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 چكیده

همیشبه   نظر از میزان بار ورودی به شبکكه ، صرفآنهاهای مختلف هاو پورتهای معمول مهندسی ترافیک،  تمامی مسیریابروشدر 

تقریکبا   1اینترنتبی   خبدمات دهنبده   ارائههای  در شکكهها لینکوری  میانگین بهرهاز طرفی کنند. فعال بوده و بنابراین انرژی مصرف می

ایبن اسبت کبه     2آگاه های مهندسی ترافیک انرژیبر همین اساس، هدف روش .استدرصد  03تا  03دود حپایین بوده و حداکثر در 

ها و نیز حجم تقاضای ورودی، مسیرهای هدایت داده را به نحوی تغییر دهد که بتواند برخی براساس وضعیت بار موجود بر روی لینک

را بر روی مسیرهای دیگر قرار دهد تا از این رهگذر انبرژی  یافته به آنها  افیک را خاموش نموده و بار تخصیصهای کم ترها/لینکگره

 مصرفی کل شکكه را کاهش دهد.

در روش . دهبیم ای ارائبه مبی  دامنبه  هبای درون آگباه در شبکكه  فیک انرژیبرای مهندسی ترا 0وش اکتشافی، یک ردر این مقاله

متناسب با میزان تأثیر خاموش کردن آن در انرژی مصرفی  لینکها و اندیسی که به هر  وری آن ترتیب بهره ها به لینکابتدا پیشنهادی 

در  سبازی شبکیه نتایج  .شوند می آزمایشموقت  سازیشده به ترتیب برای غیرفعال های مرتب لینک. سپس، شوندمیایم، مرتب  داده

هبای   توان تعدادی از گره دهد که می نشان میواقعی به همراه انواع مختلفی از ماتریس ترافیک Extended Abilene و Abileneشکكه 

انرژی مصرفی و ه خاموش کرد ،، در زمانی که ترافیک حجم کم یا متوسطی داردسرویسکیفیت با رعایت تضمین  ،ها را لینکمیانی و 

 درصد ذخیره نمود. 03را تا حدود 

 کلمات کلیدی
 ، ماتریس ترافیکلینک، توپولوژیبار، قابلیت اعتماد، خرابی  وازنت تضمین کیفیت سرویس،، افزونگی، مصرفی ک، انرژیترافی مهندسی
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 مقدمه -1
ر سالهای اخیر، اینترنت رشد بسیار سریعی داشته است. گزارشات منتشرشدده  د

درصد از کل انرژی مصدرفی ههدان بده     5.5دهد که  نشان می 2002در سال 
درصدد بده ایدن مصدر       25تا  20حدود نیز شود و سالیانه  اینترنت مربوط می
ای خدانگی در   تجهیدزات شدبکه   2012در سدال   .[1] گدردد  انرژی افزوده می
، انرژی ترا وات ساعت 303 حدود ها، و درگاه ها مسیریاب ها، آمریکا مانند مودم
اکسدید   میلیدون تدن دی   5که نتیجه حاصله تولیدد  اند نموده الکتریکی مصر 

شدامل اندرژی مصدرفی توسده تجهیدزات      عمومدا   انرژی هدررفت کربن بود. 
در همدین   داشتن این تجهیزات اسدت.  ای و انرژی الزم برای خنک نگه شبکه
 اکسید کربنگاز دیهد  کاهش تولید  با 4بندی سبزشبکه مفهوم ، اخیرا راستا

هدای متعددد از هملده حراحدی     در حدوزه مصدرفی  ندرژی  اکاهش هزینه  نیز و
کد  مصدر  و ...   آگاه، حراحی و ساخت تجهیزات  های ارتباحی انرژیپروتکل

  .[2] معرفی گردیده است

ایستا صدورت   معیارهایبر اساس  بی عموما های سنتی، مسیریادر شبکه
داده بر روی کوتاهترین مسیر به سدمت مصصدد هددایت    های پذیرد و بستهمی
های مهندسی ترافیک با احتساب میدزان بدار موهدود بدر     اخیرا روششوند. می

های داده را بر روی مسیرهای چندگانه مسیریابی، بسته معیارها در روی لینک
مهندسی ترافیک نمایند. سازی یک تابع هد  خاص توزیع میبهینه به منظور
شود کده در ایدن مصالده    ای انجام میدامنهای و بروندامنهدرونی وزهدر دو ح

