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 ماشين مجازي تحرك پذيري: مروري برتكنولوژي هاي  اتصال مراكز داده 

    OTVو LISPاستفاده از با  

  
  پري جعفرزاده                                                                                    * بهفر هرمزي                                           

  الكترونيك- كارشناس ارشد مهندسي برق                                           MBAكارشناس ارشد                              

 hormozi@persiatc.com: پست الكترونيكي                 

 
   09123700165  :شماره تماس*

  

  چكيده

در حال حاضر روند . براي اتصال مراكز داده ابداع و ارائه شده است  نيز فيمختل تكنولوژي هاي، مراكز داده  و توزيع همزمان با رشد   

و سپس  كند به يكديگر متصل بسياردور مراكز داده را در فواصل دهايي است كه در قدم اول بتوان دنيا متوجه روش هاي تكنولوژي

كز داده و سرورهاي آنها در مجاورت فيزيكي يكديگر هاي ارتباطي و زيرساختي را به گونه اي به كار گيرند كه گويي اين مرا سرويس

ارتباطاتي با  دنكه بتوانهستند  خلق تكنولوژي هايينظير سيسكو در جستجوي  هاي رهبر بازار  شركت علمي تربه بيان . قرار دارند 

ماشين هاي مجازي مراكز داده   يي جابجاامكان در صورت نياز به اين ترتيب . دنسه فراهم كنمحيط هاي اليه اليه دو را در ويژگي هاي 

دست آوردن امتيازات ه هدف از اين تكنيك ها ب. فراهم مي شود با حداقل زمان قطعي سرويس از يك مركزداده به مركز داده ديگر 

هاي فيزيكي و مباحث اقتصادي و تجاري است كه پاسخگويي و پايداري حداكثري  قابليت تحمل پذيري خطا ، غلبه بر محدويت

 VPLS  ها نظير و ساختار برخي تكنولوژي داردهاي ارائه شده  اين مقاله نگاهي گذرا به سير تحول راه حل. رويس را ارائه مي كند س

،FabicPath  ،OTV ،LISP  مي كندهاي هريك را بيان  و محاسن ، معايب و محدوديت مي دهدصورت خالصه شرح ه را ب... و.  

  

  

  2، بسط اليه  و بار كاري VMتحرك پذيري ،  LISP ،OTVداده ، كزامر اتصال :واژه هاي كليدي

 

 

  مقدمه

با افزايش . خود را در يك مركز داده انجام داده باشد  2تمام برنامه هاي كاربردي 1امروزه ، كمتر مي توان شركتي را يافت  كه ميزباني   

ترين راه براي  سرويس يك ساعته مي تواند سريع يعات ، قطعروز افزون وابستگي هاي نتايج كسب و كار به پردازش هاي فناوري اطال

ساخت حداقل دو مركز داده جداگانه براي يك سازمان كه به طور جدي در انديشه ،  در نتيجه. ورشكستگي شركت ها به حساب آيد

براي كاهش احتمال بروز تهديد و معموال .   مي باشد ، ضروري است 3فاجعه  تداوم كسب و كار  و توانايي ارائه سرويس در صورت بروز

  .خطرات يكسان براي هر دو سايت ، اين دو سايت از فاصله جغرافيايي معيني از هم ساخته مي شوند 

                                                           
1
 host      

2
 application 

3
Disaster Recovery  
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اتصال مراكز بايد توجه داشت علي رغم  توصيه هاي مختلف به فاصله بسيار زياد بين دو مركز داده عواملي مانند تكنولوژي هاي    

استفاده و ميزان  بودجه هر  ،  برنامه هاي كاربردي مورد و روش هاي انتقال  ده هاي انتقالي بين مراكز دادهحجم دا  ،DCI(4(داده

  .سازمان  مرزهاي طبيعي چنين تصميمي را تعريف خواهد كرد 

باط مراكز داده و ارتبراي اتصال  ) پروتكل هاي مسيريابي( 3سال هاست راه حل ها و روش هاي مبتني بر تكنولوژي هاي اليه     

مشكالت و  7، ترافيك ناگهاني 6نظير لوپ 2هاي شناخته شده اليه  5اتصال دو مركز داده آنها را از آشفتگي  توصيه مي شود تا ضمن

با پايگاه داده و يا  2برخي  برنامه هاي كاربردي  در يك مركز داده به ارتباط اليه اما از سوي ديگر  . ]4-1[ايزوله كند 8همگرايي مجدد 

الح اليه دو طبين دو يا چند مركز داده در اص 2راه حل پيشنهادي براي توسعه  اليه . ساير برنامه ها در مركز داده ديگر نياز دارند 

ماشين  مهاجرتامكان فراهم ساختن  وعالوه  بر تامين نياز هاي مطرح شده   كه 11گفته مي شود VLAN  10يا بسط9توسعه يافته 

  .مانع از بروز مشكالتي شود كه در فوق به آن اشاره شد  مي تواند  بين مراكز دادهو داده ها VM   (12(هاي مجازي 

همان مركز  در ديگر يك سرور فيزيكيبه  يماشين مجازمهاجرت يك  ،سنتي  يا مراكز داده در شبكه هاي كامپيوترياز سوي ديگر    

 . است IPتغيير  مند، نياز  مراكز دادهبين  13تحرك پذيري بار كاري  و يا سايت اصليبه دليل بروز حادثه در  راه دور مركز داده داده يا 

 با  ماشين مجازيرتباطات تمام ابه معني قطع ،  مهاجرت كننده  ماشين مجازي جديد به  IPاختصاص  كز داده ،امرهاي در سناريو

تكنولوژي هاي به اين ترتيب در كنار  .ارتباط است و يا از سر گيري مجدد نياز به ايجادو  غيره  و 14 متعادل كننده هاي بارفايروال ها، 

بهينه  ايرهو راه كاماشين هاي مجازي مهاجر بين مراكز داده  قبلي آدرس IP ، تكنولوژي هاي حفظ  بين مراكز داده 2بسط اليه 

  .مطرح شد نيز سازي مسير يابي 

   15تاريخچه مراكز داده توزيع يافته  -1

در طول چهار دهه پيش از بررسي تكنولوژي هاي اتصال مراكز داده ، در اين بخش نگاهي گذرا به تاريخچه مراكز داده توزيع يافته    

  .شده اند درك كرد نولوژي هاي بازيابي در صورت بروز فاجعهتكآسان تر انتظاراتي را كه موجب خلق  خواهد شد تا بتوان گذشته  

   ) 8017دهه اواخر تا   70اواسط دهه ( 16عصر سرد - 1- 1

 mainframeسيستم هاي براي استقرار به طور عمده  كهبودند   فضاهاي تجهيز شده در واقع همان، مراكز داده در اين دوره    

راه در يك مكان امن نگهداري داده هاي ذخيره شده بر روي نوار و  ها ذخيره داده شامل 18فرايند پشتيبان گيري . استفاده مي شدند 

                                                           
4
 Data Center Interconnect 

5
 turmoil 

6
 loop   

7
 flood 

8
 reconvergence 

9
 Layer 2 Extension  

10
 VLAN Extension 

١١
فقط به اتصال بين مراكز داده اختصاص ندارد و در داخل يك مركز داده نيز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد و از همين جا  2يادآور مي شود كه بسط اليه  

  .به چشم مي خورد) ين مراكز داده ب(  Inter-DC و) داخل مركز داده( Intra-DCتقسيم بندي تكنولوژي هاي 

12
 Virtual Machine 

13
 workload mobility 

14
 load balancer 

15
 Distributed Data Centers 

16
 Cold Age 

17
  . تمامي تاريخ ها ميالدي هستند  

18
 backup 
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همچنين  . ]2, 1[رفته بازيابي مي شد ستبه سايت انتقال مي يافت و اطالعات از د داده هاي ذخيره شده  نيازدر صورت بود كه  19دور

پردازش از لحظه بارگذاري داده هاي ورودي در سيستم آغاز مي و  و يا دوره اي بود 20اي  به صورت دستهبرنامه هاي كاربردي پردازش 

چند  وانست مي ت RTO 23 و RPO  22 ،و تكنولوژي هاي بازيابي 21 بسته به دوره زماني اين برنامه ها لذا در صورت بروز حادثه  .شد

  . باشد چند هفته  روز يا حتي

استفاده  25پشتيبان گرم يا 24پشتيبان سرداز سايت هاي  ستندها مي توان ، شركتبرنامه هاي كاربردي  RTO ميزان با توجه به    

