيل شبكة إيرثنت بحجم  ) OVSعىل املبدل االفرتايض املفتوح ( جيجابايت بناءً  ٤ِمنَصَّ

ذلك إىل أعامل  عن إمكانية تحويلِ  قد يتساءل البعُض و .  ١.٢ اً مفتوح اً ا تدفقيٍّ حال التي تدعمُ 
) عىل إسرتاتيجية أعامل Big Switchبيج سويتش ( يعتمد مبدُل وق هوامش ربحية عالية.  حقِّ تُ 
 بالرغم من أنَّ و ات املَُصنِّعة للتصميم األصيل للصندوق األبيض.  رشكز عىل العمل مع الركِّتُ 

قد  الرشكةَ  إنَّ ف ؛الزاوية يف إسرتاتيجيتها رَ جَ فتوح حَ املتدفق ال مِ عْ ى يف دَ َر بيج سويتش يَ  مبدَل 
من  اً جزء ٤-٩قد ناقشنا يف القسم و ]. ٢٧ [م٢٠١٣الكبري يف عام  ق عليه املحورُ طلَ ت ما يُ ذَ نفَّ 

املحركات الرئيسية يف نظام االتصال املشرتك.   تاريخ مبدل بيج سويتش باعتباره أحدَ 
ومنتجات  ،م التحكمظُ ونُ  ،املجموعة ذاتها من التطبيقات التجارية َض ْر عَ  الرشكةُ  تواصُل و 

فيتعلق ببيع هذه املنتجات  ؛مها.  أما املحور األسايسبرمجة املبدل التي لطاملا كانت تقدِّ 
الت الصندوق األبيض ويقوم بإجراء التهيئة الذاتية حوِّ م ميكن تحميلها من جانب مُ َز كحُ 

 عىل عددٍ  الحصوَل  ت إسرتاتيجية املنتج األصيل الخاصة مببدل بيج سويتشنَ تضمَّ وقد لها.  
مع برنامج تدفق مفتوح من خالل تسهيل  من ُمورِّدي املحوالت مبا يؤهلها لتصبح متوافقةً 

وبالتايل خلق نظام اتصال مشرتك سفيل من ُمورِّدي  ؛نقلها وترحيلها بدون برنامج مبدل
ع ضْ ع مبدل بيج سويتش رشكاء التطبيق عىل وَ شجِّ يُ وحدة التحكم.  املبدالت يتوافق مع و 
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هذه التطبيقات يف بعض  قد تتواجدُ و التطبيقات يف الجانب العلوي من وحدة التحكم.  
 صد واملحاكاة االفرتاضية للشبكة أو أيِّ جوانب جدران الحامية ومراقبة الدخول والرَّ 

إىل  [10,11]التي يتلقاها مبدل بيج سويتش  كمية االستثامرات تشريُ و  احتامالت أخرى.
  منوذج أعاملهم.   ِض ْر ى نجاحها عند إقناع اآلخرين من خالل عَ دَ مَ 

ة يف محاولة تهيئة شبكات اإلنتاج مع مبدالت املُورِّدين املختلفني دَّ بعد تجارب عِ 
ء دْ ل مبدل بيج سويتش إىل الحاجة إىل بَ توصَّ  ؛تعامل مع وحدة تحكمها وتطبيقاتهالل

  .  اً تها مع جميع عمالئها األكرث تطور تجرب بتلك الحلول التي تمَّ  أسهل مقارنةً  تنفيذ حلولٍ 
مثل جوبيرت نه من خالل الرشاكة مع ُمورِّدي املبدالت أ ل مبدل بيج سويتش إىل توصَّ  وقد

 صُل من الرشكات املَُصنِّعة للتصميم األصيل للصندوق األبيض، سنتو  وأريستا وبروكادا بدالً
هذا املنهج الجديد عمالء  يضمُّ وإىل أفضل تحكم يف إجاميل تجربة املستخدم للحلول.  

مبدل بيج سويتش ممن يقومون برشاء مبدالت الصندوق األبيض من رشكاء الرشكات 
توصيل مبدالت الصندوق األبيض  يتمُّ واملَُصنِّعة للتصميم األصيل ملبدل بيج سويتش.  

وحدة التحكم وتحميل  ) الذي ميكنه اكتشاُف boot loaderداء (املذكورة مع محمل االبت
ع يْ الفكرة يف بَ  نُ تكمُ و .  [26]مبدل تدفق مفتوح اليت الخاص مببدل بيج سويتش  برنامج

التطبيق الذي ميكن تهيئته العميل لحزمة كاملة من املبدالت ووحدة التحكم وبرنامج 
تني من الحلول املبدئية عند مَ ْز حُ  ُض ْر عَ  مَّ قد تَ و للعميل.   اً مناسب م حالًقدِّ والذي يُ  ،اً تلقائي

حابية املختلطة الخاصة والحلول السَّ  ،د الشبكةصْ َر  ) أال وهام: حلُّ pivotالنقاط املحورية (
كبري عىل  دٍّ حابية املختلطة بحَ السَّ  ال تعتمد الحلوُل و باملحاكاة االفرتاضية للشبكة.  

عىل استبدال املبدالت املادية مببدالت الصندوق األبيض  ولكنها تعتمدُ  ؛إسرتاتيجية الرتاكب
مبدل بيج سويتش أنه باستبدال الشبكة  يضمنُ وبربمجة مبدل بيج سويتش.   التي تعمُل 

والحصول عىل مبدل بيج سويتش  ،نخفضة التكلفةاملاملادية مببدالت الصندوق األبيض 
 الرشكة ستتمكنُ  أنَّ و الخدمة الوحيد،  ة بصفته مزودَ الشبكة الفعلية واالفرتاضي الذي يدعمُ 

  من إنشاء بديل منافس للعديد من حلول الرتاكب املعروضة ملحاكاة الشبكة االفرتاضية.  
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  :تدفق مفتوح- مشاريع الصندوق األبيض والال ٢- ٩- ١٢

البوت ليدر الخاص بالصندوق  مفهومَ    Cumulus كوموليس شبكاتُ  تستخدمُ 
 ؛كوموليس شبكاتُ  تعرُض و ه كخطوة إىل األمام بخالف مبدل بيج سويتش.  مُ عمِّ وتُ  ،األبيض

ا يف القسم هَ وصفُ  مَّ تَ  ذيد يف هذه السطور، املنتج األقرب ملفهوم تشغيل الجهاز الكام سرَيِ 
ووحدات التحكم يف  ،مبدالت تدفق مفتوح وغري تدفق مفتوح تحميُل  ميكنُ و .  ٤-٦

، ٥-٩يف مناقشتنا حول محوالت الصندوق األبيض يف القسم شبكات كوموليس كام أرشنا 
كوموليس رشكة  دُّ عَ تُ و وإذا توافقت املبدالت مع البوت ليدر الخاصة برشكة كوموليس. 

تطبيقات والربمجيات، المن وحدات التحكم و  واسعةً  مركزية وال تعرض مجموعةً - مبدالت
 كام يف مبدل بيج سويتش.  

    !تدفق مفتوح؟هي  ASIC تخصصة التطبيقاملالدوائر املتكاملة  ٣- ٩- ١٢

ة مَ صمَّ إىل إنشاء مبدالت أسيك املُ  أخرى لعتاد التدفق املفتوح يهدُف  فرصةً هذا  يَُعدُّ 
يف تنفيذ  املنفذون تحدياٍت  دَ جَ وما بعدها.  قد وَ  ١.٣فتوح إصدار املتدفق اللدعم  اً خصيص

وذلك يف تصميم أسيك  ؛كاملٍ  فتوح املتقدمة بشكلٍ املتدفق الجميع أجزاء مواصفات 
من الجداول املنسدلة الكبرية واملتعددة.   هذه الخاصية مبفردها العديدَ  تدعمُ و الحايل.  

قدمها ياملزايا التي  الحصول عىل مجموعةٍ  يتطلُب ما  ، وهوللنمو املتزايد يف الصناعة نظراً و 
شاء فرصة للرشكات املَُصنِّعة ألشباه املوصالت لتصميم ى ذلك إىل إنأدَّ  -١.٣فتوح املتدفق ال

من الصفر.  قد تتأخر بعض الرشكات املَُصنِّعة لرشائح التبديل  اً رشيحة تدفق مفتوح بدء
للرشكات الناشئة املَُصنِّعة  واعدةً  ذلك فرصةً  دُّ عَ مة، ولكن يُ تقدِّ يف االنتقال إىل رشائحها املُ 

والتي قد تقود  ،األعامل التي أجرتها رشكة ميالنوكس ٦-٩القسم قد ناقشنا يف و للرشائح.  
نظام أسيك الذي يعمل بربمجة تدفق مفتوح املتقدمة.  قد أعلنت إنتل أيضاً عن رشيحة 

دة املنسدلة يف تعدِّ للتعامل مع الجداول املُ  اً؛ة خصيصمَ صمَّ تحويل من السيلكون املُ 
  فتوح.  املتدفق ال

   :رتاضية لشبكة مركز البياناتاملحاكاة االف ٤- ٩- ١٢

  grid-computingرثه بالحوسبه الشبكيةإ  ConteXtreamكونتكسرتيم استخدم فريُق 
لشبكات امن حلول  لذلك باعتباره حالً جُ روّ يُ و.  [12]لتوزيع حلول الشبكة االفرتاضية  أساٍس ك

من جانب  البياناتم دورات التوجيه يف مركز كَّ حيث تتحَ  ؛)SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (
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جداً عن  اً  هذا القسم مختلفَرب عتَ يُ وعة من خالل املعرفة العاملية بالشبكة.  وزَّ الحلول املُ 
فتوح الكالسييك الذي يدور حول متركز قرارات توجيه الشبكة إىل وحدة املتدفق المنهج 

يف مفهوم كونتكسرتيم و ة نسخ من وحدات التحكم االحتياطية.  دَّ تحكم واحدة مع عِ 
فقط يف  ليكون التعطُّ سف ؛عنرص التحكم لتعطَّ  .  إنْ الكبينةالتحكم يدفع ألسفل ملستوى 

 rack الحامل فقط، ليس الشبكة بأكملها.  أضيف عنرص التحكم يف الحامل ؛عنرص واحد
ن ع اً باعرتاف الجميع كثري  ).  انحرف هذا الهيكُل TOR serverق إىل خادم تور (سبَ املُ 

يف و  مبدل بيج سويتش أو نيكرا. :مثل ،لشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املتقدمةامناهج حلول 
توزيعها عىل املعرفة العاملية بالشبكة بتعريف  الحقيقة كانت الخوارزميات التي تمَّ 

عن التوجيه  حلول كونتكسرتيم كثرياً  تختلُف و ).  IS.IS) أو (OSPFبروتوكول توجيه (
) ميكن محاكاة األجهزة ٢الجلسة، ( ى) ميكنها التبديل يف مستو ١( :أنهاالكالسييك يف 

) ٣ا يف برمجياتها (ن تنشأ افرتاضيٍّ أ  كنُ ميوموازنات األحامل  ،جدران الحامية :مثل ،الشبكية
  جلسة يف الشبكة.   كلِّ  الشبكة بإدارة كبرية عىل مسارِ  ومرشف يتمتعُ 

ت أيضاً ) قد تلقَّ PLUMgridبلوميجرد ( أنَّ  ٣-١٢ح يف الجدول وضَّ لنا كام هو مُ  يتضحُ 
ة االفرتاضية، وتعرض بلوميجرد شبكاستثامرات كبرية لتطوير حلول محاكاة ال

)PLUMgrid صاً خصي للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات مصممةً  تراكب عرب حلولٍ  ) حلوَل 
االفرتاضية املعتمدة عىل بجانب اآللة  VMware ESXملراكز البيانات وتتوافق مع خادم 

تدفق مفتوح لتوجيه الحركة من  ) برمجةَ PLUMgridال تستخدم بلوميجرد (و  النواة.
أيضاً عىل  آلية خاصة. هذا وتعتمدُ  ولكنها تستخدمُ  ؛)VXLANخالل قنوات فكس الن (

) أو OVSمن استخدام املبدل االفرتايض املفتوح ( بدالً افرتايض خاصٍّ  تنفيذ مبدلٍ 
برمجة تدفق مفتوح  دعمُ  ن يتمَّ أ ) إىل أنه ميكن PLUMgridتشري بلوميجرد (و  يدجو.اإلن

 .  [15]يف املستقبل 

 متويالً  ممولةً  جديدةً  ناشئةً  رشكةً  Midokura( [16] رشكة ميدوكورا (َرب عتَ هذا وتُ 
وهناك  ،رشكة ميدوكورا مع أوبن ساك تتوافُق و اقتحمت سوق الشبكة االفرتاضية.   جيداً 

ات الربمجة السَّ عْ دَ إىل  خطط مستقبلية تهدُف  ومنها كالود ستاك  ،حابيةم ِمَنصَّ
)CloudStack  .(و) يؤسس منتج ميدوكورا، ميدونتMIDONET افرتاضية  )، مبدالٍت

وموازنات تحميل افرتاضية وجدران نارية افرتاضية، شأنها يف ذلك شأن باقي رشكات 
تراكب عرب حلول الشبكات   منتج ميدونت منتجَ َرب عتَ يُ ومحاكاة الشبكة االفرتاضية.  

يطلب ميدونت وويعمل بالربمجة الحالية املوجودة يف مركز البيانات.   ،املُعرَّفة بالربمجيات
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من خالل إنشاء اآلالف من  ؛من مشغيل مركز البيانات إنشاء بيئات سحابية عامة أو خاصة
الهائل من  إدارة هذا الكمِّ  ألنَّ  اً نظر و احدة.  الشبكات االفرتاضية ضمن شبكة افرتاضية و 

م قدِّ تُ  اً؛ لذاكبري  ئاً عب دُّ عَ الشبكات االفرتاضية باستخدام أدوات التهيئة املتعارف عليها يُ 
بإدارة شبكية بسيطة وتهيئة الخدمات لهذه  دة تسمحُ وحَّ ميدونت إمكانية إدارة شبكة مُ 

بجانب بعض  ،مستثمري رشكة ميدوكورا الرائدين املؤسسات اليابانية متثُل و  دة.عقَّ البيئة املُ 
أثبتت وقد كبار املديرين من قدماء املحاربني يف مجال االتصاالت بالبيانات العالية.  

لشبكات املُعرَّفة بالربمجيات حسبام ا ميدوكورا أيضاً مدى الحامس يف اليابان بشأن حلولِ 
  ).٢٠،٢١( تقنيةيف هذه ال NECيت و عىل اهتامم رشكتي إن يت ينعكُس 

   :واسعة النطاقالاملحاكاة االفرتاضية للشبكات  ٥- ٩- ١٢

ز عىل مراكز بالرشكات التي تركِّ  جداً مقارنةً  اً ) مختلفPertinoرشكة بريتينو ( عرُض  دُّ عَ يُ 
كبرية للشبكات  ) بوجود سوقٍ Pertinoتؤمن رشكة بريتينو (و البيانات املذكورة سابقاً.  

) خدمات Pertinoتعرض رشكة بريتينو (و املُعرَّفة بالربمجيات عرب الحوسبة السحابية.  
د املؤسسات باتصاالت الشبكات الواسعة النطاق والشبكات املحلية، والتي سحابية تزوِّ 

عرف مصطلح الشبكات املُعرَّفة يُ و.  [17] ترغب يف إنشاء شبكات خاصة آمنة ملنظامتها
األصيل ملصطلح حلول  ىآخر من املعن بالربمجيات عرب الخدمات السحابية عىل أنه امتدادٌ 

هو الشبكات املُعرَّفة  الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات، ولكن يف الحقيقة هذا املفهومُ 
بتدوير شبكات  ن تغيريات تهيئة الربمجيات يف سحابية بريتينو تقومُ أ مبعنى  ؛بالربمجيات
الفني  الرشطُ  يكمنُ ومن خالل إعدادات التهيئة البسيطة.   ؛اصة أعىل وأسفلعمالئها الخ

للمكاتب  ميكنُ و الوحيد للمستخدمني األفراد للشبكات االفرتاضية هو االتصال باإلنرتنت.  
 ؛)Pertinoخدمات بريتينو ( لبسهولة عىل شبكة خاصة آمنة من خال الفرعية الحصوُل 

عىل هذه  كام ميكن الحصوُل و ت داخل هذه املكاتب الفرعية.  طاملا يتوفر االتصال باإلنرتن
أو غري مصل باإلنرتنت بسهولة من الرشكة  متصالً الشبكة الخاصة املذكورة إن كنَت 

  منوذج أعامل الرشكة منوذجَ َرب عتَ يُ وهذا هو مقرتح آخر للبنية التحتية كخدمة.  و املعنية.  
ق طبَّ وبعدها تُ  ،م الخدمة باملجان لثالثة مستخدمنيقدَّ حيث تُ  ؛عىل االستخدام قامئةٍ  خدمةٍ 

  مستخدم.   رسوم شهرية ثابتة لكلِّ 
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   :املحاكاة االفرتاضية لوظائف الشبكة ٦- ٩- ١٢

ة برمجيات Embraneت رشكة إمربين َرشَ نَ  ملحاكاة االفرتاضية لوظائف الشبكة  ؛ِمَنصَّ
الرشكة عىل موازنات األحامل ز تركِّو  ).commodity serverعىل عتاد خادم ( تعمُل 

االفرتاضية، وجدران الحامية، والشبكات الخاصة االفرتاضية، وترسيع الشبكات الواسعة 
ستضافة الخادم املحيل ال  اً نظر و .  [14] النطاق من خالل استخدام أجهزة التوزيع االفرتايض

 ؛عميل لحامية كلِّ  من العمالء مع توفري جدارين ناريني الفعيل يف مراكز البيانات العديدَ 
 منتج إمربان، ْرش من خالل نَ  ؛ص منهاالتخلُّ  األجهزة املادية التي ميكنُ   عددُ َرب عتَ يُ  فإنه

الرشكة عىل عمل منتجها هيليوس  دُ تؤكِّو .  [13] امٍّ مه مراً أ  ؛Heleos  ى هيليوسسمَّ املُ 
خالل الطبقة الرابعة من الشبكة حتى الطبقة السابعة بخالف منتج تدفق مفتوح الذي 

مع منتج تدفق  منتج هيليوس يعمُل  يركز عىل الطبقات الثانية والثالثة.  بالرغم من أنَّ 
املحاكاة  قنيةتهيليوس  ل منتجُ يف الحقيقة يُكامِ و ره معه.  نه ال يلزم توفُّ إف ؛مفتوح

أهداف رشكة  أحدُ  نُ كِّ ميُ و .  Hypervisorملراقب األجهزة االفرتاضية  موردٍ  االفرتاضية من أيِّ 
امح بالرتحيل للسَّ  ؛امح ملنتج هيليوس بالتعامل مع أجهزة الشبكة املحليةلسَّ امن إمربان 

 منو مقرتح البنية التحتية كخدمة، عالوةً  ليك نواكَب و املتدرج لنموذج الجهاز االفرتايض.  
عىل االستخدام الذي  القائمَ  تدعم إمربان النموذجَ  ؛عىل رسوم االشرتاك السنوية القياسية

  طاق الرتددي املتوفر.  بتحصيل الرسوم عىل أساس الساعة مقابل فرتة معينة من النِّ  يقومُ 

ة عتاد خادم املبدل بجانب نظام ) عىل ِمنَصَّ Pluribusبلوريبيس ( ُض ْر عَ  هذا ويعتمدُ 
ز سوق الرشكة املستهدف يف محاكاة يرتكَّو).  Net Visorتشغيل شبكة نت فايزور (

بلوريبيس  ر منتجُ يوفِّ والشبكة االفرتاضية للخدمات السحابية العامة والخاصة.  
)Pluribus ة التي وجدران الحامي ،موازنات األحامل :منها ؛ر أعاله، الخدماِت كِ )، كام ُذ

وحدة تحكم حلول  تتكامُل و .  [15]توفري أجهزة مستقلة يف مركز البيانات  تتطلُب 
 ؛) مع مبدالت خادمهاPluribusالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات الخاصة برشكة بلوريبيس (

م حلول قدِّ تُ و ).  Pluribusحلول الرشكة بالكامل عرب أجهزة بلوريبيس ( توزيعُ  ولهذا تمَّ 
م تدفق مفتوح تحكُّ  ةي مع وحدنِ يْ التشغيل البَ  ) أيضاً قابليةَ Pluribusبلوريبيس (

لشبكات املُعرَّفة بالربمجيات اومبدالتها من خالل التواصل مع وحدات تحكم حلول 
 VMwareمع وحدة تحكم  )، كام أنها ستتوافُق Pluribusالتابعة لرشكة بلوريبيس (

NSX  . تشغيل شبكة نت فايزور (ج نظام ْز من وراء مَ  قد كان الهدُف وNetVisor(، 
هو محاولة تشكيل شبكة كاملة للتعامل مع البيئة  ؛ومبدالت خادم الرشكة الخاص
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ومراقب األجهزة االفرتاضية  ،التطبيقات تنسيَق  حابية املعقدة التي تتطلُب السَّ 
Hypervisors، [17] وطبقة الحوسبة االفرتاضية  .  