ای شدامل   دامنده  مهندسدی ترافیدک درون  تمرکز ما بر روی نوع اول آن است. 
وری بهینده و   توهه بده شدرایه شدبکه و بدا هدد  بهدره       مسیریابی تصاضاها با

 .استای  استفاده مؤثر از تجهیزات شبکه
آگاه است  بندی سبز، مهندسی ترافیک انرژیشبکه های مرتبه بایکی از حوزه

ها، اندرژی مدورد اسدتفاده    که در آن عالوه بر حج  تصاضاها و میزان بار لینک
بر اسداس آمدار و   گیرد. توسه هر مسیریاب و هر پورت آن مورد توهه قرار می

ارائده دهندده   هدای   در شبکهها لینکوری  میانگین بهرههای اخیر، گیریاندازه
 اسدت درصدد   40تا  30حدود تصریبا پایین بوده و حداکثر در اینترنتی   خدمات

ها و  ای از گرهزیرمجموعه نمودنخاموش  این مصالههد  ما در بنابراین، . [2]
در شدبکه  میزان تصاضاهای ترافیکی مدت زمانی است که در های شبکه لینک
هنگامی که چندین مسیر بدرای رسدیدن از یدک    به عبارت دیگر،  است. پایین

تدوان   مبدأ به یک مصصد وهود دارد و میزان ترافیک هرمسیر اندک اسدت مدی  
میزان بار عبوری از چند مسیر متفاوت را بده سدمت یدک مسدیر سدو  داد و      

عالوه بر این دقت خواهی  نمود که  تجهیزات مسیرهای دیگر را غیرفعال کرد.
ها منجر به افت کارایی شدبکه از نصهده   ها/لینکسازی تعدادی از گرهلغیرفعا

و نیز قابلیت احمیندان   ها، تاخیر بستهوری کانال، حول مسیرنظر حدااکثر بهره
هدا در  توسه  مکانیس  هدایت بستهانرژی مصرفی  بنابراین، با این کار،نشود. 

نیدز دچدار افدت    های کارایی شدبکه   نیازمندییابد و همزمان شبکه کاهش می
 شوند.نمی

. اسداس  [3] اسدت  Green TEآگاه  ترافیک انرژی مهندسی روشاولین 
، یک هماهنگ کننده مرکزی است که تصمیمات مهندسدی  Green TEکار 

منظور داشتن قابلیدت   کند. این هماهنگ کننده مرکزی به ترافیک را اتخاذ می
 تواندددد در نصدداط مختلددده از شددبکه وهدددود داشددته باشدددد.    اعتمدداد مددی  

حدل مسدهله    هدا،  آوری احالعدات از مسدیریاب   همدع  وظیفه هماهنگ کنندده، 
Green-TE  بدده پیکربندددی هدیددد و توزیددع نتددای  بددین  رسددیدنبدده منظددور

رت یا هر مسیریاب با توهه به تصمیمات گرفته شده یک پو .استها  مسیریاب

% 42-%22و حددود   کندد  را غیرفعدال مدی   line cardچندین پورت و یا کل 
به منظور باال  [4]در ارائه شده  آگاه انرژیمکانیس  . توانایی ذخیره انرژی دارد

اضداهای وارده را از دو مسدیر بددون    بردن قدرت شبکه در مصابله با خرابی، تص
 کند. ارسال می 5مشترک لینک

های  حل کمینه کردن مصر  انرژی در شبکه راه  [5] کار انجام شده در
IP هویی انرژی در ایدن روش،   . به منظور صرفهاستline card   بدنده هدا و 

حدل اکتشدافی ایدن روش بده صدورت سده        راه شدوند.  مسیریاب غیرفعال مدی 
های ترافیک را به حور  سازی شده است. در مرحله اول ماتریس ای پیاده مرحله

و به ازای هر ماتریس ترافیک در این لیست مرتدب شدده    کند نزولی مرتب می
کندد. مرحلده دوم    را حل می 6ریزی خهیمساله برنامهدر دو مرحله دیگر یک 
کدردن یدک    انرژی است. در این مرحله با حدل  سازیاین روش، مرحله کمینه 

سعی بر کاهش مصر  انرژی دارد و در مرحله سدوم   ریزی خهیمساله برنامه
کمینه کدردن   درسعی مصرفی حاصل از مرحله قبل داشتن انرژی  با ثابت نگه

 دارد.ازدحام شبکه 
هدای   آگداه در شدبکه   حدل اندرژی   یک راه [6]حل ارائه شده در روش  راه
MPLS های خود اضدافه   . محدودیتی که این روش به لیست محدودیتاست