) گاهي اوقات سخت افزار( بازيابي داده و انتقال آن به برنامه هاي كاربردي الزم به نصب نرم افزارپيش از  پشتيبان سردسايت در  . دنكن

هر در ، با اين حال .]1[مورد نياز براي بارگذاري داده از پيش آماده است و سخت افزار نرم افزار  پشتيبان گرمدر سايت در حالي كه . بود

  . ]2, 1[مي باشدنياز   دستيمداخله به  سناريو دو 

 ) اخيرتا اواسط دهه  90دهه (  26عصر داغ -2- 1

رنامه هاي كاربردي بپيدايش  مي توان به  ،و از مشخصه هاي آن  بود  كسب و كار الكترونيكي و ظهور انفجار اينترنت عصر اين دوره   

 28دسترس بودن بردرجه اول  دركار گرفته شده ه ب فن آوري هاي بازيابي ، در نتيجه .اشاره كرد  27به  پاسخ بي درنگ  با نياز آنالين

در سايت اصلي واكنش سريع 29شديد هاي دور بتواند به قطعي از راه  مركز داده يك سايت انتظار مي رفت كه . شدندمتمركز  خدمات

  . ]2, 1[شدمحدود مي   دقيقه يا حتي چند ساعتچند  بههاي كاربردي  براي اين برنامه RTO و RPO مجموع بنابراين، .نشان دهد 

آماده داده  مراكز در واقع، اين .را پياده سازي كنند  30پشتيبان فوري يا داغ راه دور سايت هايدادند  ترجيحها  شركت از اين رو،   

 هاي كالستر ، مفهوم به اين ترتيب .  پاسخ دهند) 32اوليه (مركز داده اصلي  در بزرگ هاي 31رخداد به  به طور خودكار  تابودند 

  .ديدار شد در اين دوره پ ) ژئوكالسترها يا( جغرافيايي

يت كه به لحاظ ااست كه حداقل در دو س )ها  33نود( ژئو كالستر معموال شامل مجموعه اي از سرور هاي برنامه هاي كاربردي   

در يه طور كلي  .مي شود 35آماده نود باخودكار  34فعال باعث تعويض نوديك قطعي در . هستند نصب مي شود  جغرافيايي كامال مجزا

مطلع مي  اين عمليات  نود آماده را ازرا پردازش و ذخيره مي كند و  36متقاضي هاي دريافتي  درخواست فعال نود ، ژئوكالستر يك

                                                           
19

 remote/off-site 
20

 batch processing 
21

  .رنامه هاي كاربردي است يا ب  applicationدراين مقاله منظور از برنامه ، همان 
22

  RTO  ياRecovery Time Objective   حداكثر بازه زماني قابل تحمل كه يك سيستم ، شبكه يا برنامه كاربردي مي تواند بعد از وقوع رخداد قطع

  .]3, 1[باشد
٢٣

 RPO  ياRecovery Point Objective   از داده هاي پشتيبان ) از دست رفتن داده (حداكثر بازه زماني قابل تحمل كه مي توان به دليل وقوع رخداد

  .]3, 1[بازيابي شده استفاده كرد و در حقيقت عمر داده محسوب مي شود 
24

 Cold-Standby 
25

 Warm-Standby 
26

 Hot Age 
27

 real-time 
28

 availability 
29

 major failures 
30

 Hot-Standby 
31

 incident 
32

 primary 
33

 node 
34

 switchover 
35

 standby 
36

 client 
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را از جمله نمونه هاي  37 و اوراكل رك veritasسرور كالستر  سرور ويندوز ،  failoverبه عنوان مثال مي توان كالستر . سازد

  .ژئوكالستر ها نام برد

  )كنونتا اخيراواسط دهه ( 38فعال-عصر فعال -3- 1

د است تا با بروز  قطعي شدي پشتيبانميزبان منابع سخت افزاري و نرم افزاري  پشتيبان فوري يا داغ  سايتيك  با توجه به تعريف ،    

خيلي كوتاه به ترتيب  RTO و RPOبه   39از آنجا كه برخي از برنامه هاي كاربردي حياتي .در سايت اصلي، مورد استفاده قرار گيرد 

در واقع مي توان گفت . به كار گرفته شود براي مدت كوتاهي از سال صرفا اين منابع  لذا ممكن است  صفر و چند ثانيه نياز دارند ،

مخارج يك مركز داده دريافتند نمي توان  عمده  شركت ها  در نتيجه، . ابع در شرايط عادي استفاده مي شود درصد كل من پنجاه

از اين رو ايده استفاده از مراكز داده  .مي شود استفاده صرفا در مواقع اضطراري آنپشتيبان را تقبل كرد در حاليكه از ظرفيت هاي 

از منابع بتوانند كه  برنامه هاي كاربردي فت با چنين اصولي در طراحي ،انتظار مي ر.  گرفت فعال مطرح شد و مورد استقبال قرار-فعال

 را بر روي  هابه عنوان مثال مي توان به  سرورهاي كالستر اشاره كرد كه مي توان آن .تمام سايت هاي توزيع شده استفاده نمايند 

 .]1[تقر كردمس پراكندهدر چند مركز داده  فعال ) نود (چندين سرور 

به اين . فن آوري هاي جديد توسعه يافتند تا اين اصول را پشتيباني نمايند  ،ينرم افزار و يسخت افزارمنابع  جلوگيري از اتالف براي   

توسعه را ه كار هاي  و 41 ذخيره سازهاو  هاسرور 40مجازي سازي، ) DCI(  اتصال مراكز دادهتكنولوژي هاي  و توسعه  روترتيب با ظه

سريع و  طورو به  كنندبين مراكز داده حركت د نمي توانها  و داده)   VM(هاي مجازي  نماشي ، SAN 43سط و ب42تكرار داده 

از دسترس بودن هميشگي برنامه هاي حياتي و خدمات  عالوه بر در نتيجه  . شودمي بين مراكز داده فراهم  جابجائي بار كاريخودكار 

  .تمام منابع مراكز داده استفاده مي شود 

در راستاي پياده  پذيري بار كاريو تحرك  بين مراكز داده براي مهاجرت ماشين هاي مجازي DCIتكنولوژي هاي ، دراين مقاله    

و  SANراه كار ها و تكنولوژي هاي تكرار داده ، بسط الزم به ذكر است .مي گيرد قرار فعال مورد بررسي  - سازي مراكز داده فعال

  .اله نيست مجازي سازي موضوع بحث اين مق

  ) DCI( تكنولوژي هاي اتصال مراكز داده  - 2

از ارتباطات   سيسكو به طور كلي توصيه مي كند كهشركت ،  در مراكز داده توزيع شده 2اشتراك و انتشار خطاهاي اليه براي كاهش    

ي ممكن كاهش يابد و هر سايت را از به كوچكترين  فضا 2اين اصل اجازه مي دهد تا محيط هاي اليه . استفاده شود  DCIدر  3اليه 

به . با وجود اين، برخي از برنامه هاي كاربردي به سادگي نمي توانند در اين شرايط كار كنند .ناپايداري هاي سايت مقابل ايزوله كند

هارت  مي دهند تا تبادل ها ترجيحكالسترواقع سازندگان  در. بين نود هاي  خود دارند 2ها نياز به همسايگي اليه ئوكالسترژويژه اكثر 

  .]4 ,3, 1[ 47باشد 46ناشناخته يونيكستبين نود ها به صورت برودكست ، مالتي كست و يا حتي  45ها و وضعيت اتصال 44بيت

                                                           
37

 Oracle Real Application Cluster (RAC) 
38

 Active-Active                                 
39

 critical 
40

 virtualization 
41

 storage 
42

 data replication 
43

 Storage Area Network(SAN) Extension 
44

 Heartbeat 
45

 connection state 
46

 unknown unicast 
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اجاره  بهمي باشد و شركت ناگزير ) مانند منبع تغذيه يا فضا( منابع محدوديت فيزيكي  كز دادهامر يكي از موارد شايع در براي مثال    

48ميزباني سرورخدمات 
و نرم افزارهاي مورد بهره كه سرويس ها  در حالي. كز داده بيروني و يا ايجاد مركز داده ديگر است ااز مر  

طراحان زير ساخت مركز داده شروع به راه اندازي ارتباطات  از همين رو. طراحي شده است 2مجاورت ها و ارتباطات اليه برداري بر پايه 

با مشكالت متعددي روبرو شده  راهها را  بين مراكز داده گسترش دهند و در اين  VLANبين مراكز داده كرده اند  تا بتوانند  2 اليه