  :املبدل الضويئ ٧- ٩- ١٢

تعرض خدمات تحويل دائرة ذات و قد من الزمان.  م املبدالت الضوئية منذ عِ خدَ ستَ تُ 
ا فيام يتعلق بإعادة تهيئة البيئات الشبكية ولكنها غري عملية نسبيٍّ  ؛نطاق ترددي عالٍ 

مفهوم الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات الخاص بنقل وحدة تحكم  يرتجمُ والديناميكية.  
لها إىل وحدة تحكم ويلتح اً استعداد ؛إىل وحدة تحكم منفصلةالطبقة الثانية والثالثة 

تحاول رشكتان ناشئتان يف مجال و مع املبدالت الضوئية.   والتي تتناسُب  ،وىلالطبقة األ 
التفاعل الضويئ  عَ فْ ، َر Vello وفيلو Plexxi بليكيس :وهام ؛الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات

 لتحقيق مشاريع تجارية ناجحة. ؛ةيبالربمجيات الطبيعات املُعرَّفة شبكال تقنيةالخاص ب
إيرثنت واملبدل الضويئ.   وهو مبدُل  ، أالمنوذج مزدوج اذ رشكة بليكيس مبدالً متتلُك و 
 مبدالً  دُّ عَ مبدل بليكيس الذي يُ  كلُّ  يسمحُ والضوئية مع مبدالت بليكيس.   املفاتيحُ  ترتبطُ و 

ووصالت مبارشة ذات زمن إنجاز منخفض بني العديد من  ،بتوفري نطاق ترددي عالٍ  اً ضوئي
ة وحدة تحكم بليكيس تزامنَ قدِّ تُ و  مبدالت بليكيس يف مركز البيانات. شبكات قامئة  م ِمَنصَّ

م وحدة التحكم هذه يف تهيئة استخدتمُّ ايوات املُعرَّفة بالربمجيات.  شبكال تقنيةعىل 
يف  مُ خدَ ستَ تُ و .  [19]مثل العميل  ،نِّعة األخرىوضبط املبدالت الضوئية من الرشكات املُصَ 

يعة، هذا العرض املشرتك، مفاتيح إيرثنت الخاصة مببدل بليكيس للتدفقات القصرية والرسَّ 
توسطة الحجم، أما املاإلرسال الضوئية يف بليكيس يف التدفقات  م طبقةُ خدَ ستَ تُ  حني يف

 ص.  خصَّ ل إىل املبدل الضويئ املُ نقَ الضخمة) تُ التدفقات العالية الحجم والثابتة (التدفقات 

منتجات فيلو عىل  تعتمدُ و رشكة فيلو أيضاً مبدالت إيرثنت ومبدالت ضوئية.   ُض عِر تَ 
فتوح املتدفق الوميكنها التداخل مع مبدالت  ،فتوحاملتدفق المثل  ،التوصيل الذايت

فيلو مثل باقي الرشكات  من أنَّ غم بالرَّ و   .[15] خاصة باملُورِّدين اآلخرينالو  ةقفاملتو 
نها تركب عىل حاالت ؛ فإالناشئة املذكورة أعاله، تتعامل مع محاكاة الشبكة االفرتاضية

  االستخدام والتطبيقات املتعلقة بأجهزة التخزين.  

  :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات يف الشبكة الطرفية تقنيةالتجوال و  ٨- ٩- ١٢

الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات أوالً عىل مركز البيانات والرشكة الناقلة  تقنيةجهود  تركزُ 
.  الرتكيز إىل شبكة االتصال الال سليك Tallac تاليك ولكن متدد شبكاتُ  ؛عةوسَّ للشبكة املُ 
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مشغيل  نُ كِّ والتي متُ  ،دةحدَّ ى برامج التنقل املُ سمَّ يُ  اً جديد اً تاليك منهج تقنية تعرُض و 
الة بخدمات الشبكة التي سلكية من توصيل مستخدمي الهواتف النقَّ  الخدمات الال

ى لها سنَّ فتوح عىل محاكاة الشبكة االفرتاضية حتى يتَ املتدفق ال قدرة َرب عتَ تُ و يطلبونها.  
فتوح.  املتدفق المزايا  من أهمِّ  ؛ها من خالل مجموعة خدمات شبكية مختلفةتمشارك

ق بيئة واي فاي متعددة للمؤسسات.  لْ خَ  ؛)WaaSالواي فاي كخدمة ( يعني مصطلحُ و
وقنوات آمنة ميكن  ،تقديم اتصاالت الشبكةبفتوح املتدفق التسمح رقابة بروتوكول و 

كن من خالل مجموعة تقنيات التدفق ميُ و حيوي.   اتخاذها لالحتياطيات الالزمة بشكلٍ 
الحيوية ونقاط االتصال  جة الالزمة لبيئات التنفيذدمَ املفتوح، ومجموعة التطبيقات املُ 

م تاليك شبكة واي فاي موجهة قدِّ تُ حيث  ؛الساخنة القامئة عىل املعايري (نقطة املرور)
 ؛وقادرة عىل االتصال مع الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ،ومتعددة املؤسسات ،الخدمات

تساعد و ال سلكية.   مشغل شبكة محلية اخنة مع أيِّ كالجيل القادم من نقاط االتصال السَّ 
مشغيل الشبكات الال سلكية  ؛هذه املعايري الحديثة، بجانب أُطُر أعامل الواي فاي كخدمة

الة، كام تساعد مستخدمي ع غري املسبوق ملستخدمي الهواتف النقَّ من احتضان التنوُّ 
رى ت ؛بالرغم من ذلكو بالشبكات الال سلكية غري املسبوقة.   تصالالهواتف النقالة يف اال 

مشغيل الشبكات الال سلكية سيحافظون ويلتزمون  مجموعة املعايري الجديدة أنَّ 
امح ملستخدمي السَّ  ةَ غيَ بُ  ؛مي الخدمات املتعددةقدِّ دة مع العديد من مُ عقَّ باتفاقيات مُ 

غري  ل الدمجُ سهِّ سيُ و مي الخدمات من الوصول إىل خدماتهم من خالل الواي فاي.  مقدِّ 
وستسمح بتقديم  ،ةليهذه العم ٢.٠التاليك ونقاط االتصال الساخنة  تقنيةاملسبوق من 

 الخدمات حسب الطلب.  

   :االضطرابات الوظيفية ١٠-١٢

 تقنيةعن  ل الذي قد ينجمُ مَ حتَ هذا القسم عىل االضطراب الوظيفي املُ  ركز معظمُ يُ 
عىل اإلدارة البيئية املحلية الحالية بجانب الفرص التي  ؛لشبكات املُعرَّفة بالربمجياتا

هذا النوع  مُ لهِ القوة الدافعة التي تُ  علينا أن نتذكر أنَّ و تتيحها للمؤسسات الناشئة.  
تشري و مسؤويل الشبكة يف مركز البيانات.   يف تسهيل مهامِّ  الجديد من التقنيات تتمثُل 

أن بيئة إدارة  إىل التي ناقشناها يف هذا القسم معظم املواد التسويقية للرشكات الناشئة
 إحدى تتمثُل و عن السيطرة.   اً د للغاية أصبح خارجعقَّ الشبكة الحالية يف مركز البيانات املُ 

نتائج هذا التعقيد يف الطلبات التي ال تنتهي ملسؤويل الشبكة ذوي املهارات العالية 
حلول  صحة وجود أيِّ  َت بُ د.  فلو ثَ عقَّ القادرين عىل إدارة شبكة مركز املعلومات املُ 
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 عدمُ  يلة لذلك همَ حتَ النتيجة املُ  ستصبحُ ف ؛للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات خالل هذا القسم
ة شبكة املاهرين واملعتمدين عىل التقنيات إىل إعادة تهيئة أجهزة الشبكحاجة مهنديس ال

ل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات عند استخدامها بدون حلو  بالحاجة التي ستظهرُ  مقارنةً 
م اليوم هي شهادة قدَّ شهادة مهنية تُ  أفضَل  أنَّ بميكننا القول  :فعىل سبيل املثال؛ [13]

لكن سيقل هذا املنسوب من املعرفة الشبكية  ؛CCIE سيسكو الحرتاف عامل الشبكات
للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات لدى مركز  عميقةً  العميقة أكرث بكثري إذا اكتسبت حلوالً

ي بالشبكات املحلية إىل تحديد فنِّ  استشهد الكاتُب  [23]يف املرجع و .  [14] البيانات
دة التي ميكن من خاللها مضاعفة حدَّ يعة املُ عىل املهنة الرسَّ  ) كمثالٍ VLANاالفرتاضية (

  حلول الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.  

ة يف مركز البيانات لهذا النوع من املحرتفني القادرين ماسَّ  ذلك حاجةٌ عن  لكن سينجمُ 
منهجية  عَ ضْ األمر وَ  وسيتطلُب  ؛ بل٢- ١٢عىل تخطيط خدمات الشبكة املوضحة يف الشكل 

ب خالل السنوات عىل عقِ  اً رأس تهلت قطاع تطوير الربمجيات وغريَّ التي حوَّ  ،تطوير رسيعة
عن أنها ستفرض عىل املهنيني يف قطاع الشبكة يف عامل حلول الشبكات املُعرَّفة  األخرية فضالً

التي ال تنتهي  واإلصدار والتشغيل التخطيطخالل دورات  اً ل رسيعبالربمجيات التحوُّ 
من أجل مواكبة متطلبات عمالئها فيام يتعلق بالبنية التحتية  ؛٢- ١٢ة يف الشكل حَ وضَّ واملُ 

املعلومات  تقنيةبني أوساط  اً ) املصطلح الشائع حديثDevOpsمصطلح ( َرب عتَ كخدمة.  ويُ 
املعلومات التقليدية،  تقنيةون محل مهنديس شبكات والذين سيحلُّ  ،املطلعني عىل الربمجة

  .  [24]ن الجدد مبعرفة عالية و بد أن يتمتع املحرتف وال

 
  أنظمة الشبكات يرية ملدنَ ِر بيئة مَ  :٢-١٢ رقم شكل
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 تقنيةمتخصيص  من ِقبَل لزيادة ابتكار حلول الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات اً ونظر 
يعملون يف هذا  نن الذيو املتخصص يحتاجُ  ؛املعلومات القادرين عىل استخدام الشبكة

  .  والتأكد من تطوير مهاراتهم دامئاً  ،املجال اليوم إىل تعزيز هذا التغيري

  : الخامتة ١١-١٢

حيث يدور حول اإلمكانيات  ؛لتقنيات اإلنرتنت الجديد تاريخيٌّ  هناك منطٌ 
قد الحظنا ذلك أكرث و إليه خارج نسبة التأثري الفعيل.   واالحتامالت املالية التي قد تصُل 

بروتوكول توزيع البيانات البرصية بأنظمة  مَ دين السابقني.  قدَّ قْ من مرة عىل مدار العِ 
 عن هذا االتجاه.  نيمثال ) أفضَل WIMAXوبروتوكول واي ماكس ( ،)FDDIاإلرسال (

النوع الحايل من حلول الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات هي األقرب لهذه  بالرغم من أنَّ و 
يبدو أنه ال مفر من حلول الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.  كام يبدو أن  إنهف؛ [4]الوترية 

تضمني وحدة التحكم عىل وجه التحديد يف املحول الفعيل ملنتجات مركز البيانات هي 
 األسس الفنية لهذه الفكرة َرب عتَ تُ و االتجاه الذي قد يتوقف عىل مدار السنوات القادمة.  

ها يف هذا املجال ضخُّ  مبالغ االستثامر التي تمَّ  وىل ذلك هللغاية، وأفضل دليل ع سليمةً 
السؤال هنا من وجهة  نُ كمُ يواملعلومات.   تقنيةخالل السنوات القليلة املاضية يف مجال 

 ،يف العالقة بني املُورِّدين والعمالء اً جذري اً هذا األمر تغيري  هل سيشهدُ  :نظر الرشكات يف
تغيري؟   بها إدارة البيئة الحالية اليوم أيَّ  تمتعُ تالتي ستقاوم درجة حيازة املورد  وهل

ي حلول الشبكات املُعرَّفة نِّ تبَ  يتزعم دعاة حلول الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات أنَّ 
لكن  ؛يدي العمالءأ السلطة من إدارة البيئة الحالية ويضعها يف  بالربمجيات سيسحُب 

 اً إلزامي اً وهل سيكون جزء ،يتوقف مدى تنفيذ ذلك من عدمه عىل مدى تطبيق االنفتاح
عىل ذلك يف عامل األعامل  هناك إجامعٌ و من منوذج حلول الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.  

إىل تأديته بطريقة  فصل وحدة التحكم عن وحدة البيانات يحتاجُ  ؛ ونرى نحن أنَّ احاليٍّ 
زال  ماو .  هذا املفهوم إىل السيطرة عىل السوق من املمكن أن ينتهي تطبيُق منفتحة.  ف
حلول  وستكون اإلجابة عليه أكرب دليل عىل تداعيات الرشكات بشأنِ  ،مطروحاً  ذلك سؤاالً

  الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات.  

 لشبكاتاتجميع الوضع الراهن لبحوث حلول  ؛األخريهو حاولنا يف القسم التايل و 
للتنبؤ باحتاملية ترأس حلول الشبكات  ؛املرتكزة عىل الربمجيات مع قوى السوق الحالية

  املُعرَّفة بالربمجيات يف املستقبل.  
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  )SDNمستقبل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
  

إىل املستقبل من نافذة أفضل  وليدة النظرَ  تقنية يقتيض التنبؤ الدقيق مبستقبل أيِّ 
ا إلقاء هذه النظرة عىل املستقبل أوًال منَّ  يتطلُب و . من النافذة التي ننظر منها عادةً 

) التي SDNللخروج من إطار تفاصيل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( ؛محاولة رفع أنفسنا
واستعراض الحالة الراهنة لشؤون الشبكات زنا عليها يف النصف الثاين من هذا الكتاب، ركَّ

يف  نُ ما يكمُ  إىل النظر يف بحاجةٍ نحن و ) مع منظور أوسع.  SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (
ما يتعلق بكافة بدائل  ) إجامالً وتفصيالً يفSDNمخزن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 نحن متفائلون بشأنِ و .  ٦) املذكورة يف الفصل SDNات املُعرَّفة بالربمجيات (شبكال
لنسبة ملستقبل الشبكات تفاؤلنا با يرتكزُ و).  SDNمستقبل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

هناك العديد من املجاالت املحتملة  ) جزئياً عىل اإلميان بأنَّ SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (
سنا جزءاً كرَّ  ؛لهذا السببو مل يتم بعد استكشافها عىل محمل الجد.   التي تقنيةلتطبيق ال

من حاالت االستخدام الجديدة ومجاالت  قليلٍ  كبرياً من هذا الفصل الستكشاف عددٍ 
) املفتوحة التي هي بداية لجذب االنتباه.  SDNبحوث الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

أنه مل تكن كل البيانات الصحفية  غم من ذلك أن نعرتَف علينا عىل الرَّ  يجُب  ؛قبل ذلكو 
بالتفاؤل  ) مليئةً SDNالتي دارت حول الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( م٢٠١٣لعام 

يف القسم التايل إىل االضطرابات وبعض التشاؤم املحيط  بالتايل سنتطرُق و .  الجامح
 ).SDNبالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

   :اهنع الرَّ ضْ الوَ  شؤون ١-١٣

) خالل SDNاالضطراب الذي يحيط بحركة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( يعقُب 
رنا نسخة عامة من قد صوَّ و ].  ١[ املعروفةدورة نشاط غارترن  السنوات األوىل عن كثب
فقد  ؛)SDNفيام يتعلق بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (و .  ١-١٣دورة النشاط يف الشكل 

الشبكات املُعرَّفة  ميالد التدفق املفتوح واستمرار مصطلح لهاز التقني املحفِّ كان 



  )SDNمستقبل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٥٢٠

 ،MACمن جدول عناوين التحكم بالنفاذ للوسائط  كان كلٌّ  )١( .م٢٠٠٩يف عام  بالربمجيات
ن ناقشناهام يف الفصول ي) اللذVLANواستنفاد معرف الشبكة املحلية االفرتاضية (

هذا و .  م٢٠١٢يف مركز البيانات يف السنوات التي سبقت عام  ظهران أنفسهاميُ  ؛السابقة
قد و يف نقطة التالقي يف مركز البيانات.    يقعُ شبيكبط الالرَّ  دليالً دامغاً عىل أنَّ  مقدِّ يُ 

م حالً لهذه املشكالت وقوداً ) تقدِّ SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( أضافت حقيقة أنَّ 
يف  التوقعات املتضخمة ذروة قد انعكستو  ).SDNمللحمة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

الكبرية يف رأس املال االستثامري واالستثامرات  ،م٢٠١٢تقلبات عمليات االستحواذ عام 
يف رأينا، يف  ر من الوهم،قد ظهرت النقطة الدنيا من التحرُّ و ابقة واملتزامنة مع ذلك.  السَّ 

  .م٢٠١٣أوائل عام 

ويف النصف األول من هذا العام هذه  م٢٠١٣بيج سويتش حتى عام  مصريُ  قد عكَس و 
ها القانوين مبجلس إدارة اتحاد عِ ضْ الرشكة أوالً من وَ  قد أشعر انسحاُب و التوجهات.  