هاست که بده   لینکها و  کرده ، تعداد دفعات روشن و خاموش کردن مسیریاب
ای برای ایدن تعدداد دفعدات قدرار داده      عمر شبکه، آستانهحول منظور افزایش 

 است.
آگاه ما، یدک سیاسدت مسدیریابی     خروهی روش مهندسی ترافیک انرژی

( تولیدد  2ای و  شدبکه ای از عناصر  ( خاموش کردن مجموعه1است که شامل 
ای از مسیرهاست کده میزاندی از تصاضدای بدار کدل شدبکه بده آنهدا          مجموعه

در حول سالهای اخیر بندی سبز  شبکهاگر چه زمینه  اختصاص داده شده است.
تحصیصدات  تعداد محددودی از  تنها  ،توههات زیادی را به خود هلب کرده است

وهدود  بندابراین،  . [7] اختصاص داردآگاه به مهندسی ترافیک انرژی این حوزه
فصدان یک روش مدیریت اندرژی کدارا بدرای    ، ترافیک در شبکههای ک ینکل

ها و سایرتجهیزات شبکه(، افزایش قیمت  ها، سوئیچ زیرساخت شبکه )مسیریاب
هدای   افزایش تعداد شرکتباالخره انرژی، افزایش همعیت مشتریان اینترنت و 

سی ترافیک اهرای یک روش مهندانگیزه هملگی خدمات اینترنتی دهنده  ارائه
 کنند. آگاه را در سهح شبکه ایجاد میانرژی

دو، فرضیات و مفاهی  پایه مورد نیداز را شدر    بخش در ، ادامه مصاله در 
های مهندسی ترافیدک اندرژی آگداه را بررسدی      چالشدهی . در بخش سه  می
دهدی . در بخدش پدن      مدی  ارائهو روش پیشنهادی را در بخش چهار  کنی  می
نیز  سوی کارهای آتیگیری و شود. نتیجهنتای  ارزیابی آورده میسازی و شبیه

 در بخش انتهایی مصاله آورده شده است.

 مفاهیم پایه -2

هدا هسدتند.   سخت افزار اصلی مورد استفاده در مهندسدی ترافیدک، مسدیریاب   
-های شبکه ارائده مدی  بنابراین در این بخش مدل مصر  انرژی در مسیریاب

روش از آنجا که هد  اصلی ما در این مصالده ارائده یدک    گردد. عالوه بر این، 
است، در  DAMOTE [8]بر الگوریت  آگاه مبتنی بر مهندسی ترافیک انرژی

  نمایی .یماین بخش نحوه عملکرد الگوریت  پایه فو  را نیز تشریح 
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 ای افزارهای شکكه مصرف انرژی در سخت -2-1

 lineچندین یک شاسی و های مورد استفاده در هسته شبکه شامل مسیریاب

card سازی هر هستند که قابلیت غیرفعالline card    و نیدز  بهدور هداگانده
تدرین عامدل مصدر      هدا اصدلی   line card  مسیریاب وهود دارد.شاسی کل 

 Cisco 12000انرژی در هر مسیریاب هسدتند. بعندوان مثدال در مسدیریاب     
شود. در این مصالده   می line cardصر   ،% مصر  انرژی مسیریاب43حدود 

از  line cardو هدر   line cardفرض بر این است که هر مسیریاب از یدک  
متصل باشد.  لینکیک هر پورت ممکن است به  است.پورت تشکیل شده  12

دو وات بیکداری   وات و هر پورت در حالت line card 40انرژی مصرفی هر 
 1.23انرژی مصرفی هر پورت در صورت بکارگیری تمدام ظرفیدت آن   . است

بدا  کندد.   وری تغییدر مدی   این میزان مصر  انرژی بدا نسدبت بهدره    است. وات
ژی مصرفی هر پورت احتساب انرژی مصرفی ثابت هر پورت میزان حداکثر انر

ای مختلده   تحلیلی هامع از مصر  انرژی اهزای شبکهخواهد بود.  وات 3.23
 وهود دارد. [9] در

دارای نرخ ارسدال   مصالهها در این  های تمامی مسیریاب پیکربندی پورت 
1Gbps های متصل بده   . هنگامی که تمامی پورتاند فرض شدهline card 

تواند غیرفعال شود و در مصر   مربوحه نیز می line card ،شوند غیرفعال می
میزان مصر  انرژی کل مسیریاب از فرمول  شود.هویی بیشتری  انرژی صرفه