    .اره مي شود كه در بخش بعدي به آن اشاند 

   2بسط اليه  چالش هاي - 1- 2

براي طراحان STP 49 اترنت و پروتكل ي را كهينارضايتي ها از برخي  ين مراكز دادهب VLANيا  2بسط اليه  مربوط بهيامدهاي پ   

در   ،الزامي هستند  رنتشبكه هاي ات در IP و برودكست  براي ارتباط ترافيك ناگهانياگر چه .شبكه به ارمغان آوردند تداعي مي كند 

به  و برودكست كنترل نشوند ، بسته هاي ناشناخته يونيكست اگر .بسيار خطرناك باشند  كز دادهابين مراتصال  مي توانند در عين حال

 رچهاگ .ايجاد مي شود كه با خود تهديد جدي عدم دسترس پذيري مركز داده را به همراه خواهد داشت  مخاطراتي،  2راحتي در اليه 

 حال بهره برداري هم زمان از كند با اين كنترل 2بسط اليه را در   50چند مقصدي ترافيك مي تواند اثرات STP نظير ي يمكانيزم ها

  .)فعال  - فعالمراكز داده (كنند مي  مختلرا  مراكز داده متعدد

 :سايت ظاهر مي شود اشاره كرد بين چند STPبه طور دقيق تر مي توان به چند نمونه از چالش هايي كه در گسترش    

گفته مي شود كه بنا به  53قطردر اصطالح  STPيك درخت  درموجود بين دو نود  هاي 52پرشبه تعداد  :51مقياس پذيري �

وجود دارد كه نتايج  7از   قطربين مراكز داده  ، احتمال بزرگتر شدن  STP توسعه با.باشد  7نبايد بزرگتر از  IEEEپيشنهاد 

  .]2, 1[ اي را به همراه  خواهد داشتغير منتظره 

54تفكيك كردن �
55ريشهبين مراكز داده ، هر گونه تغيير در توپولوژي يك سايت از طريق سوئيچ  STPبا توزيع  : 

فقط در (  

سوئيچ ها ، دچار اختالل  همگرايي دربه كليه سايت ها اعالم و ترافيك در كليه سايت ها تا پايان فرايند  ) يك سايت قرا دارد 

  . ]3-1[مي شود

56مالتي هومينگ �
انتخاب مي  ريشهبين هر سوئيچ تا سوئيچ  يك مسير را همواره  لوپبراي جلوگيري از  STPاز آنجا كه  : 

به عبارت ديگر علي رغم صرف هزينه براي . كه بين سايت ها برقرا شده استفاده مي شود  DCIكند ، تنها يكي از لينك هاي 

 . ]3-1[چند مركز داده در عمل نصف ظرفيت قابل استفاده مي باشد تامين بستر و پهناي باند موجود بين دو يا

57ترومبونينگ اثر ،2ي بسط اليه چالش هااز ديگر     
 .اتفاق مي افتد 58غير بهينهمسير يابي  كه به دليلن دو مركز داده مي باشد بي  

موجب مي شود تا ترافيك بين ) فايروال ها و روتر ها ،متعادل كنندگان بار( تجهيزات  59آماده -فعالجفت  هاي  وضعيت كنترل نشده

                                                                                                                                                                                                  
47

نيز مي توانند كار  3ئه داده اند كه در شبكه هاي اليه ، در زمينه ژئوكالسترها راه حل هايي اراVeritas مانند مايكروسافت و ،كالستر برخي از فروشندگان  

  .كنند 
48

 collocation 
49

 Spanning Tree Protocol 
50

 multidestination 
51

 scalability 
52

 hop 
53

 diameter 
54

 isolation 
55

 root 
56

 multihoming 
57

 tromboning effect 
58

 nonoptimal routing 
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در بخش  .]2, 1[ه خواهد داشترا به همرااتالف در منابع مراكز داده  وبه صورت زيگ زاگ بين مراكز داده حركت كند متقاضي و سرور 

  .هاي بعدي با جزئيات بيشتري به اين اثر اشاره مي شود 

  .]2, 1[ت بين دو مركز داده استااز سازمان ها  در انتقال اطالع ي بعض هاي  محرمانگي اطالعات نيز يكي ديگر از دغدغه   

  2تكنولوژي هاي بسط اليه  -2-2

و مطرح شده در سناريو هاي مختلف  قبلي ارائه شده در بخش هاي   وجود ندارد كه بتواند تمام چالش يهيچ راه حل منحصر به فرد   

  .  با توجه به روش ارتباط بين مراكز داده مشتري و منابع آن ،طرح ها و ويژگي هاي مختلفي وجود دارد .را حل كند

vPC    60 ، FabricPath ، EoMPLS 61 ،VPLS  62 ، 
63

 VXLAN وOTV  64   مثال هايي از تكنولوژي هاي مورد استفاده در

بر  تكيه كردنبخش نشان داده خواهد شد هدف تمام اين تكنولوژي ها اين همان طور كه در  .بين مراكز داده هستند  2بسط اليه 

 . استغير مطلوب  پيامد هاي در معرض مراكز داده  قرار دادن فرايند هاي سنتي بدون 

 نوريفيبر  اتصاالت بر روي  اترنت بسط -2-2-1

MECسيسكو در ادامه راه كار هاي شركت .  صورت پذيرد vPC تكنولوژينگاهي گذارا بر بهتر است پيش از بررسي اين روش ،    
و  65

را در )پورت چنل مجازي ( vPC، ويژگي  ]4500X ]6و  4500E ، 6800،  6500سري   در سوئيچ هاي VSS 66به دنبال معرفي 

متصل هستند    Nexus  سوئيچدو  به كه به طور فيزيكي لينك هايي تااجازه مي دهد   vPC.معرفي مي كند   Nexusسوئيچ هاي 

از ديد دستگاه سوم ،  .)1شكل (هر شودظابه آنها متصل است  dual-homedبراي دستگاه سوم كه به صورت پورت چنل  عنوان يك به

 و يا هر دستگاه سرور، فايروال  سوئيچ، مي تواند يك دستگاه سوم. به نظر مي آيد ) 67مجازي(به صورت يك سوئيچ  vPCسوئيچ هاي 

ازي بين نودها ، با به كارگيري تمام مسير هاي مو عالوه بر جلوگيري از لوپ، vPC . باشد ندمي كرا پشتيباني  68شبكه اي كه اتر چنل

, 7[ي شود م )  STPنقطه مقابل (  و سرعت در همگرايي شبكه مي كند و موجب افزايش پهناي باند متعادلبار ترافيكي را بر روي آنها 

8[ .  

  

 vPCو STPمقايسه توپولوژهاي مبتني بر   )1(شكل

                                                                                                                                                                                                  
59

 Active-Standby 
60

 Vitual PortChannel 
61

 Ethernet over MPLS 
62

 Virtual Private LAN Service 
63

 Virtual eXtensible LAN 
64

 Overlay Transport Virtualization  
65

 Multi-chassis EtherChannel 
66

 Virtual Switching System 
67

 .اشتباه نشود  Nexus 1000V  در اينجا منظور از كلمه مجازي از ديد توپولوژي است و با مفهوم سوئيچ هاي مجازي سيسكو  
68

 EtherChannel 
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 3 سوئيچي  اترنت از تمام  لينك ها ترافيكاجازه نمي دهد تا براي جلوگيري از لوپ  STP سمت چپتوپولوژي  در،) 1(در شكل   

 vPC با استفاده از استسمت ر در حالي كه در توپولوژي.  درصد ظرفيت مورد استفاده قرا مي گيرد  تنها پنجاهدر واقع  . عبور كند

 .  برقرار مي شود  vPCهاي و سوئيچ  3سوئيچ بين موجود ترافيك بر روي تمام لينك هاي 

 

  

 و پياده سازي تكنيك هاي پورت چنل DCIدر  DWDMاستفاده از فيبر تاريك و يا ) 2(شكل 

 

ر از هم فاصله دارند استفاده از فيبرتاريك  و يا  تامين يكي از روش هاي عالي براي اتصال دو مركز داده كه كمتر از چند صد كيلومت   

اجرا و يا اجاره  فيبر و تامين ظرفيت هاي مربوطه به متوليان و قوانين هر كشور ( ]4-1[است DWDMظرفيت با استفاده از تكنولوژي 

شركت ها در راستاي كاهش عدم دسترس پذيري خدمات ، حداقل از دو لينك موازي بين دو مر كز داده استفاده مي  .) وابسته است 

  .) 2شكل (كنند 

مي شود كه بين دو سوئيچ در شبكه اترنتي ،چند مسير ارتباطي وجود داشته  همان طوركه پيش از اين اشاره شد ، لوپ زماني ايجاد   

، با استفاده از فيلتر  70را شبيه سازي مي كند مسير ارتباطي بين دو سوئيچ تك يك  STPاز منظر  69دو طرفه  vPCاز آنجا كه .باشد 

الزم به ذكر است  . ا بين دو سايت  ايزوله كرد ر STPمجزا مي توان  MSTيا با استفاده از  DCIبر روي اينترفيس  BPDUكردن 

فيبرتاريك و يا  ينياز به لينك هاي مجزا vPCبين  دو  3خودش را دارد و براي ارتباط اليه  متمايز vPCكه هر سايت دامنه 

DWDM 4 ,3, 1[است[ .  

