 SDNو  NFVﭘﺮ ﭘﺮواز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ 5G

ﻓﻨﺎوریﻫﺎی  SDNو  NFVﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ واﮐﺎوی ﻧﻘﺶ دو ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺮماﻓﺰار ) (SDNو ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ )(NFV
در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ،ﯾﮏ ﯾﺎدآوری ﻣﺨﺘﺼﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  SDNو  NFVﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ) (5Gدر ﺻﺪر اﺧﺒﺎر ﻗﺮار دارد .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺗﺒﺎدل داده ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً
ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه )از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ( ﻫﺪفﮔﺬاریﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺮخ ﺗﺒﺎدل داده ،ﺗﺎﺧﯿﺮ ،ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
در ﺷﺒﮑﻪ  5Gاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﺮخ داﻧﻠﻮد  10ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖﺑﺮﺛﺎﻧﯿﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪهآل در ﺷﺒﮑﻪ  5Gدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ،ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دو ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻧﺮماﻓﺰار ) (SDNو ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ) (NFVﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارﻧﺪ.

ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺮماﻓﺰار
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺮماﻓﺰار ﺷﺒﮑﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻻﯾﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺷﺒﮑﻪ از ﻻﯾﻪ داده ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻻﯾﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﻪ
ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪ را ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻮر از ﻻﯾﻪ داده ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻻﯾﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮏ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ  OSPFﺟﺰﺋﯽ از ﻻﯾﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﻮده و ارﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻮرت ﺧﺮوﺟﯽ ﺟﺰﺋﯽ از ﻻﯾﻪ داده ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻦ دو ﻻﯾﻪ از ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا روﺗﺮﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ
اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺟﺪاﮐﺮدن اﯾﻦ دو ﻻﯾﻪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در  ،SDNﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻻﯾﻪ داده ﺑﻪ
رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮدش اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮﺿﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪای از ﭘﺮوﺗﮑﻞ
ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ  OSPFﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ  SDNﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﺖ و اﺟﺮا اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

 SDNﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺠﺪد

از ﻃﺮﻓﯽ در ﻣﺤﯿﻂ  SDNﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻻﯾﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺮور ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ را ﺳﺎده ﻣﯽﺳﺎزد ،زﯾﺮا دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﭘﯿﻐﺎم ﺑﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻫﻤﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﮑﻞ ) (1ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری را ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺳﺎزی ﻻﯾﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ )ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ( ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎژول ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،ﻣﺎژول
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻔﻮذ و  ...را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺟﺮا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺒﮑﻪ اﺣﺎﻃﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ (1

ﺷﮑﻞ 1

اﯾﺪه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺮماﻓﺰار در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰ داده اراﺋﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺒﮑﻪ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  WANراه ﯾﺎﻓﺖ) .ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺷﻤﺎره  200ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﺼﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺮماﻓﺰار رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ (.در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از  SDNدر ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد.

ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ،ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ در
ﺳﺮورﻫﺎی ﻫﻤﻪﻣﻨﻈﻮره
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺮماﻓﺰاری روی ِ
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺠﺰا ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻫﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﺮماﻓﺰار آن را روی ﯾﮑﯽ از ﺳﺮورﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ را ﮐﻪ آن ﺳﺮوﯾﺲ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﺮدازش ﮐﻨﺪ .از آن ﻋﺒﻮر ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺷﮑﻞ دو ﮔﺬار از ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری
 NFVرا ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰار دادهاﻧﺪ.
)ﺷﮑﻞ (2

ﺷﮑﻞ 2

دو ﻓﻨﺎوری  SDNو  NFVﭼﻨﺪﯾﻦ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ :ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎز ،اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﻫﻤﻪﻣﻨﻈﻮره ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎری ،اﯾﺠﺎد اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻌﻤﺎری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺷﺒﮑﻪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل SDN ،ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ و  NFVﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎر ،ﻓﺎﯾﺮوال و رﻣﺰﮔﺬاری ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ دو ﻓﻨﺎوری ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ  SDNرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی در
ﻣﺤﯿﻂ  NFVﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺮد .ﺣﺎل ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ دو ﻓﻨﺎوری در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gﺑﻬﺮه ﺑﺮد؟
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  SoftAirدر اداﻣﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی روﻧﺪ آن را ﺷﺮح ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اوﻟﯿﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  SDNﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰ داده
 :VMware NSXﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی

ﺟﺎﯾﮕﺎه  SDNو  NFVدر اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻧﻬﺎد  3GPPﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯽﭘﺮدازد .اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻪ زﻣﺎنﺑﺮ ﺑﻮدن روﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻣﺸﻬﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات راﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﻦ،
ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺑﺎز ﺳﺮاغ ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ )ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺳﻨﺪی ﺑﺎ ﮐﺪ  (TS 23.501درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺪاﺳﺎزی آﺷﮑﺎر ﺑﯿﻦ دو ﻻﯾﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﻻﯾﻪ داده وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻫﻤﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ  SDNاﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ ﺳﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ،ﻫﺮ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﯾﮑﯽ از اِﻟِﻤﺎنﻫﺎی
ﺷﺒﮑﻪ و ﻫﺮ ﺧﻂ اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﺑﯿﻦ آن دو اﻟﻤﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺟﺪول ﯾﮏ ﺑﺮﺧﯽ از اﻟﻤﺎنﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻮﺿﯿﺢ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺷﮑﻞ (3