 :شود محاسبه می( 1)
(1) Pr = Pch + Nln*Pln + ∑              

            

       
   ) + Np*C  

نمایانگر مسیریاب،  rمیزان مصر  انرژی است. P،  (1)در فرمول شماره 
ch مسدیریاب،   شاسیNln  وNp   بده ترتیدب تعدداد    نیدزline card   و تعدداد

هدا را نمدایش    انواع پیکربنددی پدورت   configsکنند.  ها را مشخص می پورت
، اندرژی  Cکندد و   سه  هدر پدورت در کدارایی را مشدخص مدی      UFدهد. می

 .کند نظر از میزان بار، مصر  میصرفیک پورت، ثابتی است که مصرفی 

 DAMOTEمكانیسم  -2-2

اسدت کده    DAMOTE الگوریت  پایه مورد استفاده در این مصالده مکانیسد   
هدای   شبکه در الگوریت این  باشد.آگاه از آن میهد  ما ارائه یک نسخه انرژی

MPLS  عمددل نمددوده و در هنگددام برقددراری مسددیرهایLSP و ، بصددورت آنالیددن
منظدور انجدام   بده   اسدت. یدک تدابع هدد  مشدخص     به دنبال بهینه نمودن تدریجی، 

 bellman fordیدا  bellman kalabaاز الگدوریت    DAMOTEمسدیریابی،  
 کند. استفاده می

 DAMOTEتابع هدف مورد استفاده در  -2-2-1

مدورد اسدتفاده قرارگرفتده اسدت کده       DAMOTEمختلفدی در    توابع هد 
( 6باشدند. فرمدول )   مدی  3کمینه کدردن ترافیدک  و  2تعادل بارمشهورترین آنها 

 دهد. ترکیبی از این دو تابع را نمایش می
در  کمینه کدردن ترافیدک   تهثیربه منظور درهه بندی  αپارامتر ( 6در فرمول )

سیرها و پخش بیشتر کوچک به دنبال حوالنی کردن م α. است تعادل باربرابر 
تر سعی بر کاهش پخدش ترافیدک در    بزرگ αدر حالی که  استبار در شبکه 
 لینکدهنده یک  نشان (i,j) کند. از ازدحام هلوگیری می α 0= کند. شبکه می

      است.  Uهای  لینکاز مجموعه 
دهنده پهندای باندد رزرو شدده از     نشان    

      است.  لینکیک 
̅̅    دهد.  را نشان می لینکظرفیت یک      ̅̅ ̅̅ ̅̅

میدانگین       
 ها است. لینکپهنای باند رزرو شده از کل 

(2) 
∑  

      
   

 
     
    

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

    
         +α∑  
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 طرح مسأله -0
اند که حج  زیادی از بار را با قابلیدت   شبکه های امروزی حوری حراحی شده

ها معمدوال از   احمینان باال به مصصد برسانند. برای رسیدن به این هد ، شبکه
هدای   وری شدبکه  ها برخدوردار هسدتند. بهدره    ها و گره لینکدر تعداد   افزونگی
اسدت. باتوهده بده ایدن      %40های ذکر شدده حدداکثر    به دلیل ویژگی امروزی

و  لیندک ای را به سمت تعداد محددودی   خصوصیات قادری  که ترافیک شبکه
منظور ذخیره مصر  اندرژی   های اضافه را به ها و گره لینکگره سو  دهی  و 

(چگونده  1: غیرفعال کنی . برای رسیدن به این هد  با دو چالش روبرو هستی 
و گره خاموش داشته باشی  و  لینکمسیرها را انتخاب کنی  که تعداد بیشتری 

(چگونه در کنار ذخیره انرژی بتوانی  کارایی شبکه را در حدد معصدولی حفد     2
ارائه شدده  ترافیک  روش مهندسی ها تهخیر حوالنی نداشته باشند.  کنی  وبسته

بدا کداهش اندرژی     بوده و همزمان MPLSهای  شبکهدر این مصاله مبتنی بر 
 کند. در سهح معصولی حف  میآن را نیز کارایی  مصرفی شبکه،

و  Abilieneآگداه از شدبکه    ترافیک اندرژی  ما برای حل مسهله مهندسی
شدبکه  مشخصدات  . [10] های تصاضای مربوط به آن استفاده کدردی   ماتریس