 IEEE 802.1AE، از پروتكل   Nexusدرسوئيچ هاي  Mسري هاي اين مقاله، ماژول  نگارشدر زمان  همچنين يادآور مي گردد   

حل ل بقاداده بين دو مركز داده  و به اين ترتيب مسئله امنيت درانتقال72 فريم هاي اترنت پشتيباني مي كند 71جهت رمزنگاري

  .]4 ,3, 1[است

                                                           
69

 double-sided vPC 
70

بين سوئيچ ها و يا در  vPCز برقراري در حقيقت تا قبل ا. كنار گذاشته نمي شود بلكه به صورت خودكار بر روي سوئيچ ها روشن است  vPC  ،STPبا حضور   

  . ]8, 7[وارد عمل مي شود  لوپ صورت بروز هر گونه مشكل براي جلوگيري از
71

 encryption 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

٨ 

 

  

  

  اي مراكز داده 73در اتصال چند نقطه vPCاستفاده از ) 3(شكل 

  

ترافيك هر سايت مك آدرس هاي سايت ديگر را  با روش سنتي  اين است كه DCIاز معايب استفاده از تكنيك هاي پورت چنل در    

 3 شكلهمان طور كه در  . )3ل شك( به وجود مي آيد لوپمراكز داده به هم  2بيش از  در اتصال همچنين  .ياد مي گيرد ناگهاني

, 1[ كرد استفاده 75بين مراكز داده از روش هاب و اسپوك 74مش- مشاهده مي شود براي حل مشكل دوم مي توان به جاي ارتباط تمام

3[.  

براي مثال در صورت نياز به تبادل داده بين دو مركز داده . به دنبال خواهد داشت  ز طرفي بكارگيري اين روش معايب خاص خود راا   

هاي تبادل و حجم  كه تعداد درخواست از آنجايي .عبور خواهد كرد )هاب(ترافيك عبوري به ناچار از مركز داده اصلي  ، )اسپوك(فرعي

يا منابع پردازشي، مركز داده اصلي  را  لذا همواره ريسك بروز كمبود و عدم پايداري در پهناي باند مورد نياز ،ني نيستقابل پيش بي آنها

  .تهديد خواهد كرد

  

2-2-2- FabricPath  

FabricPath     از ديگر تكنولوژي هاي شركت سيسكو مي باشد كه توسط سوئيچ هايNexus   5سريk  ،6k  7وk  پشتيباني مي

را  STPاستفاده از اين تكنولوژي نياز به  .ارد د  هم پوشاني زيادي TRILL 76تكنولوژي نيست و با باز اين تكنولوژي استاندارد  .ودش

  .و همچنين تنظيمات آن بسيار ساده است به طور كامل حذف مي كند 

                                                                                                                                                                                                  
72

  . است  Nexusدر برخي از ماژول هاي سوئيچ  MACsecمنظور همان ويژگي  
73

 multipoint 
74

 full-mesh 
75

 Hub-and-Spoke 
76

 Transparent Interconnection of Lots of Links 
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SID(77( مي يابداختصاص  يك شناسه منحصر به فرددر يك توپولوژي در اين تكنولوژي به هر سوئيچ    
 IS-ISاستفاده از پروتكل  با .

79ارزش بر اساس FabricPathكوتاه ترين مسير بين سوئيچ هاي  ، 78دراليه زيرين
موجود محاسبه مي شود و در جدول هاي مسير  

80 ارزهم از تمام مسير هاي  STPبرخالف  FabricPathدر  .آنها ذخيره مي شود مسير يابي 
ي انتقال موجود بين دو سوئيچ برا 

همگرايي شبكه نسبت سرعت  IS-ISبه دليل استفاده از پروتكل  از سوي ديگر ). 4شكل ( مي شوداستفاده يوني كست اترنت ترافيك 

 .]١٢[بسيار باالتر است  STPبه 

  

  
 FabricPathمسيريابي سوئيچ ها در تكنولوژي جدول ) 4(شكل 

 

به پس از انتخاب سوئيچ ريشه ،  IS-ISاز پروتكل با استفاده توپولوژي ،  يكدر در مرحله دوم از مكانيزم جلوگيري از لوپ همچنين    

  ) . 5شكل .(مي شود  تشكيل  BUM 81بدون لوپ براي عبور ترافيك هاي درخت چند مقصدي يك  چسوئينسبت به آن طور خودكار 

  

  

  درخت چند مقصدي به ازاي هر سوئيچ ريشه) 5(شكل 

                                                           
77

 Switch Identifier 
٧٨

 underlay :  نيازي به  انجام تنظيمات پروتكل IS-IS از سوي كاربران نيست به عبارت ديگر با اجراي دستوراتFabricPath  اين پروتكل  به طور خودكار ،

  .فعال مي شود

79
 cost 

80
 equal-cost paths 

81
 Broadcast Unknown Multicast 
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 .82سوئيچ ريشه و دو درخت چند مقصدي را پشتيباني مي كنند دودر هر توپولوژي ،   Nexusاين مقاله سوئيچ هاي نگارشدر زمان    

را در  BUMترافيك هاي ) درخت چند مقصدي (، از دو مسير  83اربه اين ترتيب سوئيچ ها قادرند با استفاده از الگوريتم هاي تقسيم ب

   .]١٢[شبكه عبور دهند

متصل  فرعيتقسيم مي شوند و نود ها به سوئيچ هاي  85 فرعيو  84 شاخه اصليدرهر توپولوژي به دو دسته  FabricPathسوئيچ هاي 

 .ل در شبكه هاي اترنتي ياد مي گيردمك آدرس نود هاي محلي متصل به خود را با استفاده از روش معمو فرعيهر سوئيچ .مي شوند 

خيره آنها در جدول مك آدرس خود ذو  فرعيد گيري مك آدرس نود هاي متصل به ساير سوئيچ هاي براي يا فرعيهمچنين هر سوئيچ 

به اين روش يادگيري  .محلي خود استنود هاي نيازمند دريافت ترافيك يوني كست از سوي اين مك آدرس ها به مقصد مك آدرس 

فضاي مورد نياز براي ذخيره مك آدرس ها در سوئيچ ها  به اين ترتيب .گفته مي شود 86مك آدرس در اصطالح يادگيري محاوره اي

  .كاهش مي يابد 

سيسكو پيشنهاد مي كند از ارتباط هاي فيبري نقطه به نقطه با كيفيت باال  FabricPathدر اتصال دو مركز داده با استفاده از    

و اتصال دو  FabricPathنزديك با استفاده از  يا دو مركز داده بسيار  PODبه ترتيب روش اتصال دو  6مطابق شكل  .استفاده شود

براي درون  FabricPathسيسكو پيشنهاد مي كند كه .كيلومتر هستند را نشان مي دهد  100مركز داده كه داراي فاصله اي كمتر از 

  .]١٢[مركز داده تكنولوژي مناسبي است و تاحد امكان براي بسط دو مركز داده از اين تكنولوژي استفاده نشود 

  

 FabricPathدو مركز داده با استفاده از تكنولوژي  تصالروش هاي پيشنهادي در ا) 6(شكل 

 

را به صورت  802.1AEو رمزنگاري   FabricPathتوانندنمي   7k  Nexusسوئيچ هايدر زمان نگارش مقاله يادآوري مي شود كه 

  . پشتيباني كنند بر روي يك اينترفيس همزمان 

                                                           
٨٢

به سايت  FabricPathها و تعداد درختان چند مقصدي در  VLANتعداد سوئيچ ها ، وضعيت پشتيباني پيشنهاد مي شود براي اطالع از آخرين اخبار از   

  .سيسكو مراجعه شود
83

 load-sharing algorithm 
84

 spine 
85

 leaf 
86

 conversational MAC learnig 
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   MPLSاترنت بر روي  - 2-2-3