ﺷﮑﻞ 3

ﺟﺪول 1
در اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮ ) (UEاز ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ رادﯾﻮﯾﯽ ) (RANﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن UPF
)ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل داده( ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ دﯾﺘﺎ ) (DNﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ داده
ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ردﯾﻒ زﯾﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ در ﺟﺪول ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ ،در ردﯾﻒﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺮماﻓﺰار ،ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  3GPP SA5ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ،در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ  ETSI NFVﺗﻼش ﮐﺮده ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ  NFVرا در اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،اﺟﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﻗﺪرت اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.

ﺷﮑﻞ 4

در ﺷﮑﻞ ﭼﻬﺎر ﮐﻪ از ﻣﺴﺘﻨﺪ  TR 23.842ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،آن دﺳﺘﻪ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ ) (NEﮐﻪ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﻧﺸﺪهاﻧﺪ،
در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ PNF .در ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎرﮐﺮد ﺷﺒﮑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و  VNFﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎرﮐﺮد ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺠﺎزی
اﺳﺖ .ﻻﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ) (NMﻧﯿﺰ در  OSSﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ اﺟﺰای ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و  NFV MANOﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮل
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺟﺰا ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از
ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺮماﻓﺰار و ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ:
 ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺳﺎزی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻﯾﻪ داده ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﮑﺎن و ﺗﻌﺪاد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻﯾﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ .اﯾﻦﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻤﭽﻮن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی
دارد ،ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
 اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﮔﺬردﻫﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻﯾﻪ داده ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰودن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻﯾﻪ ﮐﻨﺘﺮل )از ﺟﻤﻠﻪ (AMF -ﺗﮑﺎﻣﻞ و رﺷﺪ دو ﻻﯾﻪ داده و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ )ﮐﻪ ﻣﺰﯾﺖ اﺻﻠﯽ  SDNدر ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد(.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی 5G

ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح SoftAir
ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻣﻌﻤﺎری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی  3GPPﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﻣﺴﯿﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﭘﯿﺶ دارد،
ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ SoftAir .ﯾﮑﯽ از ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻤﺎی ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری در ﺷﮑﻞ ﭘﻨﺞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ،ﻻﯾﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻻﯾﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺰای ﺷﺒﮑﻪ اﺷﺮاف دارد و اﺑﺰارﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺎص )ﻣﺜﻼ ً ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ارزشاﻓﺰوده( روی آن اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ) .ﺷﮑﻞ (5
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ﻣﯽﺗﻮان اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن  SoftAirﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﻣﺎژول ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ را روی ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.
ﻣﺎژول ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ و ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات( ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﺠﺎزی را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎژول دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ،ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن رﻓﺘﺎر ﻫﺮ ﮐﺪام ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ
را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽدﻫﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺤﺚ ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ،ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺤﺮک وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻗﺮار دادن ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮی را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ادﻋﺎی
ﻃﺮاﺣﺎن  SoftAirﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﻞ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺗﺤﺮک ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﺒﺎدﻻت ﻣﯿﺎن ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ و اﺟﺰای ﺷﺒﮑﻪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
در ﻻﯾﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارﺳﺎل داده روی اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮدازش
ﺳﯿﮕﻨﺎل )ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Baseband Unitﯾﺎ  (BBUﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﺪاﺳﺎزی در ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ C-
 RANﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات آﻧﺘﻦ ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی  BBUدر ﯾﮏ ﺳﺮور ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  BBSﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ
روی ﭼﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎل ﺷﻮد ،از وﻇﺎﯾﻒ  BBUاﺳﺖ .ﻗﺮار دادن  BBUاﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ BBUﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و از ﺑﺮوز ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.

ﺳﺨﻦ آﺧﺮ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ذﻫﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻻﯾﻪ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯽرود؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ در  5Gدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ،آﻧﭽﻨﺎن ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻻﯾﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﺪان اﻫﺪاف ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ در 5G

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺒﮑﻪ اﻋﻢ از ﻣﻌﻤﺎری و ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪ و ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ دﺳﺘﺨﻮش ﻧﻮآوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دو ﻓﻨﺎوری  SDNو  NFVدر ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ داده و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  WANاﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا اﺟﺎزه
ﻧﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از دو ﻓﻨﺎوری ﻣﺬﮐﻮر را در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی
اوﻟﯿﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  5Gﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ در ﺳﻨﺪﻫﺎی ﺑﻌﺪی  3GPPﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
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