Abilene آن  ایهای لبهگرهای که ما به آن دسترسی داری  تنها احالعاتی از
خودشان  Abileneهای موهود در توپولوژی  گرهدر دسترس است. یعنی تمام 
تدوان در   ها هستند و درنتیجه به هدی  عندوان نمدی    مبدا یا مصصد ارسال بسته

بندابراین   .هدا کدرد   گرهاقدام به خاموش کردن این ههت ذخیره مصر  انرژی 
و ه  گره را از توپولدوژی خداموش کندی ، یدک      لینکبرای اینکه بتوانی  ه  

ایجداد   Extended Abileneبده ندام    Abileneنسخه تغییر یافتده شدبکه   
و گدره   لیندک اسدت کده تعددادی     Abileneکردی . این شبکه همان شدبکه  

و  Abileneهای  افه شده است. مشخصات شبکهبه آن اض 9میانیبعنوان گره 
Extended Abilene  قابل نمایش است. در کارهایی از همله  (1)در هدول

 برای تست الگوریت  ارائه شده است.  در توپولوژی چنین تغییراتی [11]

 
 ها : ویژگی توپولوژی (1)جدول 
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0 0 12 30 12 Backbone Abilene 

33 6 12 52 13 Backbone Extended 

Abilene 
 

 روش پیشنهادی -0
آگاه مکانیسد    نسخه انرژی روش پیشنهادی خود که خواهی  در این بخش می

DAMOTE  ایدن بخدش دارای سده زیدربخش اسدت.      را شر  دهی است .
سدازی   های توپولوژی بمنظور آماده زیربخش اول راهع به امتیاز دهی به لینک

آگاه کدردن   آنها برای استفاده در الگوریت  است. در زیربخش دوم، نحوه انرژی
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DAMOTE هی . در بخش آخر، توانایی الگوریت  برای مواههه د را شر  می
  شود. با خها بررسی می

 های توپولوژی لینکامتیازدهی به  -0-1

که همانهور  ها هستی . لینکبرای امتیازدهی به در این بخش به دنبال روشی 
بدا فدرض یکسدان بدودن خصوصدیات تمدام       توضیح داده شدد   1-2در بخش 
 همچندین  و ها یکسدان اسدت   مصر  انرژی در تمام پورت ها، میزان مسیریاب

هدای   رترا خاموش کرد که تمام پدو  line cardتوان یک  تنها در صورتی می
هویی شده ناشی از خداموش کدردن    انرژی صرفه متصل به آن خاموش باشند.

line card کنی   انرژی قابل توههی است، بنابراین معیار را حوری حراحی می
 های بیشتری را بتوانی  خاموش کنی .line cardکه 

هدایی از   حلی که در اینجا بکار بردی  به این نحو است که ابتدا پدورت  راه
line card  کنی . حدال بده هدر     ی متصل نیستند خاموش میلینککه به هیچ
line card   هدای روشدن آن اسدت     دهندده تعدداد پدورت    یک عدد کده نشدان
های توپولوژی  اختصاص عدد به گرهیک نمونه  (2)دهی  هدول  اختصاص می

برابدر کمینده عددد     (2) را همانند شدکل  لینکاست. سپس وزن هر  (2) شکل
هرچه ایدن   دهی . قرار می لینکآن های دو سر line cardاختصاص یافته به 

گزینه مناسبتری برای غیرفعال شدن است، زیدرا   لینکعدد کوچکتر باشد، آن 
تدری دارندد، احتمدال خداموش      تیازهای ک هایی که ام لینکبا خاموش کردن 

توانی  غیرفعال کندی    . گره را زمانی میدشو شدن گره متصل به آنها بیشتر می
 های متصل به آن غیرفعال است. لینککه 

 
 ها ( : نتیجه امتیازدهی به گره2)جدول 

 

 
 ها لینک به یازدهیامت جهینت( : 1)شكل 

 DAMOTEآگاه کردن  انرژی -0-2

 Abileneهدای معروفدی مانندد     را بر روی توپولوژی DAMOTEالگوریت  
تدوانی  بدا    دهدد کده مدی    ها نشان مدی  لینکوری  اهرا کردی . پایین بودن بهره

مصدر    های ک  اهمیت از توپولوژی، گرهو  ها لینکتعدادی از خاموش کردن 
هدا و   لیندک انرژی شبکه را تا حد زیادی پدایین بیداوری . بده منظدور انتخداب      