را بر روي ) 2ترافيك اليه (مي توان فريم هاي اترنت VPLS 88و )   MPLS 87)EoMPLSبا استفاده از دو روش اترنت بر روي    

انكپسوله مي شود و پس از انتقال بسته، در  ،  MPLSهاي  بستهدر  اترنتفريم هاي   ، شرو هر دو رد .انتقال داد  MPLSشبكه 

  .  دي كپسوله مي شود سمت مقصد 

  

  

 DCIدر  EoMPLSاستفاده از ) 7(شكل 

  

بين تجهيزات لبه مشتري   يك اتصال مجازي  EoMPLSبا استفاده از تكنولوژي  مشاهده مي شود ، 7 همان طور كه در شكل   

طه ، به آن در ايجاد مي شود كه با توجه به شبيه سازي كابل اترنت بين دو نق ) ها PEيا همان  تصل به تجهيزات لبه سرويس دهندهم(

  . گفته مي شود 89شبه كابلاصطالح 

با توجه به شباهت اين ديگر  سوياز  .است  هسرويس دهند MPLS به شبكهوابستگي اين سرويس روش يكي از معايب اين    

انتشار  موجب شباهت اين   وترافيك ناگهاني است مبتني  بر  بين مراكز داده ا مك آدرس ه يادگيري ،كابل اتصال با تكنولوژي به 

به آن اشاره  هاي قبلي  كه در بخش  STPتمام مشكالت  همچنين  .مي شود  BPDU بسته هاي يونيكست ناشناخته ، برودكست و 

  .آن را مرتفع خواهد كرد vPCنيز به چشم مي خورد كه استفاده از  روششد دراين 

 فيلترينگبراي هر سايت استفاده شود و با استفاده از  vPC تمايزهاي م پيشنهاد مي شود كه از دامنه مطابق بندهاي پيشين مجددا   

  . جلوگيري شودمختلف  يبين سايت ها BPDUانتشار  از  )مجزا براي هر سايت  DCI )MSTدر سوئيچ هاي 

.  هاد نمي شودپيشن EoMPLSدر تكنولوژي  vPCاستفاده از  لوپ، به دليل ايجاد  باشد 2در مواردي كه تعداد مراكز داده بيش از    

در بخش مي توان بر اين مشكل فائق آمد ولي هاب و اسپوك اگر چه  همان طور كه پيش از اين نيز گفته شد با استفاده از توپولوژي 

  . است معرفي مي شود كه به طور ذاتي داراي قابليت هاي چند نقطه ايسرويس ديگري بعد 

     )VPLS(سرويس شبكه محلي خصوصي مجازي -2-2-4

VPLS      شبكه خصوصي مجازي يك سرويس)VPN ( سايت كه متعلق به يك مشتري هستند ، ارتباطات يا چند است كه بين دو

اي مشتري هشبيه به يك سوئيچ اترنت مجازي بزرگ است كه كليه سايت  EoMPLS  ،VPLSدر مقايسه با  . برقرار مي كند 2اليه 
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يك شبكه  .انجام مي شود  MPLSر روي تجهيزات لبه سرويس دهنده ب VPLSتنظيمات در اصل . )8شكل (به آن متصل است

VPLS زير مي باشد داراي اجزاي:  

  

 

  بر روي سه سايت مشتري  VPLSبرقرراري سرويس ) : 8(شكل 

  
90

VFI:  يك دامنهVPN  در است كهسرويس دهنده روتر هاي ديگر  تعريف مي كند و شامل آدرس سرويس دهندهدر روتر لبه 

  .شركت دارند VPLS اي 2سرويس اليه  تشكيل

  .را به هم متصل مي كند  لبه سرويس دهندهاست كه روتر هاي  شبه كابلدر واقع يك : VC( 91(مدار مجازي  

  .دارند  2ي كه با تجهيزات مشتري ارتباط اليه ياينترفيس ها :اتصالاينترفيس 

VPLS     موارد با  از در بسياريEoMPLS ن نمونه در به عنوا.  فاوت داردتVPLS ،  براي اتصال شبكه كابل هاVFI  مورد ها

ها بين سايت ها منتشر  BPDUلذا فريم هاي .استفاده نمي شود لبه مشتريتجهيزات  به منظور اتصال واستفاده قرار  مي گيرند 

به سرويس با توجه به نحوه اتصال روترهاي لبه مشتري و روترهاي ل.  ماندنخواهد شد و صرفا در محدوده هر سايت محدود خواهد 

 splitمبتني بر تكنيك  VPLSز لوپ در وگيري الجمكانيزم  .ها از طريق ديتاپلين خواهد بود دهنده ، فرآيند يادگيري مك آدرس

horizon  شناخته شده استمسيريابي  كه كامال در پروتكل هايمي باشد.split horizon  يبه صورت پيش فرض بر روي روترها 

PE  ي كه از يك هاي بستهاجازه نمي دهد تا  و مي باشدفعالVC  به  مي شوددريافتVC  ١[ارسال شودديگر[.  

در هر سايت دو پيامد فوري  PEبا دو روتر  پشتيبانبه صورت كامال  VPLSپياده سازي   نشان مي دهد، 9 شكل طور كه  همان   

  : خواهد داشت 

به هم متصل  طريق شبه كابل ها  بايد به صورت مش كامل  از PEروترهاي تمام split horizonاستفاده از  به دليل •

 .) تعلق به يك سايت هستند كه م PEغير از دو روتر (باشند

خارجي به آن بر مي گردد و  2خارج مي شوند از طريق يك شبكه اليه   VPLSي برود كست از شبكه زماني كه فريم ها •

 .مي كند وپلايجاد 

البته .استفاده كرد  EEM 92ابزار مي توان از  VPLSراي غلبه بر مشكل مطرح شده و امكان استفاده از روتر هاي پشتيبان در ب

EEM  روش ديگر استفاده از پروتكل  .]١[راهم نمي كندفم زمان روتر لبه را به طور ه ودامكان استفاده از هرICCP 
است كه بر  93

    .]١[يباني مي شودپشت 7600و روتر   ASR 9K ،ASR 903روي روتر هاي 
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  به صورت كامال پشتيبان VPLSراه اندازي ) 9(شكل 

   

VPLS   پيشرفته(A-VPLS)  م به ذكر است كه براي انجام تنظيمات آن الز.مي باشد  وپليكي ديگر از مكانيزم هاي جلوگيري از

 .)متعلق به خود مشتري باشد  MPLSدر مواردي كه شبكه (وجود داشته باشد لبه سرويس دهنده بايد امكان دسترسي به روتر هاي 

به . )  DCIبين سوئيچ هاي  يب به همين ترت( برقرار مي شود  VSSو يا   vPC، لبه سرويس دهنده در اين روش بين سوئيچ هاي  

نخواهد شبكه رخ عملكردتجهيزات ، اختاللي در سايرو يا روترهاي لبه مشتري و روترلبه سرويس دهنده با قطعي اتصال بين اين ترتيب  

 .داد

   IPبسط اترنت بر روي  -2-2-5

 و  DWDMاجراي فيبر يا ينه خريد و زهمچنين ه ،از سرويس دهنده هاي محلي  فاصله و يكديگراز  فاصله مراكز دادهبه با توجه    

بين مراكز داده  2براي بسط  شبكه هاي اليه  MPLSهميشه امكان استفاده از اتصاالت نوري و يا  ، MPLSيا هزينه خريد خدمات 

 IPبه اين ترتيب مي توان از بستر   .هميشه در دسترس و در مقايسه ارزان تر مي باشد  IPاين در حالي است كه ارتباطات  .وجود ندارد

  .و انتقال ترافيك هاي اترنت استفاده كرد   DCIبراي 

بين مراكز داده اي هستند كه  2در بسط اليه   و رايج محبوب از روش هايOTV و MPLSoGRE 94 ،VXLAN هاي سرويس   

وژي هاي جز تكنول VXLANو همچنين از آنجا كه طوالني شدن مقاله  از منظور اجتنابه ب .مي باشندبه هم متصل  IPاز طريق 

بتدا ا سيسكو درشركت الزم به ذكر است كه  .پرداخته نمي شود  VXLAN، در اينجا به مبحث تكنولوژي است  95درون مركز داده اي

و حاصل بهبود عملكرد   VXLANدر  96كنترل پلين به عنوان  BGPبا استفاده از  نويد داد  كه 2015و بعد در سال  2014سال  در