والخروج الكيل فيام بعد بأنه  ،(OpenDaylight)مرشوع ضوء النهار املفتوح املصدر 
) املفتوحة تؤثر SDNات املُعرَّفة بالربمجيات (شبكيوجد مثة قوى أخرى بخالف االلتزام بال

   املؤسسة لتقنية التحكم. عىل اختيار تلك

كان مبثابة اعرتاف بأنها إسرتاتيجية  الذي لبيج سويتش،  املحور الكبري أعقب ذلكوقد  
ات املفتوحة وتحتاجُ   توصيل وتشغيل لقاعدةٍ  ل حلَّ لتشكِّ  ؛إىل إعادة تجهيزها مبكرة للِمنَصَّ
 م٢٠١٣).  كانت تحركات بيج سويتش خالل ١-٩-١٢ أوسع من العمالء (انظر: القسم

  ).  SDNلحركة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( أعمَّ  تجزئةً  تعكُس 

  

  

                                                 
د الذي املُعرَّفة بالربمجيات الشبكات عندما نشرُي إىل أوَّل استخدام ملصطلح ١ ؛ فإننا نعني االستخدام يف السياق املُحدَّ

يستخدم فيه هذا املصطلح يف هذا الكتاب، وبالتزامن مع التدفق املفتوح العاملة املحيطة يف جامعة ستانفورد.  كام 
 م نفس املصطلح سابقاً يف براءات االخرتاع يف الثامنينيات.خدِ ستُ اُ 
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  ]).١دورة نشاط غارترن ((كورتيس غارترن إنك) [: ١-١٣ رقم شكل

  

 SDNغسيل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات درجة ناعة أنَّ من مراقبي الصِّ  العديدُ  يشعرُ 
 ) أيَّ SDNبالربمجيات (ن تكون الشبكات املُعرَّفة أ تعني أنه من املمكن  ؛اآلن التي تظهرُ  

ل عن أحد املؤسسني للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات قِ بالفعل فقد نُ و .  حدٍ أ  أليِّ  يشءٍ 
)SDN ُ؛لنكن صادقني« :م٢٠١٣، مارتن كاسادو، قوله يف أبريل ١- ١-٩ني يف القسم جِ دَر ) امل 
إذا كان و ].  ٢[ »)SDNعرف بالفعل ما تعنيه الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (أ د عُ أَ مل ي نإن

إحدى املجموعات األساسية التي صاغت مصطلح الشبكات املُعرَّفة  هذا هو شعورُ 
الشبكات املُعرَّفة  من أن تفقدمعقول  فللمرء أن يخىش بشكلٍ  ؛)SDNبالربمجيات (
  لكثري من الرتكيز األصيل.ا) SDNبالربمجيات (

مل تبدأ قصة  ؛ر من الوهم، ومع ذلكبالنقطة الدنيا للتحرُّ  نشاط غارترن دورةُ  مل تنتهِ 
كام تتنبأ دورة و .  م٢٠١٣) املفتوحة باالنهيار يف عام SDNات املُعرَّفة بالربمجيات (شبكال

ولذلك فقد  ،استقراراً لإلنتاجيةثم  ،منحدراً من التنوير النشاط أن يتبع التحرر من الوهم



  )SDNمستقبل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٥٢٢

قعية بصدد أين سيتم تطبيق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات بدأنا اآلن يف رؤية تقديرات وا
)SDN  .( هذا املنحدر من التنوير يف مستقبل الشبكات املُعرَّفة  نحن نعتقد أنَّ و

حالً وسطاً بني طريف االعتقاد بأنه سوف يخلع ُمَصنِّعي  ) سوف يعكُس SDNبالربمجيات (
ات الشبكات و  كبري  دٍّ ذلك هو إىل حَ  التبديل التقليدية متاماً، واالعتقاد بأنَّ  تقنيةُمَعدَّ

 ؛٪ من الزبائن املتطورين مبا فيه الكفاية١عملية أكادميية مع قابلية تطبيق تقترص عىل 
نقل محور بيج سويتش الرشكة نحو  : التقني.  مثال عىل ذلكللتعامل بأنفسهم مع التغريُّ 

مبا  ؛هكذاو ت الصندوق األبيض القامئة عىل التدفق املفتوح.  بدال عىل مُ  إسرتاتيجية تعتمدُ 
الرشكة ال تزال تراهن عىل  فإنَّ  ؛إسرتاتيجية بيج سويتش أكرث تكتيكية مام كانت عليه أنَّ 

أنشأت الشبكات املُعرَّفة  ؛عىل ذلك مستقبل طويل األمد للتدفق املفتوح. عالوةً 
ح أنها موجودة لتبقى.  وضِّ ركز البيانات يُ ) بالفعل موطئاً لها يف مSDNبالربمجيات (

مستقبل  NEC) من إتش يب، وديل، وSDNيناقش خرباء الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (و
معدل تغلغل  رين من نفاد الصرب حياَل حذِّ ] مُ ٣) يف [SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

الخادم االفرتايض يف مراكز  أنَّ ).  كام يشريون إىل SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
٪ فقط من ٥٠منذ أكرث من عرش سنوات ال تصل اآلن إال  البيانات التي كانت موجودةً 

  التغلغل يف السوق.

) من منحدر التنوير إىل SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( انتقاَل  نحن نعتقد أنَّ 
عىل وجود جيل جديد كلياً  أوالً أدلةً  رناايف اعتب علينا أن نضعَ  االستقرار اإلنتاجي، يوجُب 
تأسيسه عمداً مع الشبكات  ) تمَّ ASICsتخصصة التطبيق (امللتبديل الدوائر املتكاملة 

تبديل الدوائر املتكاملة  قد يستغرُق و ) والتدفق املفتوح.  SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (
رمبا و ور اإلنتاج.  ) سنتني أو أكرث حتى تنضج وتصل إىل طASICsتخصصة التطبيق (امل

للسيليكون، وقد يكون  جديدةً  يستلزم مقدار مساحة جدول التدفق املطلوب هندسةً 
  الوقت املطلوب إلتاحتها أطول.  

) يف العمل الذي تقوم به جمعية مهنديس SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( إن دمجَ 
آخر عىل قبولها  هو دليٌل ل ؛ةوغريها من املحافل املهم ،)IEEEالكهرباء واإللكرتونيات (

) التي SDNال تزال األشكال الدقيقة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( ؛مع ذلكو املتنامي.  
سنناقش يف هذا الفصل بعض مجاالت البحث وحاالت  املناقشة. دَ يْ ت لتبقى قَ دَ جِ وُ 

االستخدام التجريبي التي تقدم دليالً عىل طرق فريدة من نوعها بالكامل ميكن من خاللها 
د منحدر التنوير جسِّ يُ و) معالجة مشكالت الشبكات.  SDNللشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
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) تحل مشكالت معينة للشبكات أفضل من SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( اعرتافاً بأنَّ 
قوي عن  هذا دفاعٌ و بالفعل هناك.   أخرى معروفة، وأنها سوف تكون مضطربةً  تقنية أيِّ 

لكن ال يرقى إىل أن يؤدي إىل إنهاء عمل الشبكات  ؛)SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
اط سيقلل من جاذبية تطبيق انخفاض النش ح أنَّ من املرجَّ و التقليدية، كام قال البعض.  

الشبكات الجديدة البديلة، وستميل  ) يف كلِّ SDNدافعة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
 السوق ) التي تكسب جذَب SDNاإلصدارات املختلفة من الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

متزايد إىل تلك الخصائص  بشكلٍ  )وسيلة مع أنها ال تستند جميعها عىل التدفق املفتوح بأيِّ (
  .١-٤) املفتوحة يف القسم SDNالتي استخدمناها لتحديد الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

د باالنفتاح قصَ يُ و.  لالنفتاحأحد الكروت البديلة  ؛من بني تلك الخصائص األساسية
ث بالنسبة للباحو م االتصال املشرتكة للشبكات.  ظُ أشياء مختلفة ملختلف أعضاء نُ 

د باالنفتاح قصَ يُ  ؛من ناحية أخرىو د باالنفتاح املصدر املتاح للجميع.  قصَ يُ  ؛األكادميي
ات الشبكات تعريض بعض واجهات برمجة التطبيقات ملنتجك من  ؛بالنسبة ملَُصنِّعي ُمَعدَّ

أجل السامح لتطبيقات املستخدم املكتوبة من ضبط مقابض أزرار التحكم الخارجية التي 
ات الشبكات. (يعكس هذ ونِّعيكشفها ُمصَ  ابقة للشبكات ن تعريفاتنا السَّ ان النقيضاُمَعدَّ

من  ؛)SDN) املفتوحة مقابل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (SDNاملُعرَّفة بالربمجيات (
] عىل تاريخ ١٧تحرير تقرير خاص مؤخراً [ قد تمَّ و خالل واجهات برمجة التطبيقات).  

 األكرث أهميةً  لعل الدرَس «) وزوالها مع مالحظة التايل: OSIمعايري اتصال النظم املفتوحة (
) الضوء عىل OSIالنظم املفتوحة ( ط اتصاُل قد سلَّ و ميلء بالتناقضات.   »االنفتاح«هو أن 

ائع السياسية واالقتصادية لصناعة التعارض الشديد بني الرؤى املثالية لالنفتاح والوق
ألنه ال ميكن  ؛) يف النهايةOSIالنظم املفتوحة ( قد انهار اتصاُل و الشبكات الدولية.  

ال ينبغي أن يغيب هذا الدرس، ف »التوفيق بني الرغبات املتعارضة لكافة األطراف املهتمة.
رشين بالشبكات املُعرَّفة )، عن املبOSIالذي بني الطريقة الصعبة التصال النظم املفتوحة (

الصارم جداً لالنفتاح يف  من املمكن أن يؤدي التفسريُ و ) املفتوحة.  SDNبالربمجيات (
) إىل تشتيت مامثل يف املصالح بني مجتمع SDNتعريف الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

االصطفاف وراء إذا مل تتمكن األجزاء الرئيسية للصناعة من و املصدر املفتوح والصناعة.  
 ستتحول الحركة إىل يشء يتضافرُ ف ؛) املفتوحةSDNحركة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

السياسة  نزالها إىل القاعات األكادميية.  هذه هيإ  مع أهداف الصناعة أو يتمُّ 
  لإلنرتنت. الواقعية



  )SDNمستقبل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٥٢٤

التطبيقات الجديدة املحتملة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٢- ١٣
)SDN( املفتوحة:  

فضالً عن  ؛)SDNهناك أبحاث نشطة كبرية تتعلق بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
 ؛ح مجاالت جديدة محتملةوضِّ العديد من حاالت االستخدام الجديدة املقرتحة التي تُ 

سنقدم و ) أو تحسينها.  SDNمن خاللها تطبيق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( حيث ميكنُ 
القسم مناذج لبعض املجاالت التي تعد بزيادة نطاق تطبيقات الشبكات املُعرَّفة يف هذا 

  ) املفتوحة، وبالتايل توسيع نطاق أساس مستقبلها.SDNبالربمجيات (

ال يتسع املقام لذكر الدراسة الكاملة للبحوث املتعلقة بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 
)SDN ُعىل بحوث   من املؤمترات مؤخراً  ت العديدُ َز كَّقد َر و قة بنطاق هذا العمل.  تعلِّ ) امل

هذه املؤمترات  تقدم وقائعُ و ].  ١٥، ١٤)، مبا يف ذلك [SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
قد تقدم الدراسة التي تتناول و عرضاً جيداً لالتجاهات البحثية الحالية يف هذا املجال.  

 ] للقارئ أيضاً تغطيةً ١٦) يف [SDNة بالربمجيات (مايض وحارض ومستقبل الشبكات املُعرَّف
  أوسع لالتجاهات البحثية الحالية يف هذا املجال.

قد اخرتنا هنا عدداً من مجاالت التطبيق املحتملة للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات و 
)SDN َعن مجاالت التطبيق املنشقة جذرياً عن تلك  د إعطاء القارئ ملحةً صْ ) املفتوحة بق

أن تؤكد هذه املناقشة  يحدونا األمُل والتي ذكرناها خالل الجزء األكرب من هذا العمل.  
مل يتم األبواب أمام احتامالت كثرية،  عىل فتح منوذج جديد لربمجة الشبكات يفتحُ 

  قليل منها. استكشاف سوى عددٍ 

  : ادية غري التقليديةإدارة روابط الطبقة امل  ١- ٢- ١٣

عىل استخدام التدفق املفتوح يف أجهزة التحكم التي لديها  متزايدٌ  هناك اهتاممٌ 
أكرث مجالني واعدين التدفقات  يشمُل و.  ولكن ليس مبدالت للحزمة التقليدية ؛تدفقات

فيها مت خدِ ستُ حالة استخدام اُ  ١- ٧-٨منا يف القسم قد قدَّ و عرب روابط برصية وال سلكية.  
ميثل و إىل أجهزة برصية.   »الفيلة«لتفريغ تدفقات  ؛)SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

خالل الطبقات  ؛هذا مثاالً واحداً للمجال العام الستخدام التدفق املفتوح إلدارة التدفقات
والشبكات الواسعة النطاق.   ،الفعلية التي هي خارج نطاق الشبكات املحلية التقليدية

ذكرنا اثنني من و ، ٧-٩-١٢ويف القسم  ١- ٧-٨باإلضافة إىل املثالني الواردين يف القسم 
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ن جلبتا منتجات إىل األسواق ا، اللتVello وفيلو Plexxi الرشكات الناشئة، وهام بلكيس
  تزاوج بني املبدالت البرصية والتدفق املفتوح.

ي الباحثون الطابع الرسمي عىل دراسة كيفية تعيني تطبيقات البيانات الكبرية ضفِ يُ  ]،٥[ يف
يقرتح وعىل تطبيق البيانات الكبرية.   هو مثاٌل  »الفيلة«تدفق و لشبكة التدفق املفتوح.  

لتحسني كيفية   ؛املوجودة Hadoop )٢(هادوب املؤلفون آليات للبناء عىل طريقة جدولة مهامِّ 
خالفاً ألكرث حاالت استخدام  يشريون إىل أنهو.  برصيةعىل الروابط ال ووقت جدولة املهامِّ 

حابية وهندسة حركة بيانات ) لتوفري الشبكة السَّ SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
 تتطلُب و ، ٨و ٧ت مناقشتها يف الفصلني )، مثل تلك التي متَّ WANواسعة النطاق (الالشبكة 

من التحديثات الرسيعة واملتكررة لجداول التدفق عىل  زيدَ البيانات الكبرية امل مهامُّ 
عىل التعامل  مبدالت التدفق املفتوح الحالية قادرةٌ  ص الباحثون إىل أنَّ لُ خَ وقد املبدالت.  

هم يعتقدون أنه قد يكون هناك و مع العدد املتوقع ومع تغيريات وترية جدول التدفق.  
تدفق املختلفة عرب مبدالت الشبكة مع هذا تحديات يف الحفاظ عىل تزامن جداول ال
ألن إحدى مشكالت الشبكات  ؛مهمٌّ  هذا أمرٌ و املعدل من التغيريات يف جدول التدفق.  

هي وقت التقارب البطيء نسبياً يف مواجهة  ؛٣-٥-١التقليدية التي ذكرناها يف القسم 
يتم لتوجيه تدفقات  يف التدرج الدقيق لتغيريات جدول التدفق الذيو تغيريات التوجيه.  

  البيانات الكبرية، قد تكون أوقات التقارب البطيء مشكلة للتفريغ البرصي.

إلرجاع حركة البيانات املحمولة  ؛نظراً لسهولة تركيب روابط النقل املرتد الال سلكية
 االرتداد الال سليك يزدادُ  فإنَّ  ؛)RAN( خاليا شبكة الوصول الال سلكية إىل األساس من

ال عرض النطاق الرتددي الفعَّ  أنَّ  يه ؛التحديات التي تواجه القيام بذلك إحدى.  شيوعاً 
 ]، تمَّ ٤- ٨، القسم ٤يف [و الال سلكية غري ثابت، كام هو الحال يف نظريها السليك.  للوصلة 

اقرتاح التدفق املفتوح كآلية لفصل حركة البيانات من مختلف مزودي الخدمات واألنواع 
نقلها من ثم عرب وسيلة االرتداد الال سليك املشرتك  دفقات منفصلة يتمُّ املختلفة إىل ت

عىل الرغم من و .  ٨٠٢.١٦االرتداد الال سلكية هي  تقنية ؛يف املثال املذكورو الفردي.  
تحديد الفصل بني أنواع حركة البيانات املختلفة ملعالجة جودة الخدمة التفاضلية تحديداً 

من التقنيات  من املحتمل يف املثال أن يتشارك وصلة االرتداد الال سلكية عددٌ  إنهف؛ جيداً 
 :واحد (عىل سبيل املثال يف مكانٍ  ) التي تقعُ RANاملختلفة لشبكة الوصول الال سلكية (

                                                 
 .التجاريةمج مفتوح املصدر يدعم املعالجة املوزعة ملجموعة البيانات الكبرية عرب مجموعة من الحواسيب هو برنا :هادوب ٢



  )SDNمستقبل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٥٢٦

من  مها العديدُ قدِّ ، وواي فاي) التي قد يُ 3G)، والجيل الثالث LTEطويل األمد (الالتطور 
د االرتداد الال سليك اتفاقيات مختلفة ملستوى زوِّ قد يكون لدى مُ و .  املشغلني املختلفني

 تقنيةاعتامداً عىل  ؛مشغل مستويات مختلفة من الخدمة ولكلِّ  ،املشغلني الخدمة مع كلِّ 
) للنهايات الطرفية، أو نوع حركة البيانات، أو االتفاق RANشبكة الوصول الال سلكية (

ن أن تختلف نفس قدرة عرض النطاق الرتددي االرتدادية الال من املمك ومبا أنهالتجاري.  
تصبح عملية تلبية كافة االلتزامات املختلفة التفاقيات ؛ فسسلكية بسبب الظروف البيئية

من قدرة التدفق املفتوح عىل  مستوى الخدمة أكرث تعقيداً بكثري، ومن املمكن أن تستفيدَ 
فاعل  ختلفة أو تنظيم تلك التدفقات بشكلٍ فصل حركة البيانات إىل تدفقات ومسارات م

  مع الظروف الال سلكية املتغرية.  

  :تطبيق تقنيات الربمجة عىل الشبكات  ٢-٢-١٣

موضوعات هذا العمل املتمثلة يف قابلية الربمجة الكبرية للشبكة املتأصلة  م أحدُ قدِّ يُ 
التدرج الدقيق الذي يقدمه  يويف التحكم ذ ،يف التدفق املفتوح فوائد يف ثراء السياسات

عىل الرغم من أنه عندما تعطي البيئة الربمجية  ؛ليك نكون منصفنيو الشبكة.   مربمجُ 
 ؛املربمج الكثري من السلطة، تكون احتاملية إساءة برمجة الشبكة أكرب من الوضع املوروث

 ؛التايلبو حيث كان مهندس الشبكة مقيداً بالتحكم يف املقابض والوظيفية املحدودة.  
يف  من نجاح التدفق املفتوح يف النهاية يف تطوير أدوات من شأنها أن تساعدَ  يتمثل جزءٌ 

 الكشف عن التدفقات الربمجية.

) SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( إىل أنَّ  ]١٨[ ، يفةً أكرث رسميَّ  يشري املؤلف بشكلٍ 
 مبعالجة تحديات التواصل بشكلٍ املفتوحة توفر التجريد الصحيح للشبكة الذي يسمح لنا 

د املؤلف أوجه التشابه واالختالف بني برمجة وحدة املعالجة املركزية حدِّ يُ و.  أكرث كفاءةً 
عالية املستوى اليوم وبيئات تطوير التطبيقات مقابل الربمجة بلغة اآللة.  الباللغات 

دمة أخرى ليتم تجريد الشبكة يتيح منهجيات برمجة متق النتيجة الطبيعية هي أنَّ و 
مبا يف ذلك املصححات، وأدوات التحليل، ومحاكاة الشبكة، وأدوات التحقق،  ؛تطبيقها

يف تطوير الربمجيات للتحليل الرسمي  هائالً قد أحدثت هذه األدوات تقدماً و وغريها.  
لعدم وجود التجريد  نظراً  ؛يف فضاء الشبكات عميلٌّ  ليس هناك نظريٌ و وتطبيق النظرية.  

نتها تلك الطريقة الجديدة سنتناول هنا بعض األدوات التي مكَّ و ].  ١٨ح يف [وضَّ و مُ كام ه
   من النظر يف الشبكات.
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  :)NDBمصحح أخطاء الشبكة (

بني طبقة التحكم يف الشبكات ولغات الكمبيوتر  وجوه تشابهٍ  ٣-١-٤ذكرنا يف القسم 
ألن  ؛نعمل عىل مستوى لغة التجميعد عُ أوضحنا أننا مل نَ قد و ووحدات املعالجة املركزية.  

 لربمجة وحدات املعالجة املركزية بشكلٍ  االً فعَّ  اً ر لنا تجريدعالية املستوى توفِّ الاللغات 
إىل تطور مامثل نحو تجريد رفيع املستوى لربمجة  الشبكة تحتاجُ  إنَّ  :قد قلناو ال.  فعَّ 

بعد هذا التشابه و ذا التجريد.  جيد له التدفق املفتوح هو مثاٌل  الشبكات، واقرتحنا أنَّ 
فهل ميكننا اآلن  ؛لربمجة الشبكات ككيان واحد م التدفق املفتوح لنا وسيلةً املامثل، إذا قدَّ 

 ؛وأدوات التطبيق األخرى يف الشبكة؟  فعىل سبيل املثال ،النظر يف تقنيات الربمجة املتقدمة
 ر وجودَ فهل ميكننا أن نتصوَّ  ؛عوزِّ مُ  كمبيوتر واسعٌ  إذا نظرنا إىل الشبكة عىل أنها جهازُ 

يقرتح و] املحاوالت.  ٦مصحح داخل هذا الكمبيوتر؟  هذا هو بالضبط ما أنجزه العمل يف [
من شأنه تنفيذ وظائف املصحح  ؛)NDB( مصحح ألخطاء الشبكة استخدامَ   املؤلفون

هم يطمحون إىل تنفيذ مجموعة كاملة من و األساسية عىل مستوى حزمة البيانات.  
التوقف، واملشاهدة، والتتبع املرتد، وتنفيذ خطوة نقطة  إجراءات املصحح، مبا يف ذلك

من نقاط التوقف  قاموا فيه بتنفيذ كلٍّ  ] يذكر املؤلفون مثاال٦ًيف [و .  واملتابعة  واحدة،
نقطة التوقف يف مبدل الشبكة  نيُ والتتبع املرتد لحزمة البيانات؛ عىل سبيل املثال: ميكن تعي

 دخول للتدفقات يف هذا املبدل، وعندها يتمُّ  عندما تتطابق حزمة البيانات مع أيِّ 
مربمج الشبكة القيام بالتتبع املرتد  عند هذه النقطة قد يطلُب و بنقطة التوقف.   االصطدامُ 

ى إىل مام أدَّ  ؛مبدل يِّ مع أ  إدخاالت التدفقات تتطابُق  من أجل معرفة أيِّ  ؛لحزمة البيانات
الحقيقة و وجد إدخاالت تدفق متطابقة.  تحيث ال  ؛وصول حزمة البيانات إىل هذا املبدل

املمكن يف  ز عىل سلوك الشبكة األكرث حتميةً ركِّ التفكري فيها عىل أنها تُ  ميكنُ  تقنيةهذه ال أنَّ 
  ) املفتوحة.SDNمنوذج الربمجة املركزي للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( ظلِّ 

  :)NICEعدم وجود أخطاء يف تنفيذ وحدة التحكم (

أن وحدة تحكم برمجة مجموعة كبرية من املبدالت يف  ذاجة أيضاً أن نعتقدَ من السَّ 
ال تزامن بنية و .  متاماً  حتمي نظامٌ  حالة مستمرة من إعادة توجيه ُحزَم البيانات هي

عىل وحدة التحكم برمجة  املتعددة عندما يجُب  التدفق املفتوح بإحكام برمجة املبدالت
بسبب التشارك الذي تنطوي عليه و دة مبدالت.  الوقت يف عِ  إدخاالت التدفق يف نفِس 



  )SDNمستقبل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٥٢٨

جميع إدخاالت التدفق هي يف مكانها  د من أنَّ يكون من املمكن التأكُّ ال فقد ؛هذه العملية
فمن املمكن  ؛بالتايلو يف الوصول.    دأاملناسب قبل انتامء ُحزَم البيانات إىل التدفق الذي يب

عىل الرغم من و  ن الزمن.باق وحتى حلقات التوجيه لفرتات قصرية محاالت من السِّ  وجودُ 
خالل إعادة الربمجة الرسيعة للشبكة،  ح إزالة هذا التباطؤ نهائياً رجَّ غري املُ فمن  ؛ذلك

اآلثار املرتتبة عىل برنامج وحدة تحكم معني (أي تطبيق) يف  أداة منذجة أن تساعدَ  وميكنُ 
] يقرتح ٧يف [و  آثارها قصرية األجل. والتأكد من أنَّ  ،هذه الحوادث  التقليل من

، وهي أداة لنمذجة سلوك )NICEعدم وجود أخطاء يف تنفيذ وحدة التحكم (  املؤلفون
عن حلقات إعادة التوجيه  شُف مبا يف ذلك الك ؛تطبيقات التدفق املفتوح لضامن صحتها

م تقنيات النمذجة املتقدمة إلنشاء سيناريوهات للمدخالت خدَ ستَ تُ و وداء.  والثقوب السَّ 
مع مراعاة التباين يف حالة  ؛التي تخترب جميع مسارات التنفيذ املمكنة ضمن التطبيق

وهي:  ،منوذجيةاملؤلفون أخطاء ثالثة تطبيقات  حَ ] صحَّ ٧يف [و مبدالت الشبكة ووصالتها.  
، وموازن أحامل خادم الشبكة، MACمبدل تعلم عناوين التحكم بالنفاذ للوسائط 

  وهندسة حركة البيانات مع الكفاءة يف استخدام الطاقة.

  :)Veriflowفريي فلو (

للتحقق من صحة تطبيق التدفق املفتوح دون  كبريةً  هناك مطالبةً  غم من أنَّ عىل الرَّ 
لتنفيذ الفحص  ؛فيه ا أو مرغوباً نه قد يكون رضوريٍّ إف ؛اتصال بالشبكة وقبل التوزيع

)، Veriflowاملؤلفون فري فلو ( ] يصُف ٨يف [و  مي الحقيقي لسلوك الشبكة الصحيح.الرس
إدخال  ويتحقق من صحة تحديث كلِّ  ،يتمركز بني وحدة التحكم واملبدالت وهو نظامٌ 

وهي أنه ال يتطلب معرفة  ،]٨نة يف [بيَّ هج مُ زات هذا النَّ يْ مَ  وإحدىتدفق قبل تطبيقه.  
إنه يتحقق من صحتها عىل أساس مالحظات قواعد التدفق حال  ؛ إذجميع برامج الشبكة

 ؛يف هذه الدراسة اهيات التي تواجهدِّ التحَ ومن أكرب  رسالها من وحدة التحكم للمبدالت.إ
ب الوقوع يف لتجنُّ  ؛الحفاظ عىل انخفاض زمن االنتقال للتحقق من الصحة مبا فيه الكفاية

عة إذا ال ميكن تحقيق هذه الرسُّ و عنق الزجاجة يف املسار بني وحدة التحكم واملبدالت.  
للغاية  معقدةٌ لقوة الغاشمة لعكس حالة الشبكة العاملية، التي هي لى نهج املرء نِّ كان تبَ 
مبثل هذه الفحوصات التي  خوارزميات تسمحُ  عي املؤلفون تطويرَ يدَّ وبرسعة.   وتتغريُ 
ب لتجنُّ  ؛مبا فيه الكفاية ا مبعدل مائة ميكرو ثانية، وهو رسيعٌ بها تدريجيٍّ   القيامُ يتعنيَّ 

حالة  من عملهم الجديد بكيفية متثيل جزءٍ  يتعلُق والتأثري السلبي عىل أداء الشبكة.  
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 ؛ دور معني، وتطوير خوارزميات تقلل من مساحة البحثالشبكة التي ميكن أن تتأثر بتغريُّ 
  ما يف حالة الشبكة يف الوقت املناسب.  دورٍ تأثري تغريُّ  تأكيدُ  بحيث ميكنُ 

    :تطبيقات األمان  ٣-٢-١٣

  :)IPإخفاء عناوين بروتوكول اإلنرتنت (

) IPمن الهجامت عىل الشبكة عىل تحديد عناوين بروتوكول اإلنرتنت ( العديدُ  تقومُ 
الة لحامية األجهزة املضيفة من اإلجراءات الوقائية الفعَّ و ف.  هدَ ستَ النشطة يف النطاق املُ 

يف و عىل املهاجمني.   ) للجهاز املضيف مستحيالIPًتحديد عنوان إنرتنت بروتوكول ( ُل عْ جَ 
مضيف  ) افرتايض لكلِّ IPعنوان إنرتنت بروتوكول ( تخصيُص  يتمَّ ن أن و ] يقرتح املؤلف٩[

نظام أسامء  ؛كشفه للعامل الخارجي من خالل عمليات البحث وهذا العنوان يتمُّ  ،محميٍّ 
 ص وحدة تحكم التدفق املفتوح عشوائياً خصِّ يف هذه الطريقة، تُ و ).  DNSالنطاقات (
عىل  محافظةً  ؛رتايض لألجهزة املضيفة املحمية) افIPعنوان إنرتنت بروتوكول ( وبرتدد عالٍ 

قد و الفعلية.  -) االفرتاضيةIPتحديد املسار املؤقت يف الذاكرة لعناوين إنرتنت بروتوكول (
م السابقة التي تقوم عىل بروتوكول التهيئة اآللية للمضيفني ظُ يف البداية النُّ  تدجِ وُ 
)DHCP(، ) وترجمة عنوان الشبكةNAT(؛ ) لتغيري عنوان إنرتنت بروتوكولIP الفعيل (

ل هذه اآلليات لتغيري عنوان إنرتنت ولكن من النادر جداً أن تشكِّ  ؛لألجهزة املضيفة
ح بها فقط رصَّ ح إال لألجهزة املضيفة املُ سمَ ] ال يُ ٩يف [و .  قوياً  ) دفاعاً IP( بروتوكوَل 

الرتجمة من عنوان إنرتنت ) الفعيل.  تحدث IPباخرتاق عنوان إنرتنت بروتوكول (
) الفعيل يف مبدالت التدفق IP) االفرتايض إىل عنوان إنرتنت بروتوكول (IPبروتوكول (

عدم القدرة عىل التنبؤ ورسعة التحول و لألجهزة املضيفة املحمية.   املفتوح املجاورة مبارشةً 
عرفة املهاجم هو املفتاح إلحباط م ،) االفرتايضIPاملفاجئ لعنوان إنرتنت بروتوكول (

ر تنفيذ هذا النهج تصوُّ  غم من أنه ميكنُ عىل الرَّ و ي للهجامت.  للشبكة والتخطيط للتصدِّ 
 تحتيةً  وفر بنيةً يالتدفق املفتوح  إنَّ ف ؛باستخدام األجهزة املتخصصة يف الشبكات التقليدية

  نة تجعل هذا النهج ممكن التعقب.ِر مَ 

  :يف شبكات الجوال IPSecحركة البيانات عرب بروتوكول  فصُل 

لتأمني بيانات  ؛)LTEطويل األمد (الر الخدمات الال سلكية التطوُّ  ودزوِّ م مُ خدِ ستَ يَ 
وشبكتهم األساسية باستخدام  ،)eNBاملستخدم وبيانات التحكم بني املحطة األساسية (

املحمية تنتهي هذه القنوات يف مركز البوابة و ).  IPSecن (ؤمَّ قنوات بروتوكول اإلنرتنت املُ 
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)S-GW  .( ؤمَّ هناك قناة بروتوكول إنرتنت مُ  ؛د يف الوقت الراهنحدَّ كام هو مُ و) نIPSec (
ن ؤمَّ قناة بروتوكول اإلنرتنت املُ  من املمكن أن تحمَل و واحد لتشفري جميع الخدمات.  

)IPSecًتي من الكفاءة إذا أمكن إرسال حركة البيانات ال اً كبري  اً حقق قدر تزائدة، و  ) أحامال
 يقرتحُ و) بدون تشفري.  IPSecن (ؤمَّ ال تتطلب األمن الذي مينحه بروتوكول اإلنرتنت املُ 

] استخدام التدفق ٥-٨، القسم ٤] و [١٢-٨، القسم ٤املؤلفون يف اقرتاحني منفصلني [
املفتوح للتمركز بني أنواع حركة البيانات املختلفة واملستوى املناسب من أمان بروتوكول 

عىل تحديد مسار التدفقات  الرتكيزُ  ] انصبَّ ٥-٨، القسم ٤يف [و ).  IPSecن (ؤمَّ ملُ اإلنرتنت ا
 ] تمَّ ١٢-٨، القسم ٤).  يف [IPSecن (ؤمَّ الفردية ملختلف قنوات بروتوكول اإلنرتنت املُ 

يقرتح واألمن والقناة الوحيدة لها.   الرتكيز عىل متييز أنواع حركة البيانات التي تتطلُب 
 هي أمثلةٌ  ؛عالم االجتامعية، وتحديثات الربامجفيديوهات يوتيوب، ووسائل اإل  أنَّ املؤلفون 

وبالتايل  ؛)IPSecن (ؤمَّ عىل حركة البيانات التي ال تتطلب تشفري بروتوكول اإلنرتنت املُ 
املؤلف مل يذكر كيفية الكشف عن أنواع حركة  عىل الرغم من أنَّ و إرسالها بدونه.   ميكنُ 

ب مشكلة الفحص املتعمق لحزمة نُّ وتجَ  ،إحدى الطرق املمكنة لتحقيق ذلك إنَّ ف ؛البيانات
ثة لربامج يوتيوب، وفيسبوك، حدّ عىل عناوين الخادم املُ  ى القرارُ بنَ يُ  هي بأنْ  ؛البيانات

د حدّ من الفوائد اإلضافية املمكنة لتوفري معالجة للتدفق املُ و .  جراً  ومايكروسوفت، وهلمَّ 
خ منفصلة لهذا سَ إرسال نُ  أنه ليس من الرضوري دامئاً  يه ؛البيانات األخرىألنواع حركة 

إلغاء البيانات  معالج من خالل إدراج ميكنُ و النوع من حركة البيانات من مركز الشبكة.  
تخزين الحركة الزائدة للبيانات  بالقرب من املستخدمني املتنقلني، وبالتايل ميكنُ  رةكرَّ املُ 

إدراك عرض النطاق الرتددي املزدوج من خالل التخلص من  وقع، ويتمُّ يف ذلك امل مؤقتاً 
يتيح هذا النظام من خالل منح املشغلني و).  S-GWة (الذهاب واإلياب إىل البوابة املحميَّ 

ال يتم مرورها عربها، أ ض فَرتَ والتي من املُ  ،مرورها عرب القناة يف التدفقات التي يتمُّ  التحكمَ 
من خالل تقديم خطط مختلفة مبستويات  ؛استثامراتهم إىل نقدية للمشغلني تحويَل 

  مختلفة من األمان.