هدای موهدود، روش زیدر را ارائده کدردی .       هایی برای حدذ  از توپولدوژی   گره

آگاه که وظیفده آنهدا ذخیدره اندرژی      ی حالت انرژیهای ارائه شده برا الگوریت 
بوسیله غیرفعال کردن تجهیزات است باید قابلیت برخورد با حج  ترافیک باال 

وری باالی پنجاه درصد را داشته باشند، برای آزمایش الگوریت  ارائه  یعنی بهره
وری  شده، حج  ترافیک تزریق شده به شبکه را تا هایی باال بردی  کده بهدره  

را برروی شدبکه   DAMOTEبرنامه  سپس درصد برسد. 30حدود بیشینه به 
را بدسدت آوردید .    لیندک وری هر  با خصوصیات گفته شده اهرا کردی  و بهره

وری صدفر بودندد، خداموش     هایی که با این حج  ترافیکدی دارای بهدره   لینک
استفاده های پشتیبان در شبکه هستند که بهنگام نیاز  لینکها،  لینکشدند. این 

وری و امتیداز   ها در شدبکه بدا اسدتفاده از دو معیدار بهدره      لینکشوند. بصیه  می
مرتب شدند. از این مجموعه مرتدب شدده    صعودی اختصاص داده شده به آنها

ی که با حذ  آن تصاضاها بهدور کامدل مسدیریابی شدوند و     لینکبه ترتیب هر 
رای خاموشدی موقدت   وری شبکه از هشتاد درصدد بداالتر ندرود بد     بیشینه بهره
 شود. شود و انرژی مصرفی آن ذخیره می انتخاب می

آمیدزی گدرا     هدا از نظریده رندگ    لیندک بمنظور غیرفعال کردن موقدت  
هایی که برای خاموشی موقدت انتخداب     لینکاستفاده کردی . به اینصورت که 

های شبکه داشتند به آنها اختصاص  لینکشدند، رنگی متمایز با رنگی که سایر 
هدایی کده دارای    لینکیابی اهازه عبور ترافیک از ادی . سپس در مرحله مسیرد

این نوع رنگ خاص بودند را مسدود کدردی . و از آنهدا در مسدیریابی اسدتفاده     
شدود و در   نکردی . توپولوژی حاصل از الگدوریت  فدو  در شدبکه اعمدال مدی     

این توپولدوژی بدرای    گیرد. عدم استفاده از ای از روز مورد استفاده قرار می بازه
سدت، بلکده   اضداها نی تمام روز بمعنی عدم حمایت احتمالی این توپولوژی از تص

هویی بیشتر در مصر  انرژی قادر خواهی  بدود در سداعاتی کده     بمنظور صرفه
یابد، با تغییر تنظیمات این توپولوژی تعدداد   میزان تصاضای ترافیکی کاهش می

 عال کنی .های بیشتری را غیرف ها و گره لینک

با تغییرات ترافیكی و رخداد  هپایداری در مواجه -0-0

 خطا

گیدرد درصدد    یکی از مباحثی که در ارائه یک الگوریت  مورد بررسی قدرار مدی  
بینی نشده در آینده است. هرچده میدزان ایدن     حمایت الگوریت  از حوادث پیش

ندان بده   یابد و قابلیت احمی ها بیشتر باشد، نصص الگوریت  کاهش می بینی پیش
های آفالیدن ارائده شدده فصده بصدورت یدک        حل یابد. اکثر راه آن افزایش می

مانند و با رسیدن به یک توپولوژی از مشداهدات انجدام    پردازش باقی می پیش
گرفته و ارائه الگوریت  خود، قادر به پشتیبانی از این توپولوژی در حین کدار آن  

لیل درنظدر نگدرفتن حجد     در شبکه نیستند. برخی خهاهای بوهدود آمدده بدد   
ای  ترافیکی خاصی در آینده است که شبکه بدلیل خاموش بودن اهزای شدبکه 

های ارائه شدده،   قادر به مسیریابی آنها نیست. وهود این مشکالت در الگوریت 
ما را برآن داشت که این نکات را در الگوریت  خود لحاظ کنی  و فصه به یدک  

 پردازش اکتفا نکنی . پیش
هایی که در آینده به شبکه تزریق  عدم حمایت احتمالی از ترافیک بمنظور

، ابتدا میزان تصاضایی که برای حجی  ناگهانیهای  شوند و همچنین ترافیک می
کده  آوردی  را تا هایی باال بدردی    بدست Abileneاصال  توپولوژی از سایت 