  .]۴[خواهد داشتادامه  VXLANهت بلوغ ج حركت هرچه سريعتر در

2-2-5-1- MPLS  بر روي GRE  

                                                                                                                                                                                                  
92

 Embedded Event Manager 
93

 Inter Chassis Communication Protocol 
94

 MPLS over GRE 
95

 Intra DC 
96

 control plane 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

١٤ 

 

 . كند ميو منتقل انكپسوله  IPرا در داخل بسته هاي  ها داده  بين دو روتر ،)ارتباط مجازي ( 97با ايجاد يك تونل GRE پروتكل   

كه دو  GREآيا ممكن است  بر روي  تونل   .شكل گرفت بر اساس اين ايده ساده   GREبر روي MPLS استفاده از با  2بسط اليه 

با يكي از   MPLSرويرا بر  2مفهومي بسط اليه  چنين. خود را ايجاد كرد  MPLSشبكه  ، مي كندبه هم متصل  مركز داده را

  تكنيك هايي نظيراست كه  و از اينجاامكان پذير مي سازد  VPLSو  EoMPLSهاي مطرح شده در بخش قبلي مانند  تكنولوژي

EoMPLSoGRE 98 وVPLSoGRE 99 ا اعمال بدر اين روش  .دشكل مي گيرIPsec  بر اينترفيس هاي تونلGRE  مي توان

  . كردفراهم  2بسط اليه  در را  داده ها نگاريرمز

  ) OTV(اليه مجازي انتقال -2-2-5-2

 . بود OTVبا استفاده از  2خود اضافه كرد و آن بسط اليه   Nexusقابليت ديگري به سوئيچ هاي  سيسكوشركت  ،2009در سال    

نيز  مانند  OTV. را دارند  OTVقابليت پشتيباني از ، ASR 1kو روتر هاي  Nexus 7kين مقاله تنها سوئيچ هاي ا نگارشدر زمان 

فراهم مي  IPاترنتي را بر روي بستر   ارتباطاتبر قراري امكان مجازي  101ديتا پلين 100اليه  با ايجاد يك MPLSoGREتكنيك هاي 

 آن دربر خالف روش متداول كه : شكاري دارد آتفاوت كه در اين مقاله مطرح شد  2با ساير روش هاي بسط اليه  OTV البته .كند

فرايند  OTVمي شوند در ياد گرفته ) ترافيك ناگهاني و برودكست (ديتا پلينمكانيزم هاي وابسته به طريق نودها از مك آدرس 

كنترل با ايجاد يك در حقيقت  .102)10شكل (ي شودانجام م IS-ISمسيريابي  استفاده از پروتكليادگيري و تبادل مك آدرس ها با 

  .]9, 5, 3[مسيريابي مي شود OTVمجازي ، مك آدرس ها بين روتر ها و سوئيچ هاي  پلين

  

  

  OTVاعالم مك آدرس ها بين مراكز داده در تكنولوژي ) 10(شكل 

 

 :به شرح زير است OTV عناصر اصلي         
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از يك سو براي پردازش  اين دستگاه همواره بايد .را اعمال مي كند   OTVاست كه  اي  دستگاه شبكه :لبه 103دستگاه �

داراي  OTVاشد و از سوي ديگر براي ارسال و دريافت بسته هاي داشته ب 2فريم هاي اترنتي شبكه با آن ارتباط از نوع اليه 

 .توصيه مي شود  مركز داده در هر لبه حداقل دو دستگاه. باشد  3ارتباط اليه 

 STP فرآيندهاي در. متصل مي شود  2اليه  به شبكه كه است لبه دستگاه يكي از اينترفيس هاي  :اينترفيس داخلي �

104، مك آدرس هاي شبكه داخلي را با روش سنتي ياد مي گيرد و به صورت ترانكشركت مي كند 
 .تنظيم مي شود   

است  OTVيا  IP همان شبكهكه  106به شبكه باالدستي اينترفيس طريق اين از دستگاه لبه  : 105اينترفيس عضويت  �

از آنجا كه اين اينترفيس .  مي شوداستفاده  OTVآدرس اين اينترفيس به عنوان آدرس مبدا بسته هاي  IP. مي شود متصل

براي افزايش  پيشنهاد مي شوددر مستندات طراحي و پياده سازي مسئول يافتن تجهيزات لبه و حفظ همسايگي با آنهاست ، 

 . تحمل خطاي آن از پورت چنل استفاده شود 

) نگاشت هاي جدول مك آدرس  (و به هنگام مسير يابي مك آدرس ها  است  2اليه  اينترفيس مجازي : اليهاينترفيس  �

 .استفاده مي شود ها سايت  شبكه لبه ، به عنوان اينترفيس مرتبط با مك آدرس  تجهيزاتتوسط 

 .متصل مي شود  OTV از طريق به سايت هاي ديگر است كه اي ايزوله 2اليه شبكه  :سايت �

� VLAN يك  :سايتVLAN در همان آنها   ميانفظ همسايگي لبه در يك سايت و ح تجهيزاتيافتن  اختصاصي كه براي

 .و نبايد به سايت هاي ديگر بسط يابد  استفاده مي شود سايت 

است كه امكان تبادل اطالعات مربوط به مك  OTV لبه دو يا چند دستگاه كه متشكل از 2اليه  يك شبكه مجازي :اليه �

 .آدرس ها را فراهم مي كند 

 

  
  

  OTV آدرس در  مكفرايند يادگيري : سطح كنترل ) 11(شكل 
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  : را طي فرايند زير ياد مي گيرند  Xمك آدرس  OTV3 و  OTV2 سوئيچ هاي 11 در شكل   

  .به صورت يونيكست يا  برودكست ارسال مي كند  X، فريم هايي را با مك آدرس  1در سايت   سرور.  1

  .را ياد مي گيرد و در جدول خود ذخيره مي كند  Xمك آدرس  OTV1سوئيچ . 2

  .به ساير همسايگان اعالم مي كند به صورت بسته هاي به روز رساني  IS-ISپروتكل از را با ا ستفاده  Xمك آدرس  OTV1 سوئيچ .3

از طريق اين مك آدرس كه  كنندمي  مشخص  Xبه هنگام ذخيره مك آدرس   OTV2و  OTV3 به اين ترتيب سوئيچ هاي .4

  .قابل دستيابي است  OTV1سوئيچ  )اليه( 2اينترفيس مجازي اليه 

  

  
 OTVانتقال فريم در :  دادهسطح ) 12(شكل 

 

مي ، يك فريم 12 در شكل.مشاهده كرد  12را در شكل ) ديتاپلين (توان مثالي از انتقال ترافيك  مي كنترل پلينپس از تشكيل    

  . ارسال شود 1 به سايت 2 از سايت OTVطبق فرايند زير با استفاده از  تواند

  .ارسال مي كند  Xيك فريم يونيكست به مقصد  2ور سر . 1

از طريق اينترفيس  Xبا دريافت فريم ، جدول مك آدرس خود را چك مي كند و متوجه مي شود كه مك آدرس   OTV2سوئيچ. 2

  .قابل دستيابي است  اليه

،  IPفريم يونيكست در داخل بسته در نتيجه ،  .، نگاشت مي شود   OTV1آدرس سوئيچ IPاين اينترفيس به   OTV2در سوئيچ. 3

  .ارسال مي شود  OTV1و به سمت سوئيچ   انكپسوله

  .مي كند و به فريم اترنتي اصلي دست مي يابد   را دي كپسوله آن،  IPبسته پس از دريافت  OTV1سوئيچ . 4

     .هدايت مي كند   1فريم را به سرور  محلي خود جدول مك آدرس  با استفاده از OTV1سوئيچ . 5

،  VPLSمانند  .معروف مي باشد به انكپسوليشن پويا تكنولوژي اين و مقصد ندارد ، در مبدا  تنظيمات ثابتبه  زنيا OTV از آنجا كه   

عالوه  . دنايزوله مي شو STPاز نظر  سايت ها نمي شود و به اين ترتيبمنتقل  بين سايت هاي مختلف ها BPDU ،نيز   OTVدر  
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بين مبدا و مقصد  WAN هم ارز درافيك را بر روي لينك هاي رو تاست  مالتي هومينگ صورت ذاتي داراي ويژگيبه  OTV بر اين،

  .مي كند  متعادل

و بعد از تشكيل همسايگي اقدام به تبادل  يافتهديگر را يك يونيكست مالتي كست و يا IPبا استفاده از  دنلبه مي توان تجهيزات   

 تيمال اعضاي يك گروه به عنوان OTV لبه تجهيزات مالتي كست ، IPبا استفاده از. خود نمايند  ت مك آدرس شبكه هايااطالع