   :التجوال يف شبكات الجوال  ٤-٢-١٣

   :تفريغ مرور البيانات املتنقلة

) التي SDNمن تطبيقات الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( عدداً  ٨ الفصلِ  منا يفقدَّ 
أو موازنة وجيه التدفقات نحو أنظمة األمان ت حيث يتمُّ  ؛تنطوي عىل توجيه حركة البيانات

يف البيئة الال سلكية املتعددة الشائعة و ا.  األحامل بني مجموعة من الخوادم املامثلة وظيفيٍّ 
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ات املُعرَّفة بالربمجيات شبكتطبيق ال استخدامُ  ميكنُ ؛ شغيل الشبكات النقالة اليوملدى مُ 
)SDNد بالتفريغ املتنقل قصَ يُ و نات املتنقلة.ل إفراغ حركة البيا) الجديد يف مجا

) إىل RANمن إحدى شبكات الوصول الال سلكية ( للعميل )MN( الُعَقد املتنقلة  تحريُك 
هو تحويل  ؛أكرث ما يتم استخدامه من األسباب، ولكنَّ  ا لعددٍ قد يكون هذا منطقيٍّ و  .أخرى

ز املعروض أكرث حيث يكون الحيِّ  ؛)RANحركة البيانات إىل شبكة الوصول الال سلكية (
ر املشغلون قد فكَّ و ).  MNا يف العقد املتنقلة (من املستخدم حاليٍّ  أو أقل تكلفةً  توفراً 

ن املتدرج ِر م النهج القائم، التحكم املَ املتنقلون يف هذا التفريغ لبعض الوقت، ولكن مل يقدِّ 
، القسم ٤يف [و ) املفتوحة.  SDNمجيات (مه الشبكات املُعرَّفة بالرب الذي تقدِّ  دقيقاً  تدرجاً 

استخدام مبدالت التدفق املفتوح يف البوابات  حيث يتمُّ  ؛حالة استخدام ذكرُ  ] تمَّ ٣-٨
إىل االلتزام باملعايري  استناداً و ).  3GPPالرئيسية يف بنية مرشوع رشاكة الجيل الثالث (

ميكن لتطبيق التدفق املفتوح إعادة  ؛)MNد املتنقلة (قَ وموقع العُ  ،املتعلقة بالتدفق
نقطة االتصال الال إىل  3G) من الجيل الثالث MNد املتنقلة (قَ ط وصول العُ بْ توجيه رَ 

د قَ ت العُ بَ نفس اآللية إذا تطلَّ  استخدامُ  سلكية واي فاي عىل سبيل املثال.  كام ميكنُ 
هذا النهج  يسمحُ وة.  الال سلكية الخلوي تقنيةل من واي فاي لل) التجوُّ MNاملتنقلة (

من السياسات الثابتة غري  غلني بالتطبيق املرن الحيوي لسياسات التفريغ بدالًتللمش
 م متصالًعىل سبيل املثال: إذا كان املستخدِ ؛ ف مع ظروف تغري الشبكةالقادرة عىل التكيُّ 

ر وتقع ضمن خلية التطوُّ  ،ا بنقطة االتصال الال سلكية واي فاي املثقلة باألحاملحاليٍّ 
 ،بالتفريغ العكيس ) ذات األحامل الطفيفة، يكون من املنطقي القيامُ LTEطويل األمد (ال

يتوقف هذا القرار و).  LTEطويل األمد (الم من واي فاي إىل شبكة التطور ونقل املستخدِ 
مع و ياسات ثابتة.  باملثل بناء عىل س ة برسعة وال ميكن التنفيذُ عىل مراعاة الظروف املتغريِّ 

توجيه حركة البيانات األساسية داخل شبكة حزمة بيانات  مالحظة أنه عىل الرغم من أنَّ 
فقد تتناسق  ؛) هو من األصل إىل التدفق املفتوح3GPPمرشوع رشاكة الجيل الثالث (

إشارات التحكم املتعلقة مبظاهر الرتدد الال سليك للتجول مع وظائف إشارات مرشوع 
  املفتوح.-أولئك خارج النطاق الحايل للتدفق إنَّ  ؛ إذ) املناسبة3GPPلجيل الثالث (رشاكة ا

  :عمليات تسليم الوسائط املستقلة

 IEEE 802.21  هو ٨٠٢.٢١(معيار جمعية مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات (
).  PoAs(  ٨٠٢ئ لتسليم الوسائط املستقلة بني عائلة نقاط الوصول لـ نشِ بروتوكول أُ 

.  ٨٠٢.١٦ومحطات القاعدة  ،٨٠٢.١١نقاط الوصول  :)PoAsمن أمثلة نقاط الوصول (و 
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هي املسؤولة عن إرسال الرسائل إىل نقاط الوصول  ٨٠٢.٢١) PoSنقطة الخدمة (و 
)PoAs(إنَّ و إلنجاز تسليم إما التوصيل قبل الفصل أو الفصل قبل التوصيل (التجول).   ؛ 

د املتنقلة قَ هو إلعادة توجيه حركة البيانات من العُ  ؛من إنجاز هذا التحويل كبرياً  جزءاً 
)MN(هذا، باملحاذاة و ة من نقطة الوصول الجديدة.  شبكبحيث تدخل وتخرج من ال ؛

يؤدي إىل التداخل الطبيعي  ؛يف األصل وسيلة مستقلةو التدفق املفتوح ه مع حقيقة أنَّ 
قد و ووحدة تحكم التدفق املفتوح.   ،٨٠٢.٢١) PoSخدمة (د لنقطة الحدَّ ور املُ بني الدَّ 

 ؛إىل دليل مفهوم تصميم نظام ت اإلشارةُ ومتَّ  ،]٦-٨، القسم ٤ت مناقشة هذا التآزر يف [متَّ 
للتحكم يف  ؛٨٠٢.٢١تحكم التدفق املفتوح رسائل الربوتوكول  م وحدةُ خدِ ستَ حيث تَ 

ملحقات التدفق املفتوح قد تكون  املؤلف أنَّ يقرتح و.  ٨٠٢.١١التجوال بني نقاط الوصول 
  ، مع ذلك.رضوريةً 

  :٨٠٢.١١البنية التحتية املتحكمة بالتجوال يف شبكات 

ودين، واإلطار القائم عىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات أُ  م املؤلفون إطارَ قدِّ يُ  ]١٠[ يف
)SDN(وإدارة التدخل يف لتسهيل التصديق والتفويض واملحاسبة، والسياسة، والتنقل ؛ ،

 بشأن أيِّ  العميل قراراً  ل اتخاذُ شكِّ يُ  ٨٠٢.١١الحقيقة أنه يف شبكات و .  ٨٠٢.١١شبكات 
 ؛مبنح تحكم واضح عىل الشبكة ُق فيام يتعلَّ  كبرياً  تحدياً  ؛وقت ها يف أيِّ رشكُنقاط الوصول يُ 

 وتوقيت ضمِّ  التحكم يف االختيارِ  لعلَّ و من خالل نقطة الوصول التي يختارها العميل.  
لخدمة التجوال، وتدخل الرتددات  أسايسٌّ  أمرٌ  ؛٨٠٢.١١العميل لنقطة الوصول يف شبكات 

 أودين الرئيسية، التي هي تطبيٌق  وظيفةَ  مُ كُ حْ وتَ .  الال سلكية، وحلول موازنة األحامل
تقوم هذه و نقاط الوصول.   أودين يف كلِّ  )، عوامُل SDNات املُعرَّفة بالربمجيات (شبكلل

فعلية  وصولٍ  عىل أنها نقاطُ  ) تظهرُ LVAPsالعوامل بعمل نقاط وصول خفيفة افرتاضية (
وهذه النقطة  ،عميل ) لكلِّ LVAPتخصيص نقطة وصول خفيفة افرتاضية ( يتمُّ وللعميل.  

 ) فريدBSSIDعميل معرف مجموعة خدمة أسايس ( إعطاء كلِّ  فريدة من نوعها، ويتمُّ 
من  ) عىل أيٍّ LVAPsالخفيفة االفرتاضية ( إنه يجوز متثيل نقاط الوصولِ إذ  ؛من نوعه

إىل نقطة  ل مادياً نقاط الوصول التي تقع تحت سيطرة وحدة تحكم، ميكن للعميل التجوُّ 
نقطة الوصول الخفيفة االفرتاضية  من خالل نقل وحدة التحكم ملثيلِ  ؛وصول مادية أخرى

)LVAPوصول () إىل نقطة الAP  .لنقل  ؛تستخدم التدفق املفتوحو ) الجديدة الفعلية
   لهذا التجوال. م طبقاً تدفق بيانات املستخدِ 
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   :هندسة حركة البيانات يف شبكات الجوال  ٥-٢-١٣

  :ينامييك للتدفقات لتقلب روابط النقلالتخصيص الدِّ 

) املفتوحة SDNبالربمجيات (ات املُعرَّفة شبكعىل ال مثاالً  ٢-٢-٨منا يف القسم قدَّ 
مة لهندسة حركة البيانات يف شبكات تبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة خدَ ستَ املُ 
)MPLS(  . ة فرصة جديدة يف شبكات الجوال، لتطبيق هندسة حركة البيانات إىل روابط مثَّ و

 ؛١-٢-١٣سم عىل عكس مثال االرتداد املذكور يف القو البنية التحتية املرتدة الال سلكية.  
تربط الروابط الال سلكية التي أرشنا إليها هنا عنارص التبديل التي تحمل حركة البيانات من 

يتزايد الطلب عىل روابط االرتداد الال سلكية كام و).  eNBsمحطات رئيسية متعددة (
سعة ارتدادية  ُب لْ ، ويتم جَ فعاليةً  عنارص التبديل أكرثَ  موقعُ  املحطات، ويصبحُ  يتزايد عددُ 

الجانب السلبي لالرتداد الال و جديدة عىل اإلنرتنت ملجموعة مواقع مختارة بُحرية أكرب.  
أنه أقل  ؛، واألهمعرض النطاق الرتددي لالرتداد الال سليك أكرث محدوديةً  سليك هو أنَّ 

ال تعيد توجيه و  مامرسات إدارة املوارد الحالية ثابتةٌ و مام عليه يف النظري السليك.   استقراراً 
  عات الال سلكية.قصرية األجل يف السِّ الإىل التقلبات  حيوي استناداً  الحمل بشكلٍ 

تحكم التدفق املفتوح من معرفة  ] أن متكن وحدةُ ٢-٨القسم  ،٤[ يقرتح املؤلف يف
قد تكون و ملجموعة الوصالت الال سلكية التي تديرها.   عرض النطاق الرتددي املتوفر حالياً 

إذا كان التدفق املفتوح و ليك والال سليك.  من وصالت االرتداد السِّ  مختلطةً  جموعةً م تديرُ 
يمكن تنفيذ تلك ف ؛م ملجموعة وصالت االرتدادستخدِ املسؤول عن تعيني تدفقات املُ  وه

ميكن و تدفق.   من وظائف اتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بكلِّ  املهمة بوصفها وظيفةً 
توجيه حركة البيانات املرتفعة التفاقيات مستوى الخدمة (الضامنات العليا) عرب وصالت 
 سلكية، وميكن توجيه حركة البيانات املنخفضة التفاقيات مستوى الخدمة خالل روابط 

يمكن ف ؛ز املعروضيف الحيِّ  اً مؤقت اً إذا كان رابط ال سليك واحد يشهد اضطرابو ال سلكية.  
هذا  الحظ أنَّ و ا.  ال سليك مستقر حاليٍّ  حركة البيانات عرب رابٍط  فتوح نقُل للتدفق امل

) عىل SDNيصبح من خاللها تطبيق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( إىل آليةً  االقرتاح يحتاجُ 
سليك عىل  ات يف عرض النطاق الرتددي الالعىل علم بالتغريُّ  ؛وحدة تحكم التدفق املفتوح

  سلكية التي يديرها. الالالروابط  كلِّ 

   



  )SDNمستقبل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٥٣٤

  :مشاركة االرتداد الال سليك عرب املشغلني املتعددين

لدراسة كيفية  ) مجموعةً IEEEمهنديس الكهرباء واإللكرتونيات ( استأجرت جمعيةُ 
).  OmniRANلشبكات وصول املدى الكيل ( متكني واجهة الشبكة املتنقلة املفتوحة

دة ألنواع الشبكات الال سلكية املتعددة يف وحَّ املدى الكيل عىل واجهة مُ  ينطوي جانُب و
منوذج األعامل الكامن وراء هذه و ، وغريهام.  ٨٠٢.١٦و ٨٠٢.١١يشمل هذا و.  ٨٠٢العائلة 
من تقنيات شبكة الوصول الال  املشغلني املتعددين يقدمون مجموعةً  هو أنَّ  ؛الفكرة

ميكن أن تستفيد من البنية التحتية  دة جيداً حدَّ مُ  ) يف منطقة جغرافيةRANسلكية (
 إنَّ و االرتدادية املشرتكة بني جميع املشغلني يف جميع التقنيات الال سلكية املختلفة.  

 مدخرات التكاليف الناشئة عن هذا النهج باملقارنة مع الشبكات االرتدادية املنفصلة لكلِّ 
] ذكر ١٦-٨، القسم ٤يف [و )) كبرية.  RANزوج من (املشغل، شبكة الوصول الال سلكية (

) OmniRANوشبكات وصول املدى الكيل ( ،من التدفق املفتوح كالً املؤلف أنه مبا أنَّ 
 يف استخدام التدفق املفتوح باعتباره بروتوكوَل  اطبيعيٍّ  اً هناك تآزر  فإنَّ  ؛هي وسائل مستقلة

يف  IEEE 802)واإللكرتونيات (د جمعية مهنديس الكهرباء قَ مراقبة وتكوين ملختلف عُ 
فل لفوائده األصلية املتمثلة يف التحكم التدرجي -عن استخدام أوبن فضالً ؛هذه البنية

التدفق  توسيعَ  هذا الجهد يتطلُب و .  وتنفيذ سياسة الشبكة ،الدقيق يف تدفقات الشبكة
  .IEEE 802)د جمعية مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات (قَ ملراقبة وتكوين عُ  ؛املفتوح

  الهواتف الذكية! مبدل التدفق املفتوح عىل كلِّ 

عىل سبيل املثال: فمن ؛ من الال سلكيات عام العديدَ  الهواتف الذكية اليوم بشكلٍ  متلُك 
)، وواي فاي، وال سلكيات الجيل الثالث LTEطويل األمد (الالشائع أن نرى شبكة التطور 

3G  تختار العقد املتنقلة ( ؛الحايل يف النموذجو الهاتف املحمول.   عىل نفِسMN الال (
ما توجه هذه الخوارزمية  عادةً و إىل خوارزمية ثابتة.   استخدامه استناداً  سليك الذي يتمُّ 

حركة بيانات الصوت عرب أفضل االتصاالت والبيانات الخلوية املتاحة عرب اتصال واي فاي 
البيانات عرب  يتم إرساُل فس ؛متاحواي فاي  إذا مل يكن هناك اتصاُل و .  إذا كان متوفراً 

عىل ؛ ز الال سليك املتاحهذا االستخدام غري كفء إىل َحدٍّ ما وغاشم للحيِّ و االتصال الخلوي.  
لتوجيه  ؛بياناتلل ، فقد يكون أكرث فاعليةً اً إذا كان أداء اتصال واي فاي ضعيف: سبيل املثال

من الال  إذا كانت هناك العديدُ و ).  LTEطويل األمد (الالبيانات عرب اتصال التطور 
واحد لتدفق  أكرث من ال سليك واحد يف وقٍت  فقد يكون من الحكمة استخدامُ  ؛سلكيات
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إىل مستوى جديد  التدفق املفتوح تطبيقات  بالنسبة لتوسيع أفقو البيانات املختلفة.  
) عىل OVSلرتكيب مثيل للمبدل االفرتايض املفتوح ( ] اقرتاحٌ ٨-٨، القسم ٤ففي [ ؛جريء

 ه هذا املبدل االفرتايض التدفق عرب ال سلكيات أكرث مالءمةً وجِّ قد يُ و ال.  جهاز هاتف نقَّ  كلِّ 
ز املعروض الحايل ألنواع الال عن توفر الحيِّ  فضالً ؛لنوع وحجم حركة مرور البيانات

ة ) عند بوابOVSوحدة تحكم مثيل للمبدل االفرتايض املفتوح ( تقعُ و سلكيات املختلفة.  
ة شبكوتستخدم املعرفة العاملية لحالة ال ،)3GPPبنية مرشوع رشاكة الجيل الثالث (

ض النطاق الرتددي ْر َوفْقاً لعَ  ؛لتوجيه التدفقات يف الهاتف املحمول عرب الال سليك األنسب
  املوقع.   ز املعروض الال سليك الخاص يف ذلك الوقت/والحمل الحايل للحيِّ 

  :توفري الطاقة ٦-٢-١٣

عن رؤية أعضاء لجنة الخرباء للدور املستقبيل للشبكات املُعرَّفة  ا عىل سؤالٍ وردٍّ 
 أنَّ إىل  ؛NEC، وDell ، وديلHPمن  ]٣[ أعضاء لجنة الخرباء أشار ؛)SDNبالربمجيات (

) SDNادخار الطاقة هو أحد املجاالت املهمة التي ميكن للشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
البيانات تكاليف نفقات تشغيلية هائلة يف  د مراكزُ تتكبَّ  إذ ؛متزايداً  فيها دوراً  أن تلعَب 

عم الكامل.  الحفظ مستودعات البيانات  تستقطب و واسعة النطاق مع التربيد والدَّ
الرشكات التي تنتج خوادم الحوسبة والتخزين اآلن مدخرات الطاقة بالنسبة لنظرياتها منذ 

هناك تحسينات كبرية يف كفاءة استخدام الطاقة يف الخوادم،  كانتو بضع سنوات فقط.  
ات الشبكات كانت صغرية.   ولكن املكتسبات املقابلة يف ُمَعدَّ

] أن ١١التقدير يف [ تمَّ  ؛بني التربيد والطاقة التي تستهلكها خوادم الحوسبة والتخزين
ىل الرغم من هذا، ع ،٪ من الطاقة لتلك املوارد.  أبعد من ذلك٧٠تخصيص حوايل  يتمَّ 

ق عىل تروس نفَ ٪ من إجاميل الطاقة يُ ٢٠٪ إىل ١٠ما يقرب من  تشري التقديرات إىل أنَّ 
ق عىل فواتري الكهرباء يف مراكز نفَ بالنظر إىل املبالغ الطائلة التي تُ و ز.  عزّ بط الشبيك املُ الرَّ 

  ٪ ميثل مدخرات كبرية.٢٠-١٠مام يجعل ادخار  ؛البيانات

  Elastic Tree:املرنة الشجرة 

نهج  ق التدفق املفتوح لتوفري الطاقة يف مركز البيانات، بأنهطبِّ الذي يُ  النهجُ  فوصَ يُ 
تصميم روابط ومبدالت البنية التحتية  فرضية هذا العمل أنه تمَّ و ].  ١١يف [  ،الشجرة املَرِنة

ع، وتستهلك املزيد من توقَّ للتعامل مع الحمل األقىص املُ  ؛بط الشبيك مبراكز البياناتللرَّ 
 إذا أمكن العثور عىل وسيلة لتزويد الحدِّ و أثناء التشغيل العادي.  يف الطاقة أكرث من الالزم 



  )SDNمستقبل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٥٣٦

كون تسف ؛لحظة األدىن فقط من املجموعة الفرعية الالزمة من املبدالت بالطاقة يف أيِّ 
] عىل أنه خالل ١١[ يشري التأكيد الوارد يفولتحقيق ادخار كبري يف الطاقة.   هناك فرصةٌ 

ميكن استخدام التدفق املفتوح لتفريغ حركة البيانات  ؛مدة أقل من مدة ذروة التحمل
هذا النظام آلية  يفرتُض وحول املبدالت املرشحة ليجري قطع التيار الكهربايئ عنها.  

من خالل  ؛الخروج عن النطاق التي ميكن من خاللها تزويد املبدالت بالطاقة وفصلها عنها
وتتكامل بسهولة مع تطبيق التدفق  هذه األنظمة موجودةٌ و برنامج التدفق املفتوح.  