هدا   لینککار تعداد  صعود کند. با انجام این درصد 30وری به حدود  بیشینه بهره
یابدد، امدا    باشند کداهش مدی   هایی که در شبکه قابل خاموش کردن می و گره

شد  بینی نشده وارد شبکه خواهند ه پیشهای با حج  باال ک دیگر نگران ترافیک
هدای احتمدالی    بمنظور حمایت شبکه از شکست بعدینیستی . کار انجام شده 
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ای به حالدت فعدال در    ندن عناصر شبکهدیگر در آینده که انجام دادی ؛ بازگردا
با خهاهایی است که بدلیل خاموش بدودن آنهدا اتفدا  افتداده      مواهههصورت 

( 1به شبکه در آیندده را بده دو قسدمت تصسدی  کدردی :       هاست. خهاهای وارد
( خهاهای بوهدود  2افزاری و کمبود پهنای باند و  خهاهای بدلیل نصص سخت

از ترافیک وارده به آن بعلت خداموش بدودن   آمده به دلیل عدم حمایت شبکه 
تجهیزات. در ههت رفع خهای دوم اگر تصاضدایی وارد شدبکه شدود و بددلیل     

و  لیندک خاموش بودن تجهیزات قادر به انتصال آن نباشی ، به تعداد مورد نیداز  
کنی  که تصاضا قابل انتصال شود. امدا اگدر خهدا در انتصدال بدار       گره را فعال می
ای  ل بودن تجهیزات نباشد، مانندد خهاهدایی کده در هدر شدبکه     بدلیل غیرفعا

کنی . اما احتمدال بوهدود آمددن چندین      ممکن است رخ دهد با آن برخورد می
آمده از الگوریت  مدا بددلیل دقدت الگدوریت  در حالدت       خهایی در شبکه بدست

 آفالین بسیار ناچیز است. 

 کارایی ارزیابیسازی و شکیه -5
اید . ایدن    سدازی نمدوده  پیداده  ++Cسداز  در یک شبیه الگوریت  پیشنهادی را

هدای مصدر  حافظده    الگوریت  مشخصات توپولوژی شبکه به همدراه ویژگدی  
را از ورودی دریافددت نمددوده و هددا و نیددز مدداتریس ترافیددک تصاضددا مسددیریاب

های کاندید برای غیرفعالسازی و از همله لیست گره/لینک پارامترهای مختله 
 core i5برروی سیست  اینتل آزمایشات دهد. خروهی ارائه می را به عنوان ... 

یگابایدت انجدام   گیگاهرتز و با حافظه داخلی چهار گ 2.53با فرکانس پردازنده 
هدای تصاضدای    ماتریس تصاضا از بین ماتریس 12. نتیجه حاصل از بررسی شد

 (3)و  (2)اسدت. محددور عمدودی در شددکل    تسدت شددده در اینجدا آورده شددده  
دهد. همانهور  را نمایش می در ساعات مختله یک روزوری بیشینه شبکه  بهره

مشدخص اسدت، بده ازای خداموش کدردن       (3) ( و2) و شکل (3)که ازهدول 
 Extended% در شددبکه 40وری تددا  ، بیشددینه بهددرهلینددکتعدددادی گددره و 

Abilene   در شددبکه 34و %Abilene   رشددد داشددته اسددت. ایددن موضددوع
دهنده این است که با خاموش شدن برخدی تجهیدزات بدرای تجهیدزات      نشان

وری آنها در سهح معصولی اضافه شدده   دیگر مشکلی پیش نیامده است و بهره
 است.

و  Abileneهددای  درصددد ذخیددره انددرژی در شددبکه  (5)و  (4)شددکل 
Extended Abilene دهد. در شبکه  را نمایش میAbilene  ذخیدره  2تا %

هدا سده     لیندک دهنده این است که  مصر  انرژی داشتی . این موضوع نشان
ها هستند که سه  عظیمی از مصدر    کمی در مصر  انرژی دارند و این گره

ها در  اهمیت خاموش بودن گره (5)دهند. شکل  انرژی را به خود اختصاص می
% قادر به 35حدود یانگین حور م بهدهد، که  ذخیره مصر  انرژی را نمایش می

ذخیره مصر  انرژی خواهی  بود. همچنین حاصل نتای  نشانگر این است کده  
حداکثر حول مسیر پس از خاموشی تجهیدزات و انتصدال مداتریس ترافیدک در     

های آزمایش شده، برابر حداکثر حول مسیر قبل از خاموشدی تجهیدزات    شبکه
 است. 