 به آدرس به روز رساني تنهااين   ،شودبه روز رساني اطالعات يك مك آدرس  استالزم  هنگامي كهبنابراين، . كست عمل مي كنند 

 مورد نظر OTVلبه  تجهيزات متعلق به گروه اينترفيس هادام كمشخص مي كند كه  اين آدرس .گروه مالتي كست ارسال مي شود

 لبه  تجهيزاتبراي اتصال را مالتي كست ترافيك مورد استفاده،  IPچه شبكه  چنان. و بايد اطالعات ارسالي را دريافت نمايند هستند

OTV كنترل پلين مجازي ،  عبور ندهدOTV كنترل پلين(نداستفاده ك لبه  اتتجهيزارتباط براي  ترافيك يونيكستاز  دمي توان 

درخواست  مسئول دريافت سرور اين. را ايفا كند  107همسايگي سرورنقش   لبه تجهيزاتالزم است يكي از در اين صورت  .)يونيكست

شناسه  براساسلبه  تجهيزاتهمسايگي بين  . بپيوندند OTVاليه مجازي لبه اي است كه مي خواهند  به  تجهيزاتثبت  هاي

 OTV همسايه همسايگي يك فهرست سرور درخواست هاي ثبت ، پس از پردازشمي شود و ين يتعتجهيزات  OTVفيس اينتر

)ONL(108  لبه مي تواند  ههر دستگا. لبه ارسال مي شود  تجهيزاتساير  به صورت دوره اي به  وكند   ميايجادIP ديگر را  تجهيزات

  .يابداز اين ليست ب

، يك كنترل پلين يونيكست با استفاده از  .استفاده از سرور همسايگي دوم بسيار پيشنهاد مي شود ، خطا  پديري تحمل براي افزايش   

  . ايجاد  و براي آنها ارسال كند  ،به تعداد همسايه هادرس ها را آدستگاه لبه مجبورمي شود بسته هاي به روز رساني مك 

  

  داده بار كاري بين مراكز ماشين مجازي و  تحرك پذيري  - 3

 بار كارييا جابجايي  همان طور كه پيش از اين اشاره شد ماشين هاي مجازي به داليل مختلف مثل بازيابي در صورت بروز فاجعه و   

و  CPUمي تواند در جهت بهينه كردن مصرف منابع سرور ها مانند حافظه و بار كاري جابجايي . بين مراكز داده جابجا مي شوند 

 -فعالمراكز داده به صورت  از صورت پذيرد كه قبال تحت عنوان بهره برداري غيره هاي فضا ، منبع تغذيه و همچنين حل محدوديت

  .شد فعال به آن اشاره

مانع از قطع ارتباط  ماشين به ويژه در جابجايي هاي داغ  مقادير قبليو حفظ  مهاجر و مك آدرس ماشين هاي مجازي IPعدم تغيير    

   .مراكز داده مي شود دسترس پذيري هاي عدم پيامد هاي مجازي و 

مي و سرور در مراكز داده  بين متقاضييك بسته داده ، 2به دليل مهاجرت سرور مجازي بين مراكز داده در بسط اليه  از سوي ديگر     

 ).اثر ترومبونينگ( پيش از آن كه به مقصد برسد يا به شبكه خارجي هدايت شود به صورت زيگ زاگ حركت كند 13مانند شكل تواند 

 ينگترومبون در هر سايت مي تواند اثر...) روتر ها و  ،ها ، متعادل كننده هاي بار فايروال(و سرويس هاي فعال شبكه FHRP 109 اگرچه

ترافيك ( موثرند به خارج هدايت مي شوندداخل شبكه مركز داده از را به حداقل برساند ولي اين تكنيك ها براي بسته هايي كه 

نابراين تكه گمشده افزايش بهره وري ب. موثر نيستند) متقاضي به سرور (111و براي ترافيك ورودي ) از سرور به متقاضي 110خروجي

انتخاب بهينه سايت در زمان مهاجرت سطحي از هوشمندي در  و فراهم كردن به درست ترين مركز داده متقاضيهدايت در گرو  شبكه

  .اشاره مي شود 112در بخش بعدي به برخي از تكنيك هاي بهينه سازي مسير ورودي . استسرور از يك سايت به سايت ديگر 
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108

 OTV Neighbor List 
109

 First Hop Redundancy Protocol 
110

 Egress Traffic 
111

 Ingress Traffic 
112

 Ingress Path Optimization 
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  با مھاجرت ماشين مجازی ، ترافيک بين متقاضی:اثر ترومبونينگ) 13(شكل

  و سرور به صورت زيگ زاگ بين مراکز داده حرکت می کند 

  

  RHI(113(تزريق مسير صحيح -3-1

RHI    بار ها  متعادل كننده كه متكي بر ستايت ترافيك به محل جديد سرور مهاجرت كننده او هد انتخاب سايت هاي تكنيك از

حداقل يك سرور (فعال است  115) VIP(آدرس مجازي  IP تا زماني كه ،  RHIدر سناريو هاي  .114مي باشدسيسكو  ACEمانند 

جدول مسير  در VIPمربوط به آن ) 32/(استاتيك  host routeيك  ACEماژول  ،  )مربوطه وجود دارد 116فعال در سرور  فارم 

با استفاده از پروب  حضور آن رامتعادل كننده بار موجود  ، با حضور ماشين مجازي در هر مركز داده. تزريق مي كند 6500يابي سوئيچ 
 6500سوئيچ را در جدول مسير يابي  VIP  مربوط به  host routeبه طور خودكار و تشخيص مي دهد هاي برنامه هاي كاربردي  117

به اين ترتيب اطمينان حاصل مي شود كه  .داعالم مي شو ديگربا استفاده از پروتكل هاي مسير يابي به روتر هاي  كه اضافه مي كند

  .آن مركز داده را انتخاب مي كند ترافيك ورودي ، 

• RHI  وابسته به توزيعhost route   ها در شبكهIP مناسب نيست  تدر مسير يابي اينترن اين روش است كه.ISP  ها

  .فيلتر مي كنند  را   IPv6در 128/و   IPv4در 32/ هاي118پرفيكس 

• RHI پشتيباني نمي كندرا  فعال -فعال سناريوهاي .  

نياز ، آگاهي متعادل كننده بار در سايت دوم به دليل عدم  يك مركز داده به مركز داده دوم از  VM مهاجرت فاصله پس ازبال •

 .ارتباط بين متقاضي و ماشين مجازي است به برقراري مجدد 
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 Route Health Injection 
114

  .البته اين محصول سيسكو از رده خارج شده است  
115

 Virtual IP Address 
116

 Server Farm 
117

 probe 
118
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داده  لينك بين دو مركز كه در اين صورت ناگزير به استفاده ازمجدد ارتباطات وجود دارد  سرگيريهايي براي جلوگيري از  هالبته را   

  .براي انتقال ترافيك خواهيم بود 

119 (GSLB)متعادل كننده سراسري سرور  -3-2
 

آدرس هاي محل جديد به آن  IPآدرس جديد در محدوده  IPكه با جابجايي ماشين مجازي ، يك  در اين روش فرض مي شود   

جديد  IPاطالعات ورودي خود را به روز رساني مي كند تا منعكس كننده  DNS سرور با جابجايي ماشين مجازي ،. اختصاص مي يابد

به دست مي آيد صورت مي  DNSدر   IPاز نگاشت نام به  جديد آن كه IPارتباطات جديد با ماشين مجازي براساس  .باشد   آن

آدرس  IPجديد به ماشين مجازي مهاجرت كننده به دو روش اختصاص مستقيم به ماشين يا استفاده از  IPاختصاص . پذيرد 

 .متعادل كننده هاي بار سرور ها انجام مي گيرد  )VIP(مجازي

GSS  ACEشود كه درخواست ها به دستگاه  ه به گونه اي تنظيم ميمركز داد DNS، ساختار  GSLBدر سناريوي هاي    
120 

به نو به خود قادر است وضعيت برنامه در حقيقت نقش متعادل كننده متعادل كننده هاي بار را به عهده دارد و شود كه  هدايت مي

جديد به روز رساني  IPرا با  DNSو سرور تحت نظر بگيرد  مركز دادهكاربردي را در  هر مركزداده  از طريق متعادل كننده هاي هر 

  :از معايب اين روش مي توان به موارد زير اشاره كرد  .كند 

اين مسئله موجب هدايت كاربران . ذخيره مي كنند ) TTL(را براي يك بازه زماني  DNSها اطالعات   browserاز  برخي •