ميكن لنظامهم  ؛املبدالت املزودة بالطاقة املؤلف أنه من خالل تغيري عددِ  يقرتحُ واملفتوح.  
ل الخطأ.  أن يوفر القدرة عىل الضبط بني الكفاءة يف استخدام الطاقة، واألداء، وتحمُّ 

] بتحديد املجموعات الفرعية ملبدالت وروابط الشبكة التي ١١الجديد يف [ العمُل ق يتعلَّ و
  بالطاقة لتلبية معايري مجموعة األداء والتعامل وتحمل الخطأ. تحتاج إىل أن تعمَل 

  :التعديل الدينامييك ملستويات طاقة النقل الال سليك

لة لالرتداد الال س اقرتاحُ  تمَّ     ليك للشبكات املتنقلة يفحالة االستخدام ذات الصِّ
ال القدرة عىل تغيري مقدار الطاقة لدى املشغل النقَّ  ؛يف هذه الحالةو ].  ٨-٨القسم  ،٤[

عىل سبيل  ؛التي تستهلكها الوصالت الال سلكية من خالل تغيري مستويات طاقة النقل
ض نطاق ْر امليكروويف عَ ا عرب ارتباط أحامل حركة البيانات األقل نسبيٍّ  قد تتطلُب املثال: 

كن تإذا مل و ترددي أقل، وهو ما ميكن تحقيقه باستخدام مستوى طاقة نقل منخفض.  
.  إيقاف تشغيل طاقة النقل متاماً  ميكنُ  ؛هناك حركة تدفق البيانات عرب الرابط الال سليك

 شكلٍ باستخدام التدفق املفتوح ب يكون االقرتاحُ  ؛Elastic Treeيف حالة إيالستيك تري و 
من خاللها ضبط مستويات  انتقايئ لتوجيه تدفق حركة البيانات عرب روابط ال سلكية ميكنُ 

  .عاملياً  قة النقل عىل اإلعدادات املُثَىل طا

   :يف استخدام الطاقة أجهزة التبديل األكرث كفاءةً 

هو  ؛)SDNلتوفري الطاقة يف بيئة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( كرث مبارشةً األ  النهجُ 
يجري بالفعل تطبيق الطرق ويف استخدام الطاقة.   التصميم املبارش ملبدالت أكرث كفاءةً 

عىل و مة يف الخوادم عىل تصميم املبدالت.  خدَ ستَ من استهالك الطاقة املُ  للحدِّ  ؛املعروفة
مرحلة ما.  إحدى  يف أيِّ  الدوائر اإللكرتونية طاقةً  سيستهلك استخدامُ  ؛غم من ذلكالرَّ 
نات املتعطشة للطاقة من املبدالت الحديثة القادرة عىل تنفيذ السياسات القامئة رث املكوِّ أك

] ١٢يف [و   ).TCAMبعيدة املدى (الهي طريقة الوصول إىل االتصاالت  ؛عىل التدفق
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التدفق لنسبة مئوية مرتفعة من ُحزَم  تحديدَ  املؤلف دوائر التنبؤ التي تتيحُ  يقرتحُ 
) TCAMبعيدة املدى (الب بحث طريقة الوصول إىل االتصاالت من أجل تجنُّ  ؛البيانات

لحزم  التمركز املؤقت التنبؤ مخبأ ذاكرة يستغل يستخدم منطُق واملتعطشة للطاقة.  
هذا التمركز املؤقت إىل حقيقة أن العديد من ُحزَم البيانات املتصلة  يشريُ و البيانات.

بعض.   بعضهم من نيبيما يصلون يف منفذ دخول املبدل قر بنفس تطبيق التدفق غالباً 
) ميكن التحايل TCAMبعيدة املدى (اليقلل كل بحث لطريقة الوصول إىل االتصاالت و

مختلف لهذه االدخارات يف  نهج اقرتاحُ  قد تمَّ و عليه من االستهالك الرتاكمي للمبدل.  
 إذ ؛]١٣) يف [TCAMبعيدة املدى (الالطاقة القامئة عىل طريقة الوصول إىل االتصاالت 

 ؛) إىل كتلTCAMبعيدة املدى (الطريقة الوصول إىل االتصاالت  يقرتح املؤلف تنظيمَ 
معني عن طريق  عندما يبدأ بحثٌ و ز البحث َوفْقاً لتلك الكتل.  تجزئة حيِّ  بحيث يتمُّ 

قد تكون ذات فرعية من األجزاء الداخلية  مجموعةً  يكون من املمكن تحديد أنَّ  ؛املبدل
وال يتم تزويد الطاقة إال للمجموعة الفرعية لطريقة الوصول إىل  ،لة بالبحث الحايلِص 

  ) خالل هذا البحث.TCAMبعيدة املدى (الاالتصاالت 

  :)SDNات املُعرَّفة بالربمجيات (شبكرقائق التبديل القامئة عىل ال  ٧- ٢- ١٣

 التجارية الجارية لبناء الرقائق التي تمَّ اثنني من الجهود  ٣-٩-١٢لقد ذكرنا يف القسم 
دنا يف القسم كام أكَّو لدعم قدرة التدفق املفتوح املتقدمة.   ؛األلف إىل الياء تصميمها من

حتى تصبح هذه الرقائق  ؛املنال بعيدَ  اإلنتاجية ح أن يظل استقرارمن املرجَّ  أنه ١-١٣
 هذا هو أيضاً مجاٌل  فإنَّ  ؛املذكورة أعالهباإلضافة إىل الجهود التجارية و ا.  تجاريٍّ  متاحةً 
لوحدة معالجة شبكة  ] منوذجاً ٢٠يف [ املؤلُف  َض َر عــَ : عىل سبيل املثال؛ نشط بحثيٌّ 

طبيعة وحجم جداول  وسوف تدعمُ  ،هذه الرقاقة قابلة للربمجة للغايةو .  ٢٥٦برمجة نواة 
الحجة و .  ١.٣لالستفادة من سامت التدفق املفتوح  تدفق البيانات التي ستكون مطلوبةً 

إنتاج معالج الشبكة القابل للربمجة وال يزال لديه  ] هي أنه ميكنُ ٢٠الرئيسية يف [
املرتبطة بالغرض الذي تأسس من أجله، ورقائق  عالية اإلنتاجية األكرث شيوعاً الالخصائص 

مثل هذه الرقاقة ذات النواة  أنَّ  قدَ من املعقول أن نعتو اإليرثنت غري القابلة للربمجة.  
 معالج ] ذكر املؤلف وجودَ ١٩يف [و ا يف املستقبل غري البعيد.  تجاريٍّ  متاحةً  ستكونُ  ٢٥٦

هذه املعالجة هي وحدة ملعالجة  مع أنَّ و .  ٢٥٦نواة  يللربمجة ذ شبيك قابالًربط 
ح أن تتحقق الدوائر املتكاملة رجَّ عىل أساس أنه من املُ  م دليالًقدِّ نه يُ إف ؛ألغراض العامةا



  )SDNمستقبل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٥٣٨

حددة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات املتعددة النواة امل) ASICsتخصصة التطبيق (امل
)SDN  .يف املستقبل القريب (  

) ASICتخصصة التطبيق (املالدوائر املتكاملة  تصميمَ   ٦- ٢-١٣القسم   ذكرنا يف
يف استخدام الطاقة من الدوائر املتكاملة  لة التي من شأنها أن تكون أكرث كفاءةً عدَّ املُ 
 ،) للتبديل الحالية يف أداء عمليات البحث يف جدول التدفقASICsصة التطبيق (تخصِّ امل

اقرتاح  تقديمُ  ).  كام تمَّ SDNاملطلوبة يف معالجة تدفق الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
تخصصة التطبيق املتكاملة ميكن برمجة مجموعة الدوائر امل؛ إذ ]٢١متقدم آخر يف [

)ASIC) القامئة عىل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (SDN(، ووحدة املعالجة املركزية، 
للتعامل مع االستخدامات الحالية وغري املتوقعة حتى  ؛والذاكرة ذات الغرض العام املحيل

  أساس كلِّ ألن صيانة واستخدام عدادات عىل ؛مهمةٌ  هذه مسألةٌ و اآلن لعدادات التدفق.  
عدم  نَّ غري أ  ؛)SDNأسايس من برمجة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( هو جزءٌ  ؛تدفق

 عب بناء كلٍّ من الصَّ  القدرة عىل توقع جميع التطبيقات املستقبلية لهذه العدادات يجعُل 
ر املؤلف كَ] ذَ ٢١يف [و  ).ASICتخصصة التطبيق (املمنهم يف تصاميم الدوائر املتكاملة 

 ؛)ASICتخصصة التطبيق (املعدادات األجهزة يف الدوائر املتكاملة إنَّ حيث  اً؛هجين اً نهج
تجمع و  ألغراض مختلفة، وتدفقات مختلفة. للربمجة وميكن تخصيصها قابلةً تكون 

 حدات البايت من الحزمة املطابقة.معلومات العداد رقم القاعدة املطابقة مع عدد و 
 حيث يتمُّ  ؛دوري إىل وحدة املعالجة املركزية املحلية ت بشكلٍ تحميل هذه املعلوما يتمُّ و
 أن مُيكِّنَ ميكن لهذا النظام و فظ العدادات يف عدادات التدفق املفتوح لألغراض العامة.  حِ 

زات حفِّ تعتمد مُ  ؛ إذ٢-٢-١٣رفيعة املستوى التي ذكرناها يف القسم البعض برمجة الشبكة 
إىل  ل إليها التي ميكن برمجتها مبارشةً التوصُّ  العداد التي يتمُّ  دة عىل قيمةعقَّ الربمجيات املُ 

  وحدة املعالجة املركزية لألغراض العامة.

  :الخامتة ٣-١٣

) تؤدي SDNمميزات غسيل الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( إحدى أنَّ  ؛من املفارقات
يف  مهمٌّ  ) سيكون لها شأنٌ SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( أنَّ بهل إىل االستنتاج السَّ 

مصطلح الشبكات املُعرَّفة  ألنَّ  ؛ببساطة هذا صحيحٌ و تقنيات الشبكات لعقود قادمة.  
من  شبكات تنطوي عىل قدرٍ  تقنية أيِّ  لينطبق عىل ؛أن يتسع ) ميكنُ SDNبالربمجيات (

 ،برمجيات إىل َحدٍّ ما تشمل جميع تقنيات الشبكات تقريباً و التحكم يف الربمجيات.  



  الفصل الثالث عرش

 ٥٣٩  الشامل بالربمجيات: املفهومالشبكات املُعرَّفة 

يف الواقع مل تتم إزالة هذا و ).  SDNفهي جميعها شبكات ُمعرَّفة بالربمجيات (؛ وبالتايل
ات الشبكات.  بالتايل ؛التحليل املتطاول  ؛مام يظهر يف بعض مواد تسويق ُمَصنِّعي ُمَعدَّ

) تقبض SDNالربمجيات (الشبكات املُعرَّفة ب عىل أنَّ  التأكيدُ  أنه تمَّ  ؛ بهذه الطريقةفّرس 
  من حديد عىل مستقبل الشبكات. بيدٍ 

ت قَ ) حقَّ SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( فإنَّ  ؛أكرث جديةً  خطوة يف اتجاهٍ  باتخاذِ 
 ، بشكلٍ تقنيةهذه ال ننا استنتجنا أنَّ إ حتى  ؛يف مراكز البيانات عرب الشبكة املرتاكبة نجاحاً 

) عرب SDNالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (و وستبقى عىل املدى الطويل.   أو بآخر، موجودةٌ 
تنبؤ حول  أيَّ  لدرجة أنَّ  ؛لذلك، بسجل تعقب قليل جداً  انفتاح األجهزة هي الوليدُ 

) عرب SDNنحن نرى أن الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (و نات.  تكهُّ  مستقبلها هو محُض 
ات  يهدُف  مؤقٌت  هي يف الحقيقة نهجٌ  ؛واجهات برمجة التطبيقات إىل إطالة عمر املَُعدَّ

.  باملدى الذي تتطور فيه واجهات برمجة التطبيقات املوجودة، وبالتايل لن يدوم طويالً
 ؛وتسمح لوحدة التحكم عن بُْعد واملركزية بالربمجة املبارشة لطبقة البيانات عىل املبدل

) عرب واجهات برمجة التطبيقات يف االقرتاب SDNات (ستبدأ الشبكات املُعرَّفة بالربمجيف
واجهات برمجة  رَ أن تطوُّ  من املهمِّ و ) املفتوحة.  SDNات املُعرَّفة بالربمجيات (شبكمن ال

تعتمد الربمجة و ليس مجرد مسألة تطوير واجهات برمجية جديدة.   (API)التطبيقات 
ر واجهات برمجة تطوُّ  يزدادُ ونفسها.   ر طبقة البياناتاملبارشة لطبقة البيانات عىل تطوُّ 

بدون رجعة يف حاالت التأخري العرفية األطول مع دورات  ؛، ومن ثم(API)التطبيقات 
  ).ASICتخصصة التطبيق (املتصميم الدوائر املتكاملة 

) يف الشبكات SDNد مبادئ املؤسسني لحركة الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (تتجسَّ 
 - نياملؤلف -  سابق بأننا كام اعرتفنا يف وقٍت و ) املفتوحة.  SDNبالربمجيات (املُعرَّفة 

 أن نختتمَ  ) املفتوحة، ونحن نريدُ SDNون يف الواقع بالشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (برشِّ مُ 
نا بالرتاجع عن تشبيه الشبكات قد بدأنا ردَّ و جادة عىل مستقبلها.   هذا العمل بنظرةٍ 

) املفتوحة باملقارنة مع عالقة لينكس بالعامل الراسخ لصناعة SDNمجيات (املُعرَّفة بالرب 
ت يَ ظِ قد حَ و أقل بكثري.   أجهزة الكمبيوتر، التي تهيمن عليها مايكروسوفت، وأبل بدرجةٍ 

قد و ولكنها مل تقرتب من إزاحة الشاغلني من أسواقهم املهيمنة.   ؛بنجاح هائل لينكس فعالً
استمر  وذلك يف حنيمن ذلك يف مجاالت غري متوقعة.   األبرز للينكس بدالً ق النجاحُ تحقَّ 

لة من ن يف السيطرة عىل سوق نظم تشغيل الكمبيوتر الشخيص، عىل الرغم من قِ و الشاغل
كم عدد األشخاص الذين تعرفهم املتعصبني الذين يفضلون حرية وانفتاح لينكس.  (
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 قت لينكس نجاحاً قد حقَّ و ) مولة الخاصة بهم؟يشغلون لينكس عىل أجهزة الكمبيوتر املح
 يقوم النجاحُ ونة.  ضمَّ ولكن عىل النقيض يف الخوادم وأسواق نظام التشغيل املُ  ؛كبرياً 

 نجاحُ  رَ هَ فقد ظَ  ؛هكذاو يشء، عىل لينكس.   املذهل لنظام التشغيل أندرويد، بعد كلِّ 
  جال تطبيقها األصيل.ولكنها متعامدة مع م ؛لةلينكس األكرب يف مجاالت ذات ِص 

) املفتوحة SDNللشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( السيناريو األكرث ترجيحاً  أنَّ  ؛يف رأينا
إزاحة  فإنه لن تتم قريباً  ؛ملجموعة متنوعة من األسباب نظراً و مسار لينكس.   هو اتباعُ 

ات الشبكات الحالية من األسواق التقليدية، كام افرتضنا يف عام  حتى  م٢٠٠٩ُمَصنِّعي ُمَعدَّ
ها التقني خ فيها تفوقُ نسَ ستقوم بصيانة وتوسيع موطئها يف مساحات يَ و .  م٢٠١٢عام 

يف قاعدة العمالء الواسعة جداً  البدائل.  سواء ظل ذلك املوطئ محصوراً  ببساطة جميعَ 
) SDNولهم ينسخ التفوق التقني لنموذج الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( ،طورة جداً واملت

م الرشكات املَُصنِّعة للشبكات املنشأة أو يتسع إىل ظُ املفتوحة سالمة االحتضان الدافئ لنُ 
ي الشبكات املُعرَّفة نِّ يف تبَ  نجحَ  نظم الرشكات املَُصنِّعة للشبكات ألن بعَض  ؛أكرب سوقٍ 

التضحية باألرباح، ومن السابق ألوانه معرفة هذا.   ) املفتوحة دونَ SDNبالربمجيات (
 لُّ حُ حيث تَ  ؛٢-١٣هناك تطبيقات وحاالت استخدام كتلك التي وردت يف القسم  كونُ تسو 

جيد  ) املفتوحة املشكالت التي ال يوجد لها حلٌّ SDNفيها الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات (
) املفتوحة بالتأكيد SDNتكسب الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات ( ؛ك املجاالتيف تلو اليوم.  

  لت لينكس عامل أنظمة التشغيل.كام حوَّ  ، متاماً َب ذْ الجَ 

بط الشبيك لكون الرَّ و .  »مثرية لالهتامم يف أوقاٍت  لرمبا ستعيُش «يني: الصِّ  املثُل  يقوُل 
حابية، والتنقل، والرغبة يف التبسيط وخفض ملراكز البيانات، والسَّ  نظراً  ؛أفضل أو أسوأ

 فيام يتعلُق و .  »األوقات املثرية لالهتامم«هذه  مِّ ضَ بط الشبيك اليوم يف خِ الرَّ  فإنَّ  ؛التكاليف
ا كانت للنقاش، ولكن أيٍّ  فهو مرتوٌك  ؛بدوره يف السنوات القليلة املقبلة بكيف سيقوم الكلُّ 

 عرَّفة بالربمجيات ستكون يف وسطها.  الشبكات املُ  فال شك يف أنَّ  ؛النتيجة
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   :االختصارات: ملحق أ
يف حالة و وليس عىل مدى انتشاره.   ،ى االختصارسمَّ عىل مُ  اعتامداً  بجدياً أ ترتيب االختصارات  تمَّ 

و أ ذكر الرشكة  تمُّ سيف ؛و هنالك معنى من ذكر اسم الرشكةأ رشكة معينة  منتجَ  االختصار يصُف  كونِ 
  قواس.  أ املنظمة بني 

 

 املصطلح باللغة العربية  املصطلح باللغة اإلنجليزية  االختصار

AAA  
Authentication, Authorization, 

and Accounting  
  املصادقة، الرتخيص والحسابات

AC Access Controller  املتحكم بالوصول  
ACL Access Control List   بالوصولقامئة التحكم  
ACS Auto-Configuration Server  الخادم ذايت التهيئة  
AP (Wireless) Access Point  نقطة وصول الشبكة الال سلكية  

API 
Application Programmer 

Interface  
  واجهة مربمج التطبيقات

AR Access Router  موجه الوصول  
ARP Address Resolution Protocol  العناوينبروتوكول إيجاد  

ARPANET 
Advanced Research Projects 

Agency Network 
شبكة وكالة مشاريع البحوث 

  املتقدمة
ASF Apache Software Foundation  باتيش للربمجياتأ مؤسسة  

ASIC 
Application-Specific Integrated 

Circuit 
تخصصة املالدوائر املتكاملة 
  التطبيق

BSD Berkley Software Distribution توزيع برمجيات بريكيل  

B-VID Backbone VLAN ID 
معرف أساس الشبكة املحلية 

  االفرتاضية
BYOD Bring Your Own Device  جهازك الخاص بكحِرض أ   
CAM Content-Addressable Memory الذاكرة ذات املحتوى املعنون  

CAPEX Capital Expense املرصوفات الرأساملية  
BOM Bill of Materials فاتورة املواد  
CE Control Element عنرص التحكم  
CE Customer  Edge طرف العميل  
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 املصطلح باللغة العربية  املصطلح باللغة اإلنجليزية  االختصار
CLI Command-Line Interface واجهة سطر األوامر  

COPS Common Open Policy Service خدمة السياسة املفتوحة املشرتكة  
COS Class of Service فئة الخدمة  

COTS Common Off-the-Shelf املنتجات التجارية الجاهزة  
CPE Customer Premises Equipment ات جهة العميل   ُمَعدَّ
CPU Central Processing Unit وحدة املعالجة املركزية  