، لینددکگددوریت  حددذ  ترتیبددی آمددده، ال بمنظددور مصایسدده نتددای  بدسددت
Extended Link Elimination  (ELE) سدازی کدردی . ایدن     را پیداده

 Sequential Backwardالگدددوریت  بدددا اسدددتفاده از روش مشدددهور 

Elimination های شبکه را به حور موقت خداموش   لینکتک  به ترتیب تک
ه حالت خاموشی ی را بلینککند. در پایان کار با توهه به ارزیابی انجام شده  می

برای انتصدال   failureباعث رخ دادن  اوال  لینکبرد که خاموشی آن  کامل می
و بیشینه  وری مجموع شبکه را کمینه کند ، بهرهلینکحذ  آن  بار نشود؛ ثانیا 

دهد کده   این کار را تا زمانی انجام می درصد شود. 30وری شبکه کمتر از  بهره
  شدن نباشد سپس بدرای ذخیدره بیشدتر    بیشتری از شبکه قادر به حذ لینک

هدای ورودی بده و خروهدی از آن     لیندک هایی از شبکه که تمامی  انرژی، گره
 برد. خاموش باشند را به حالت خاموشی می

بر است امدا نتدای  حاصدل از آن     بسیار زمان ELEالگوریت  هر چند که 
و روش حذ   EADTEحاصل از الگوریت   بسیار دقیق است. با مصایسه نتای 

پیشنهادی الگوریت  نتای  که باالترین دقت را دارد، متوهه شدی   لینکترتیبی 
EADTE  ( 3هددول )  .نتای  حاصل از الگوریت  حذ  ترتیبی نزدیک استبه

 دهد. نتیجه مصایسه انجام شده را نمایش می

 نتیجه گیری و سوی کارهای آینده -6
 نرژی آگداه را بررسدی کدردی  و   رافیک اهای مهندسی ت در این مصاله ما چالش

ها در ساعاتی که ترافیدک   لینکها و  روشی اکتشافی برای خاموش کردن گره
حجدد  کمددی دارد ارائدده دادیدد . در ایددن روش عددالوه بددر خدداموش کددردن   

قابلیت احمینان و بیشدینه  مات ، ها کیفیت خد ها و گره لینکای از  زیرمجموعه
 هدای  لیندک بدروز خهدا در    چالش دیگر  وری نیز مورد توهه قرار گرفتند. بهره

 هدای  لیندک بدا روشدن کدردن      EADTEاست کده  فعال در حین کار شبکه
ارزیدابی ایدن الگدوریت  بدرروی      .کندتا حدودی آن را مرتفع  تواند میغیرفعال 

های تصاضای  با ماتریس Extended Abileneو  Abileneتوپولوژی های 
تددوانی   بیددانگر ایددن اسددت کدده مددیصددورت گرفددت. نتددای  حاصددل متفدداوت 

وری در  ها را با افزایش معصولی از سهح بهدره  ها و گره لینکای از  زیرمجموعه
حل ارائده   ساعاتی که به آنها نیاز نداری  غیرفعال کنی . در آینده قصد داری  راه

شده را به سمت آنالین بودن سو  دهی  و با آمدن تصاضا نسبت به خاموش و 
 یزات تصمی  بگیری . روشن کردن تجه

 .Extended Link Elimination و EADTE یها تمیالگور سهیمقا یمحاسبات جینتا( : 3)جدول 

لینک خاموش گره/تعداد 

 ELEبا روش  Abileneدر 
 

خاموش در  /لینکتعداد گره

Extended Abilene با روش  ELE 

 

 لینک خاموش در گره/تعداد 

Abilene  با روشEADTE 

 Extended خاموش در /لینکتعداد گره

Abilene  روش با  EADTE 

 

 زمان

 

0/13 6/35 0/13 6/31 00:00 

0/14 6/36 0/13 5/26 04:00 

0/16 6/33 0/6 4/23 03:00 

0/16 6/33 0/13 4/31 12:00 

0/12 6/33 0/13 5/29 16:00 

0/12 6/34 0/2 5/29 20:00 
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 Abilene شبکه در یور بهره : (2)شكل 

 
 Extended Abilene شبکه در یور بهره : (0)شكل 

 
 Abileneشبکه در یانرژ رهیذخ : (0)شكل 

 
 Extended Abilene شبکه در یانرژ رهیذخ : (5)شكل 
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