CSMA/CD 
Carrier-Sense Multiple-
Access/Collision Detect 

الوصول املتعدد من خالل اإلصغاء 
  للناقل/ كشف التصادم

C-VID Customer VLAN ID 
معرف الشبكة املحلية االفرتاضية 

  للعميل

DCAN 
Devolved Control of ATM 

Networks 
التحكم املفوض لشبكات وضع 

  النقل غري املتزامن
DDoS Distributed Denial of Service هجامت منع الخدمة املوزعة  

DHCP 
Dynamic Host Configuration 

Protocol 
  التهيئة اآللية للمضيفنيبروتوكول 

DNS Domain Name System نظام أسامء النطاقات  
DoS Denial of Service منع الخدمة  

DOVE 
Distributed Overly Virtual 

Ethernet (IBM) 
  إيرثنت االفرتايض للرتاكب املوزع

DPDK 
Data Plane Development Kit 

(Intel) 
  مجموعة تطوير مستوى البيانات

DPI Deep Packet Inspection فحص الحزمة العميق  

DSCP 
Differentiated Services Code 

Point 
  نقطة برنامج الخدمات املتاميزة

DSL 
Digital Subscriber Loop (aka 

Digital Subscriber Line) 
  حلقة املشرتك الرقمية

DVR Digital Video Recorder مسجل الفيديو الرقمي  
ECMP Equal-Cost Multipath املسار املتعدد بتكلفة متساوية  
EPL Eclipse Public License رخصة إكليبس العمومية  

ETSI 
European Telecommunications 

Standards Institute 
  عداملعهد األورويب ملعايري االتصال عن بُ 
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 املصطلح باللغة العربية  املصطلح باللغة اإلنجليزية  االختصار
EVB Edge Virtual Bridging  ًربط طرف شبكة افرتاضيا  
FE Forwarding Element عنرص إعادة التوجيه  

FDDI 
Fiber Distributed Data 

Interface 
  بروتوكول توزيع البيانات البرصية

ForCES 
Forwarding and Control 

Element Separation 
بروتوكول فصل عنرص إعادة 

  التوجيه والتحكم

FOSS 
Free and Open Source 

Software 
  الربمجيات املجانية واملفتوحة املصدر

FSF Free Software Foundation مؤسسة الربامج املجانية  
Gbps Gigabits Per Second جيجابت يف الثانية  
GPL General Public License الرتخيص العام  

GSMP 
General Switch Management 

Protocol 
  بروتوكول إدارة التبديل العام

HTTP HyperText Transfer Protocol  التشعبي النصِّ بروتوكول نقل  

HTTPS 
HyperText Transfer Protocol 

Secure 
  بروتوكول نقل النص التشعبي اآلمن

IaaS Infrastructure as a Service البنية التحتية كخدمة  
IDS Intrusion Detection System نظام كشف االخرتاقات 

IEEE 
Institute of Electrical and 

Electronics Engineers 
 جمعية مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات

IETF 
Internet Engineering Task 

Force 
 قوة مهامت هندسة اإلنرتنت

InCNTRE 
Indiana Center for Network 
Translational Research and 

Education 
 مركز جامعة إنديانا ألبحاث الشبكات

IP Internet Protocol بروتوكول اإلنرتنت 
IPS Intrusion Prevention System أنظمة منع االخرتاقات 
IPv4 Internet Protocol Version 4  ٤بروتوكول اإلنرتنت اإلصدار 
IPv6 Internet Protocol Version 6  ٦بروتوكول اإلنرتنت اإلصدار 

ISG 
Industry Specification Group 

(ETSI) 
 مجموعة مواصفات الصناعة
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 املصطلح باللغة العربية  املصطلح باللغة اإلنجليزية  االختصار

I-SID Service Instance VLAN ID 
معرف لنموذج الشبكة املحلية 

 االفرتاضية

IS-IS 
Intermediate System to 

Intermediate System 
 النظام الوسيط للنظام الوسيط

ISP Internet Service Provider موفر خدمة اإلنرتنت 
IT Information Technology املعلومات تقنية 

ITU 
International 

Telecommunication Union 
 اتحاد االتصاالت العاملي

KVM Kernel-Based Virtual Machine الخادم االفرتايض املعتمد عىل النواة 
LAG Link Aggregation تجمع الروابط 
LAN Local Area Network الشبكة املحلية 
LIFO Last-In/First-Out /ول خارجأ آخر داخل 
LSP Label Switched Path  بدلة التسميةاملاملسارات 

MAC Media Access Control عنوان التحكم بالنفاذ للوسائط 
Mbps Megabits Per Second ميجابت يف الثانية 
MIB Management Information Base قاعدة بيانات اإلدارة 

MPLS Multiprotocol Label Switching تبديل التسمية لربوتوكوالت متعددة 

MPLS-TE MPLS Traffic Engineering 
تبديل التسمية لربوتوكوالت 

 متعددة مع هندسة حركة البيانات

MSTP 
Multiple Spanning Tree 

Protocol 
 بروتوكول الشجرة املتفرعة املتعددة

MTU Maximum Transmission Unit وحدة النقل القصوى 
NAC Network Access Control  الشبكةالتحكم يف الوصول إىل 
NAT Network Address Translation ترجمة عنوان الشبكة 
NE Network Element عنرص شبكة 

NEM 
Network Equipment 

Manufacturer 
ات الشبكات  ُمَصنِّعي ُمَعدَّ

NETCONF 
Network Configuration 

Protocol 
 بروتوكول تهيئة الشبكة

NIC Network Interface Card  الشبكةكرت ربط 
NFV Network Function املحاكاة االفرتاضية لوظائف الشبكة 
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 املصطلح باللغة العربية  املصطلح باللغة اإلنجليزية  االختصار
Virtualization 

nvo3 
Network Virtualization 

Overlays 
 تراكب املحاكاة االفرتاضية للشبكة

NVP 
Network Virtualization 

Platform (Nicira) 
ة املحاكاة االفرتاضية للشبكة  ِمَنصَّ

NVGRE 
Network Virtualization using 

Generic Routing Encapsulation 
املحاكاة االفرتاضية للشبكة 

 باستخدام تغليف التوجيه العام
ODM Original Device Manufacturer  جهزةصناعة األ  ومبتكر 

OEM 
Original Equipment 

Manufacturer 
ات ومبتكر   صناعة املَُعدَّ

ONE 
Open Networking 

Environment 
 البيئة الشبكية املفتوحة

onePK 
Open Networking 

Environment Platform Kit 
ة البيئة الشبكية  مجموعة ِمَنصَّ

 املفتوحة
ONF Open Networking Foundation مؤسسة الشبكة املفتوحة 

ONRC 
Open Networking Research 

Center 
 مركز بحوث الشبكات املفتوحة

OOOD Out-of-Order Delivery القدرة عىل التسليم بغري ترتيب 
OPEX Operational Expense املرصوفات التشغيلية 
OTN Optical Transport Network شبكة النقل البرصية 
OSI Open Systems Interconnection اتصال النظم املفتوحة 
OVS Open vSwitch املبدل االفرتايض املفتوح 

OVSDB 
Open vSwitch Database 
Management Protocol 

بروتوكول إدارة قواعد البيانات 
 للمبدل االفرتايض املفتوح

PAN Personal Area Network الشبكة الشخصية 
PCE Path Computation Element عنرص حساب املسار 
PE Provider Edge طرف املزود  

PE-VLAN Provider Edge VLAN  لطرف املزودالشبكة املحلية االفرتاضية 
PBR Policy-Based Routing  ًلسياسة التوجيه طبقا 

PHY 
Physical Layer and Physical 

Layer Technology 
 الطبقة املادية والطبقة املادية تقنية



  املالحق

 املفهوم الشامل :الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات  ٥٥٠

 املصطلح باللغة العربية  املصطلح باللغة اإلنجليزية  االختصار
PaaS Platform as a Service ة كخدمة   املَِنصَّ
PKI Public Key Infrastructure  ِفتاح العام للبنية التحتيةامل 
PoA Point of Access نقطة الوصول 
PoC Proof of Concept إثبات املفهوم 

POJO Plain Old Java Object عنرص يف جافا األساسية 
PoS Point of Service نقطة الخدمة 
QoS Quality of Service جودة الخدمة 
RAN Radio Access Network  لشبكة الال سلكيةإىل اشبكة الوصول  
RFC Request for Comments طلب للتعليقات 
REST Representational State Transfer نقل الحالة التمثيلية 

RISC 
Reduced Instruction Set 

Computing 
 مجموعة أوامر الحاسب اآليل املخترصة

ROI Return on Investment العائد عىل االستثامر 
RSTP Rapid Spanning Tree Protocol بروتوكول الشجرة املتفرعة الرسيع  
RSVP Resource Reservation Protocol بروتوكول حجز املوارد 
SaaS Software as a Service الربمجيات كخدمة 
SAL Service Abstraction Layer طبقة خالصة الخدمة 
SDH Synchronous Digital Hierarchy التسلسل الهرمي الرقمي املتزامن 
SDN Software Defined Networking الشبكات املُعرَّفة بالربمجيات 

SDN VE 
Software Defined Network for 

Virtual Environments 
عرَّفة بالربمجيات املُ الشبكات 

 للبيئات االفرتاضية
SIP Session Initiation Protocol  َالجلسة ءدْ بروتوكول ب 
SLA Service-Level Agreement مستوى الخدمة اتفاقية 

SNMP 
Simple Network Management 

Protocol 
 بروتوكول إدارة الشبكات البسيط

SONET 
Synchronous Optical 

Networking 
 الربط الشبيك البرصي املتزامن

SPAN Switch Port Analyzer محلل املبدل الفاحص 
SPB Shortest-Path Bridging تجسري أقرص مسار 
STP Spanning Tree Protocol بروتوكول الشجرة املتفرعة 
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 املصطلح باللغة العربية  املصطلح باللغة اإلنجليزية  االختصار

S-VID Service Provider VLAN ID 
معرف موفر خدمة الشبكات 

 املحلية االفرتاضية
TAM Total Available Market  جاميل املتاحالسوق اإل 

TCAM 
Ternary Content-Addressable 

Memory 
  ذاكرة ثالثية معنونة املحتوى

TLV Type-Length-Value قيمة-طول-نوع 
TL1 Transaction Language 1  ١لغة التعامالت 
ToR Top of Rack قمة الرفوف 
ToS Type of Service نوع الخدمة 

TRILL 
Transparent Interconnection 

of Lots of Links 
بروتوكول الرتابط الشفاف للعديد 

 من الروابط
TSO TCP Segmentation Offload  بروتوكول التحكم بالنقلتفريغ تقسيم 
TTL Time to Live عمر الحزمة 
VAR Value-Added Reseller القيمة املضافة وموزع 
VEPA Virtual Edge Port Aggregator املنفذ املجمع لطرف الشبكة االفرتايض 
VLAN Virtual Local Area Network الشبكة االفرتاضية املحلية 
VoIP Voice over IP بروتوكول نقل الصوت عرب اإلنرتنت 

VTEP 
Virtual Tunnel Endpoint or 
VXLAN Tunnel Endpoint 

و نهاية القنوات أ نهاية القنوات االفرتاضية 
 للشبكة املحلية االفرتاضية املمتدة

VXLAN 
Virtual Extensible Local Area 

Network 
 الشبكة املحلية االفرتاضية املمتدة

WaaS WiFi as a Service الشبكة الال سلكية كخدمة 

Wintel 

Refers to the collaboration of 
Microsoft (through its 

Windows OS) with Intel 
(through its processors) in 

creating a de facto standard for 
a personal computer platform 

يشري إىل التعاون بني رشكة 
Microsoft نظام  (من خالل

نتل إ التشغيل الويندوز) ورشكة 
Intel  (من خالل معالجاتها)  يف

ة الحاسب  إنشاء معيار واقعي ملَِنصَّ
 اآليل الشخيص

WLAN Wireless Local Area Network الشبكة الال سلكية املحلية 
XaaS Everything as a Service كل يشء كخدمة 
XML Extensible Markup Language يز القابلة لالمتدادلغة الرتم 
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 املصطلح باللغة العربية  املصطلح باللغة اإلنجليزية  االختصار

XMPP 
Extensible Messaging and 

Presence Protocol 
 بروتوكول املراسلة والتواجد القابل للتوسع

XNC Extensible Network Controller متحكم الشبكات القابلة للتوسع 
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  :تطبيقات القامئة السوداء: ملحق ب
 started/-www.tallac.com/SDN/getتحميله من  ن يتمَّ أ الربنامج املضمن يف هذا امللحق ميكن 

 :مستمع الرسالة ١ب.
//=====================================================  

// MessageListener class for receiving openflow messages  

// from Floodlight controller.  
//===================================================== 

public class MessageListener implements IOFMessageListener  

{  

          private static final MessageListener INSTANCE =  

                                                                                  new MessageListener();  

          private static IFloodlightProviderService mProvider;  

          private MessageListener() {}           // private constructor 

          public static MessageListener getInstance() { 

                          return INSTANCE; 

 }  

//--------------------------------------------------------------  

           public void init(final FloodlightModuleContext context)  

           {  

               if(mProvider != null) throw new RuntimeException( 

                              "BlackList Message listener already initialized"); 

               mProvider = context.getServiceImpl( 

                                                             IFloodlightProviderService.class);  

             }  

//-------------------------------------------------------------  

         public void startUp()  
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         { 

               // Register class as MessageListener for PACKET_IN 
messages.                                
mProvider.addOFMessageListener(OFType.PACKET_IN, this);  

          }  

//--------------------------------------------------------------  

@Override  

public String getName() { return BlackListModule.NAME; }  

//--------------------------------------------------------------  

@Override 

public boolean isCallbackOrderingPrereq(final OFType type,  

                                                                          final String name)  

{  

                      return(type.equals(OFType.PACKET_IN) &&  

                                       (name.equals("topology") ||  

                                         name.equals("devicemanager")));  

}  

//-------------------------------------------------------------- 

@Override 

public boolean 
isCallbackOrderingP
ostreq(final OFType 
type,                                                      
final String name)  

{   

                return(type.equals(OFType.PACKET_IN) &&  

                              name.equals("forwarding"));  

}  
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//-------------------------------------------------------------- 

@Override 

public Command receive(final IOFSwitch ofSwitch, 

                                             final OFMessage msg,  

                                             final FloodlightContext context)  

{  

              switch(msg.getType())  

             {  

                case PACKET_IN:               // Handle incoming packets here 

                        // Create packethandler object for receiving packet in  

                        PacketHandler ph = new PacketHandler(ofSwitch,  

                                                                                                   msg, context);  

// Invoke processPacket() method of our packet handler  

// and return the value returned to us by processPacket  

        return ph.processPacket();  

default: break;             // If not a PACKET_IN, just return 

                            }  

                           return Command.CONTINUE; 

             } 

 } 
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 :معالج ُحزَم البيانات ٢ب.
//================================================= 
 // PacketHandler class for processing packets receives  
// from Floodlight controller.  

//=================================================  
public class PacketHandler  
 {  
              public static final short TYPE_IPv4 = 0x0800;  
              public static final short TYPE_8021Q = (short) 0x8100;  
              
                        private final IOFSwitch mOfSwitch;  
                        private final OFPacketIn mPacketIn;  
                        private final FloodlightContext mContext;  
                        private boolean isDnsPacket;  
//------------------------------------------------------------  
                       public PacketHandler(final IOFSwitch ofSwitch,  
                                                                final OFMessage msg,  
                                                            final FloodlightContext context)  
 
{  
        mOfSwitch = ofSwitch;  
        mPacketIn = (OFPacketIn) msg;  
        mContext = context; isDnsPacket = false; 
 } 
 
 //------------------------------------------------------------  
public Command processPacket() 
 {  
// First, get the OFMatch object from the incoming packet 
 final OFMatch ofMatch = new OFMatch();  
ofMatch.loadFromPacket(mPacketIn.getPacketData(),  
                                                 mPacketIn.getInPort());  
// If the packet isn’t IPv4, ignore. 
 
if(ofMatch.getDataLayerType() != Ethernet.TYPE_IPv4)  

{  
               return Command.CONTINUE;  
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}  
 
//---- First handle all IP packets ----------------------- 
 // We have an IPv4 packet, so check the  
// destination IPv4 address against IPv4 blacklist. 
 
 try  
   {  
          // Get the IP address 
             InetAddress ipAddr = InetAddress.getByAddress( 
                                 IPv4.toIPv4AddressBytes( 
                                             ofMatch.getNetworkDestination())); 
 
 // Check the IP address against our blacklist  
 
if(BlacklistMgr.getInstance()  
                                 .checkIpv4Blacklist(ipAddr)) 
     {  
                // It’s on the blacklist, so update stats...   
                StatisticsMgr.getInstance()  
                                      .updateIpv4Stats(mOfSwitch,  
                                                                          ofMatch,  
                                                                          ipAddr);  
 
//...  and drop the packet so it doesn’t  
// go through to the destination.   
FlowMgr.getInstance().dropPacket(mOfSwitch,  
                                                                  mContext,  
                                                                  mPacketIn);  
 
return Command.STOP;            // Done with this packet,  
                                                       // don’t let somebody else 
                                                      // change our DROP  
          }  
}  
 
catch(UnknownHostException e1)  
{ 
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                          // If we had an error with something, bad IP or some  
                          return Command.CONTINUE;  
 }  
 
//---- Now handle DNS packets ----------------------------  
// Is it DNS? 
 

if(ofMatch.getNetworkProtocol() == IPv4.PROTOCOL_UDP &&       
ofMatch.getTransportDestination()  

                                        == FlowMgr.DNS_QUERY_DEST_PORT)  
{   
 

// Prepare data structure to hold DNS hostnames  
// we extract from the request  
final byte[] pkt = mPacketIn.getPacketData();  
Collection<String> domainNames;  
 
isDnsPacket = true;  
 
// Get the domain names from the DNS request  
 
try  
{  
          domainNames = parseDnsPacket(pkt); 
 }  
catch(IOException e)            // Got here if there was an 
                                                   // exception in parsing the  
                                                   // domain names.   
{  
                 return Command.CONTINUE; // Just return and 
                                                                       // allow other 

apps 
                                                                       // to handle the  
                                                                       // request. 
 }  
 
// If there were not any domain names,  
// no checking required, just forward the 
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 // packet and return.   
 
if(domainNames == null) { 
     forwardPacket();  
     return Command.STOP; 
 }  
 
// If there are domain names, process them. 

 
for(String domainName : domainNames)  

 
{  
 
             // If the current domainName is in 
            // the blacklist, drop the packet and return. 
            if(BlacklistMgr.getInstance()  
                                     .checkDnsBlacklist(domainName))  
         { 
               // Update statistics about the dropped packet.   
               StatisticsMgr.getInstance()  
                                            .updateDnsStats(mOfSwitch,  
                                                                               ofMatch,  
                                                                               domainName); 
                                         // Drop the packet.   
   FlowMgr.getInstance().dropPacket(mOfSwitch, 

 mContext,                          
mPacketIn);  

return Command.STOP; // Note that we are                          
// dropping the whole  

                                                                             // DNS request, even if  
                                                                    // only one hostname is bad. 
             } 
          }  
} 
 
 // If we made it here, everything is okay, so call the  
// method to forward the packet and set up flows for  
// the IP destination, if appropriate.   
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             forwardPacket();  
             return Command.STOP;  
}  
 
// -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  --   
private void forwardPacket()  
 
    {  
              // Get the output port for this destination IP address.   
              short outputPort = FlowMgr.getInstance()  
                                    .getOutputPort(mOfSwitch, mContext, 

mPacketIn);  
 
// If we can’t get a valid output port for this  
// destination IP address, we have to drop it.   
 
if(outputPort == OFPort.OFPP_NONE.getValue())  
                 FlowMgr.getInstance().dropPacket(mOfSwitch,  
                                                                                   mContext,  
                                                                                   mPacketIn); 
 
// Else if we should flood the packet, do so.   
 
else if(outputPort == OFPort.OFPP_FLOOD.getValue()) {        

FlowMgr.getInstance().floodPacket(mOfSwitch,  
                                                                            mContext,  
                                                                            mPacketIn); }  
// Else we have a port to send this packet out on, so do it.   
 
else  
{  
              final List<OFAction> actions = new ArrayList<OFAction>();  
                   // Add the action for forward the packet out outputPort 
 
                   actions.add(new OFActionOutput(outputPort));  
                   // Note that for DNS requests, 
                  // we don’t need to set flows up on the switch. 
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                  // Otherwise we must set flows so that subsequent 
                 // packets to this IP dest will get forwarded  
                 // locally w/o the controller.   
             if(!isDnsPacket)  
                        

FlowMgr.getInstance().createDataStreamFlow(mOfSwitch,  
                          

mContext,  
                          

mPacketIn,  
actions);  

 
                   // In all cases, we have the switch forward the packet.             

FlowMgr.getInstance().sendPacketOut(mOfSwitch,  
                                                                                           mContext,  
                                                                                           mPacketIn,  
                                                                                            actions);  
              }  
     }  
  // -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
 
 
private Collection<String> parseDnsPacket(byte[] pkt) throws  
{  
           // Code to parse DNS are return  
          // a collection of hostnames 
          // that were in the DNS request  
}  
 
} 
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 :مدير التدفق ٣ب.
//==================================================  
// FlowManager class for handling interactions with Floodlight  
// regarding setting and unsetting flows 

//================================================== 
 
 public class FlowMgr  
{  
            private static final FlowMgr INSTANCE = new FlowMgr(); 

                       private static IFloodlightProviderService mProvider;  

                       private static ITopologyService mTopology;  

                       public static final short PRIORITY_NORMAL = 10; 

                       public static final short PRIORITY_IP_PACKETS = 1000;  

                       public static final short PRIORITY_DNS_PACKETS = 2000;  

                       public static final short PRIORITY_IP_FLOWS = 1500; 

                       public static final short PRIORITY_ARP_PACKETS = 1500;  

                       public static final short IP_FLOW_IDLE_TIMEOUT = 15;  

                       public static final short NO_IDLE_TIMEOUT = 0;  

                      public static final int BUFFER_ID_NONE = 0xffffffff;  

                      public static final short DNS_QUERY_DEST_PORT = 53; 

                      //------------------------------------------------------------  

                       private FlowMgr()  

              {  

                     // private constructor - prevent external instantiation  

                } 

              //------------------------------------------------------------ 

                      public static FlowMgr getInstance()  

                        {  

                                  return INSTANCE;  
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                         } 

 //------------------------------------------------------------  

                    public void init(final FloodlightModuleContext context)  

                       {  

                               mProvider = 
context.getServiceImpl(IFloodlightProviderService.class);      
mTopology = context.getServiceImpl(ITopologyService.class); 

                          }  

 //---------------------------------------------------------------  

                      public void setDefaultFlows(final IOFSwitch 
ofSwitch) 

                       {  

                                  // Note: this method is called whenever 
a switch is  

                                 // discovered by Floodlight, in our 
SwitchListener  

                                 // class (not included in this appendix).   

                                // Set the intitial ’static’ or ’proactive’ 
flows  

                                setDnsQueryFlow(ofSwitch);  

                                setIpFlow(ofSwitch);  

                                setArpFlow(ofSwitch); 

                           } 

      //------------------------------------------------------------  

                     public void sendPacketOut(final IOFSwitch 
ofSwitch,  

                                                                       final 
FloodlightContext cntx,  

                                                                       final 
OFPacketIn packetIn,  
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                                                                       final 
List<OFAction> actions)  

                     {  

// Create a packet out from factory.   

                               final 
OFPacketOut packetOut = 
(OFPacketOut) mProvider                         
.getOFMessageFactory().getMessage
(OFType.PACKET_OUT);  

                             // Set the 
actions based on what has been 
passed to us.   

                             
packetOut.setActions(actions);  

                               // Calculate 
and set the action length.   

                          int 
actionsLength = 0;  

                          for (final 
OFAction action : actions)   

                                { 
actionsLength += 
action.getLengthU();     }  

                         
packetOut.setActionsLength((short) 
actionsLength); 

                      // Set the length 
based on what we’ve calculated.   

                      short poLength = 
(short) 
(packetOut.getActionsLength()  

                                                                    
+ 
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OFPacketOut.MINIMUM_LENGT
H); 

                     // Set the buffer 
and in port based on the packet in.   

                     
packetOut.setBufferId(packetIn.get
BufferId());  

                     
packetOut.setInPort(packetIn.getIn
Port());  

// If the buffer ID is not 
present, copy and send back  

// the complete packet 
including payload to the switch.   

                  if 
(packetIn.getBufferId() == 
OFPacketOut.BUFFER_ID_NONE) 

{  

                            final byte[] packetData = 
packetIn.getPacketData();  

                            poLength += packetData.length; 
packetOut.setPacketData(packetData); 

  }  

// Set the complete length of the packet we are sending. 

                  packetOut.setLength(poLength);  

// Now we actually send out the packet.   

try 

  {  

ofSwitch.write(packetOut, cntx);  

ofSwitch.flush();  

  }  
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                      catch (final IOException e) 

{  

  // Handle errors in sending packet out.   

}  

} 

//------------------------------------------------------------  

  public void dropPacket(final IOFSwitch ofSwitch,  

                               final FloodlightContext cntx,  

                               OFPacketIn packetIn)  

                    {  

                         LOG.debug("Drop packet"); 

                         final List<OFAction> flActions = new 
ArrayList<OFAction>();  

                         sendPacketOut(ofSwitch, cntx, packetIn, 
flActions);  

                    }  

     //------------------------------------------------------------  

                               public void createDataStreamFlow( 

                                                                             final 
IOFSwitch ofSwitch,  

                                                                             final 
FloodlightContext context,  

                                                                             final 
OFPacketIn packetIn,  

                                                                                      
List<OFAction> actions)  

                         {  

                               final OFMatch match = new OFMatch();  

                               
match.loadFromPacket(packetIn.getPacketData(),  
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packetIn.getInPort());  

              // Ignore packet if it is an ARP, or has not 
source/dest, or is not IPv4. 

              if ((match.getDataLayerType() == 
Ethernet.TYPE_ARP) || 

                 (match.getNetworkDestination() == 0)                          
|| 

                 (match.getNetworkSource() == 0)                                   
||  

                 (match.getDataLayerType() != 
Ethernet.TYPE_IPv4))  

                     return; 

// Set up the wildcard object for IP address. 

                         
match.setWildcards(allExclude(O
FMatch.OFPFW_NW_DST_MAS
K,                      
OFMatch.OFPFW_DL_TYPE));  

// Send out the data stream flow mod message  

                          sendFlowModMessage(ofSwitch,  

OFFlowMod.OFPFC_ADD,  

                                                                        match,  

                                                                        actions,  

PRIORITY_IP_FLOWS,  

IP_FLOW_IDLE_TIMEOUT,  

packetIn.getBufferId()); 

} 

//------------------------------------------------------------  

                               private void deleteFlow(final IOFSwitch 
ofSwitch,  
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                               final OFMatch match)  

                                 {  

                                    // Remember that an empty action list 
means ’drop’  

                                     final List<OFAction> actions = new 
ArrayList<OFAction>();  

                                   // Send out our empty action list.   

                                     sendFlowModMessage (ofSwitch,  

OFFlowMod.OFPFC_DELETE,  

                                                                                  match,  

actions,  

PRIORITY_IP_FLOWS,  

IP_FLOW_IDLE_TIMEOUT,  

BUFFER_ID_NONE);  

}   

//------------------------------------------------------------  

                               public void floodPacket (final IOFSwitch 
ofSwitch,  

                                                                           final 
FloodlightContext context,  

                                                                           final 
OFPacketIn packetIn)  

                         {  

                          // Create action flood/all  

                             final List<OFAction> actions = new 
ArrayList<OFAction>();  

                            // If the switch supports the ’FLOOD’ 
action...   
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                           if 
(ofSwitch.hasAttribute(IOFSwitch.PROP_SUPPORTS_OFPP_FL
OOD)) 

                            {  

                                 actions.add(new OFActionOutput( 

                                                                             
OFPort.OFPP_FLOOD.getValue()));  

                                } 

                           //...otherwise tell it to send it to ’ALL’.   

                            else  

                               {  

                                    actions.add (new OFActionOutput( 

                                    else  

                                   {  

                                        actions.add(new OFActionOutput( 

OFPort.OFPP_ALL.getValue()));  

                                    } 

                          // Call our method to send the packet out.   

                                     sendPacketOut(ofSwitch,  

                                                                   context,  

                                                                   packetIn,  

                                                                   actions);  

              } 

//------------------------------------------------------------  

                               public short getOutputPort(final 
IOFSwitch ofSwitch, 

                                                                                  final 
FloodlightContext context,  
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                                                                                  final 
OFPacketIn packetIn)  

                          {  

                                               // return the output port for 
sending out the packet 

                                               // that has been approved  

                             } 

  //------------------------------------------------------------  

                          private static int allExclude(final int...  flags)  

                            {  

                                // Utility routine for assistance in setting 
wildcard 

                                int wildcard = OFPFW_ALL;  

                                for(final int flag : flags) { wildcard &= 
˜flag; }  

                                return wildcard;  

                               }  

    //------------------------------------------------------------  

                                private void sendFlowModMessage(final 
IOFSwitch ofSwitch, 

final short command,  

final OFMatch ofMatch,  

                                                                                                  
final List<OFAction> actions, 

                                                                                                  
final short priority,  

                                                                                                  
final short idleTimeout,  

                                                                                                  
final int bufferId)  
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    {   

                       // Get a flow modification message from 
factory. 

                       final OFFlowMod ofm = (OFFlowMod) 
mProvider  

.getOFMessageFactory()               
.getMessage(OFType.FLOW_MO
D); 

                         // Set our new flow mod object with the 
values that have  

                      // been passed to us.   

ofm.setCommand(command).setIdleTimeout(idleTimeout)  

.setPriority(priority)  

.setMatch(ofMatch.clone())  

.setBufferId(bufferId)  

.setOutPort(OFPort.OFPP_NONE)  

.setActions(actions)  

.setXid(ofSwitch  

.getNextTransactionId());  

                         // Calculate the length of the request, and set 
it.   

                         int actionsLength = 0; 

                      for(final OFAction action : actions) 

                                    { actionsLength += action.getLengthU ;()}                      
ofm.setLengthU(OFFlowMod.MINIMUM_LENGTH + actionsLength);  

                    // Now send out the flow mod message we have 
created.   

                    try  

                    {  

                      ofSwitch.write(ofm, null);  
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                      ofSwitch.flush ;() 

                      } 

                      catch (final IOException e)  

                      {  

                          // Handle errors with the request  

                       }  

              }  

//------------------------------------------------------------   

                    private void setDnsQueryFlow(final IOFSwitch 
ofSwitch)  

                        {  

                           // Create match object to only match DNS 
requests  

                           OFMatch ofMatch = new OFMatch();  

ofMatch.setWildcards(allExclude(OFPFW_TP_DST,  

OFPFW_NW_PROTO,  

                                                                                           
OFPFW_DL_TYPE))  

.setDataLayerType(Ethernet.TYPE_IPv4)  

.setNetworkProtocol(IPv4.PROTOCOL_UD
P)                 
.setTransportDestination(DNS_QUERY_DEST_
PORT);  

// Create output action to forward to 
controller.   

                            OFActionOutput 
ofAction = new OFActionOutput(           

O FPort.OFPP_CONTROLLER.getValue(),  

(short) 65535);  

// Create our action list and add this action to it  
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List<OFAction> ofActions = new ArrayList<OFAction>  () ; 

                             ofActions.add(ofAction);  

                             sendFlowModMessage(ofSwitch,  

OFFlowMod.OFPFC_ADD,  

                                                                         ofMatch, ofActions, 
PRIORITY_DNS_PACKETS,     

                                                                         NO_IDLE_TIMEOUT,  

                                                                         BUFFER_ID_NONE); 

     } 

//  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

                          private void setIpFlow(final IOFSwitch ofSwitch)  

                          {   

                               // Create match object to only match all IPv4 packets  

                              OFMatch ofMatch = new OFMatch();  

ofMatch.setWildcards(allExclude(OFPFW_DL_TYPE))  

                                    .setDataLayerType(Ethernet.TYPE_IPv4);  

                      // Create output action to forward to controller. 

                       OFActionOutput ofAction = new OFActionOutput(    

OFPort.OFPP_CONTROLLER.getValue(),  

                                                                 (short) 65535); 

                      // Create our action list and add this action to it.   

                      List<OFAction> ofActions = new ArrayList<OFAction>();  

                      ofActions.add(ofAction);  

                      // Send this flow modification message to the switch.   

                     sendFlowModMessage(ofSwitch,  

                                                                 OFFlowMod.OFPFC_ADD,  

                                                                 ofMatch,  

                                                                 ofActions,  
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                                                                 PRIORITY_IP_PACKETS,  

                                                                 NO_IDLE_TIMEOUT,  

                                                                 BUFFER_ID_NONE);  

           }  

            //------------------------------------------------------------  

               private void setArpFlow(final IOFSwitch ofSwitch)  

                  {  

                    // Create match object match arp packets  

                     OFMatch ofMatch = new OFMatch();  

                     ofMatch.setWildcards(allExclude(OFPFW_DL_TYPE)) 

.setDataLayerType(Ethernet.TYPE_ARP);  

                // Create output action to forward normally  

               OFActionOutput ofAction = new OFActionOutput( 

OFPort.OFPP_NORMAL.getValue(), 

                                                                  (short) 65535);  

                           // Create our action list and add this action to it. 

                                  List<OFAction> ofActions = new ArrayList<OFAction>();                       

                                  ofActions.add(ofAction);  

                       // Send this flow modification message to the switch. 

                        sendFlowModMessage(ofSwitch,  

OFFlowMod.OFPFC_ADD,  

                                                                     ofMatch, 

                                                                     ofActions,  

PRIORITY_ARP_PACKETS, NO_IDLE_TIMEOUT,                    

                                                                     BUFFER_ID_NONE);  

                         } 

 } 
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 املرتجم يف سطور

  .أمين بن أحمد العدناين  . أ
  

  املؤهل العلمي:

 Western Michiganجامعة ميتشغن الغربية  - ماجستري يف علوم الحاسب اآليل 
University،  م.٢٠١١عام  

 :الوظيفة الحالية

  اإلدارة العامة.عضو هيئة تدريب مبعهد 

  األنشطة العلمية والعملية:أبرز 
 

 الرياض. ،م٢٠١٨ – ٢٠١٤مدير إدارة الشبكات والتشغيل مبعهد اإلدارة العامة  -
رئيس قسم تقنية املعلومات بفرع معهد اإلدارة العامة مبنطقة مكة املكرمة  -

 جدة. ،م٢٠١٨
  مدرب معتمد يف أكادميية سيسكو. -
حاصل عىل العديد من الدورات التدريبية التخصصية املرخصة يف تقنيات  -

، والتقنيات ITILاالتصال وشبكات الحاسب اآليل، وإدارة تقنية املعلومات 
 فرتاضية والحوسبة السحابية.اال 

 مة من معهد اإلدارة العامة للجهات الحكومية.عمل يف مجال االستشارات املقدَّ  -
 من الدورات التدريبية التخصصية يف شبكات الحاسب اآليل. العديدَ ب وراجع ودرَّ  أعدَّ  -
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 مراجع الرتجمة يف سطور

  .موىس الخرويببن طالل د. 
  

  املؤهل العلمي:

كوليج  –ند ام آ جامعة تكساس ايه  - الحاسب اآليل هندسةيف تخصص  دكتوراه
   .م٢٠٠٤ أغسطس ، الواليات املتحدة ،تكساس ،ستيشن

  الوظيفة الحالية: 

جامعة امللك ، علوم وهندسة الحاسب اآليلأستاذ مساعد هندسة الحاسب اآليل، بكلية 
   .فهد للبرتول واملعادن

  األنشطة العلمية:

 أبرز املشاريع:  - أ
  

  .يةلكرتونالحكومة اإل –برنامج يرس  –ية لكرتونللتحول للخدمات اإل السابعالقياس  -
  .يةلكرتونالحكومة اإل –برنامج يرس  –ية لكرتونللتحول للخدمات اإل السادسالقياس  -
  .يةلكرتونالحكومة اإل –برنامج يرس  –لكرتونية للتحول للخدمات اإل الخامسالقياس  -
  .يةلكرتونالحكومة اإل –برنامج يرس  –ية لكرتونللتحول للخدمات اإل الرابعالقياس  -
 .عبدالعزيز للعلوم والتقنيةمدينة امللك  –شبكة العسل السعودية  -
  .يةلكرتونالحكومة اإل –برنامج يرس  –ية لكرتونالقياس الثالث للتحول للخدمات اإل -
  .رشكة االتصاالت السعودية –) NGNشبات الجيل الجديد ( -
مدينة امللك  – القابلة للربمجة الحقلية النمطيةمنوذج جديد للمصفوفات  -

 .الرياض –عبدالعزيز للعلوم والتقنية 
ند ام آ جامعة تكساس ايه  –قسم الحاسب اآليل  –مرشوع الندوات عرب الشبكات  - 

 .الواليات املتحدة –تكساس  –كوليج ستيشن  –
 –ند ام آ جامعة تكساس ايه  –الحقيقة التخيلية  مركز –بعاد عرض ثاليث األ  -

 .الواليات املتحدة –تكساس  –كوليج ستيشن 
  .الظهران –رتول واملعادن لبجامعة امللك فهد ل - املعلوماتنظام آمن وموثوق لتخزين  -
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 :العملية اتالخرب أبرز 

جامعة امللك فهد  –وكيل عامدة شؤون الطالب للتدريب والتوظيف  :م٢٠٠٧ -
 .الظهران –للبرتول واملعادن 

جامعة امللك فهد للبرتول  –قسم هندسة الحاسب اآليل  –أستاذ مساعد  :م٢٠٠٤ -
 .الظهران –واملعادن 

جامعة امللك فهد  –قسم هندسة الحاسب اآليل  –محارض  :م٢٠٠٤-١٩٩٨ -
 .الظهران –رتول واملعادن للب

رتول للبجامعة امللك فهد  –قسم هندسة الحاسب اآليل  –معيد  م:١٩٩٨-١٩٩٣ -
 .الظهران –واملعادن 

 .اململكة العربية السعودية –الدمام  –سامرك  –قسم خدمات الحاسب اآليل  م:١٩٩٣ -

 

  

 

 

 

 

 

 

 