 .هاي غير فعال در اين بازه مي شود  VIPبه سمت 

 در حالي كه ارتباطات بيشتر برنامه ها .ارد د دبر اساس نام هستند كاربرارتباطات آنها ي برنامه هاي كاربردي كه اين روش برا •

 .مي باشد  IPبر اساس 

 .، مي تواند در زمان همگرايي فرايند جابجايي ماشين مجازي تاثير گذار باشد  DNSباالبودن نرخ  به روز رساني سرور  •

ترافيك از طريق سايت قبلي  121فولاستيت براي حفظ تمام ارتباطات به مركز داده جديد ، ن مجازي در هنگام جابجايي ماشي •

به محل جديد هدايت مي ) محل استقرار تجهيزات استيت فول كه در آغاز ارتباط ترافيك از آنها عبور كرده است ( قبلي 

 .استفاده مي شود  DCIبه اين ترتيب تا پايان ارتباط از ظرفيت  .شود

(LISP) و مكان  هويت پروتكل تفكيك  -3-3
122

 

و به دستگاه  مي شود  آدرس گنجانده IP، هويت و مكان هر دو در يك  عبارت عددي تحت عنوان  IPسنتي  آدرس دهي روشدر    

ساب مي به حبسيار پر زحمت  يفرايند مهاجرت يك نود،  روشبا توجه به پيوند شديد بين هويت و مكان در اين  .اختصاص مي يابد 

 124 (RLOC)مكان ياب مسيراز مكان آن با نام  (EID) 123نقطه نهاييشناسه دستگاه تحت عنوان  هويت تفكيكبا  LISP. آيد

را  جابجاييامنيت و ، انعطاف پذيري وپذيري  مقياس قابليتعالوه بر  LISPبه اين ترتيب . خلق كرد  را در مسير يابيالگوي جديدي 

  . ) 14شكل(رد براي شبكه به ارمغان مي آو
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120
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121
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122
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123
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124
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 هامهاجرت نوددر قبال  LISPسنتي و  IPمقايسه رفتار شبكه هاي  ) 14(لشك

  

ايجاد و يك مكانيزم نگاشت پويا بين دو   EIDو  RLOCهاي آدرس  IPشامل  جداگانه125 فضاي اسميدو  LISP از آنجا كه   

 .هاي مختلف حضور داشته باشد  RLOCدر  EID-RLOCاي ه مي تواند با توجه به نگاشت EIDبرقرار مي كند  ،  IPدسته 

RLOC  در حالي كه .ها همواره به توپولوژي وابسته هستند  و با استفاده از روش هاي سنتي مسير يابي قابل دسترس مي باشندEID 

 مي توان مجازي، دادهمركز  در ايجاد يك . ها قابل دسترسي هستند  RLOCها مي توانند به صورت پويا تغيير مكان دهند و از طريق 

EID  حفظبا  از اين رو كهاختصاص داد  ماشين هاي مجازي به طور مستقيم بهرا IP  خود قادر به مهاجرت بين سايت هاي آدرس

 . 126]11,10 ,1[مراكز داده هستند

  : )15شكل (از اجزاي زير مي باشد فعال شده است شامل تمام يا بخشي در آن LISPاي كه  شبكه   

  LISPفضا هاي اسمي 

شناسايي  قابل  هاييننقطه  توسط آن ،ه هايي است ك آدرس ها و پرفيكس IPشامل  : (EID)نقطه نهايي آدرس شناسه •

127ترجمهاز كليه سايت ها با استفاده از  EIDدسترسي به  .است
  .  حاصل مي شود   RLOCبه EIDنگاشت هاي   

 IPروترهاي مختلف در شبكه  توسط آنهاي است كه يو پرفيكس هاآدرس ها  IPشامل  : (RLOC)مسيرمكان ياب  آدرس •

 . امكان پذير استبا روش هاي مسير يابي سنتي  RLOCدسترسي در فضاي  .است قابل شناسايي

  LISPتجهيزات سايت 

) داخلي  نود هاي(كه بسته ها را از اينترفيس هاي رو به سايت است  LISP سايت  لبه از تجهيزات ):ITR(روترتونل ورودي  •

  .هدايت مي كند  LISPو يا غير  LISP سايت هايديگر به مي كند و  كپسولهان دريافت  و

                                                           
125

 name space 
126

و بي سيم نيز  campus LAN آدرس فقط مختص ماشين هاي مجازي در مراكز داده نيست و در طراحي شبكه هاي IPمهاجرت نود در شبكه با حفظ   

  .مورد توجه واقع است 
127

 resolve 
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) اينترنت( coreاينترفيس هاي رو به  بسته ها را از كهاست  LISP سايت لبه از ديگر تجهيزات ):ETR( روتر تونل خروجي • 

   .ارسال مي كند  داخلي محلي در سايت EIDدريافت و دي كپسوله مي كند و به سمت 

 .گفته مي شود xTRگيرد  انجام مي آن همزمان بر روي به طور  ITRو  ETRعمليات كه  سايتلبه  زتجهيبه  يادآور مي گردد كه   

  .مي شوداطالق   xTR آنها نيز صرفنظر از عمكلرد ETRو  ITRالبته به طور كلي به روتر هاي 

  

 

  LISPاجزاي شبكه ) 15(شكل 

  

  LISP تجهيزات  زيرساخت

خود  EID، پرفيكس هاي  LISPهاي سايت  ETRاست كه   LISPيكي از تجهيزات  زيرساخت  :MS(128(نگاشت  سرور •

تمام سايت هاي .اعالم مي كند  LISP 129ثبت شده را به سيستم نگاشت EIDپرفيكس هاي  MS.ثبت مي كنند   را در آن

LISP  سيستم نگاشت ازLISP  نگاشت هاي   ترجمهبرايEID به RLOC  استفاده مي كنند. 

،  RLOCبه  EID ترجمه هنگام نياز بهها  ITRاست كه  LISPاز ديگر تجهيزات زير ساخت  : MR(130( نگاشتمترجم  •

  .را به آن ارسال مي كنند درخواست جستجوي نگاشت 

• ITR  پروكسي(PITR) : زيرساخت  يكي ديگر از تجهيزاتLISP  است كه اتصال بين سايت هايLISP و غيرLISP  را

آن  به  كردناست  جذب وپس از  انكپسوله  LISPرا كه به مقصد سايت هاي   LISPترافيك غير  PITR.فراهم مي كند 

  . هدايت مي كند  LISPسايت 

                                                           
128

 Map-Server 
١٢٩

هر دو رول بر روي يك تجهيز امكان پذير است و همچنين قابليت راه اندازي .سرور نگاشت و مترجم نگاشت در كنار هم سيستم نگاشت را تشكيل مي دهند  

  .ناميده مي شود  collocatedدراصطالح 

130
 Map-Resolver 
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• ETR  پروكسي(PETR) :  زيرساخت از ديگر تجهيزاتLISP  است كه ترافيكLISP  غير را كه به مقصد سايت هاي

LISP  غير آن  به سايت  از دي كپسوله كردناست  جذب وپسLISP  هدايت مي كند .  

در بسياري از  LISP .استاندارد شده است  7052و  7215و  6836تا  6830هاي RFC در LISP، اين مقاله نگارشزمان  در  

 ASR1kشامل روتر هاي  IOS-XEمبتني بر  ، 7200و   ISR ،ISR G2شامل روتر هاي  IOSتجهيزات سيسكو مبتني بر 

 Cat6kو  N7kشامل سوئيچ هاي  NX-OSو مبتني بر  ASR9kو   CRS3شامل روتر هاي  IOS-XRمبتني بر  ،  CSR1kVو

  . 131 ]11[پشتيباني مي شود

LISP    به گونه اي طراحي  اين پروتكل .استفاده مي كند  پويا تونل زني تونل از روش هايينقاط انت به جاي نياز به پيش تنظيمات

تسهيل . است كليديمزيت  چندداراي  ، LISP .پشتيباني مي كند را  LISPو غير  LISPشده است كه ارتباطات بين سايت هاي 

 پشتيباني از انتقالبر روي اينترنت ،  multi-tenancyپشتيباني از با قابليت مهندسي ترافيك ورودي،   مالتي هومينگدرپياده سازي 

IPv6  همان طور كه پيش از اين نيز اشاره شد، پشتيباني از تحرك پذيري  وIP  ياVMاز قابليت هاي بارز آنداده  مراكز بين 

  .]11, 5[است

از رول هاي تعريف شده در بخش قبلي  و همچنين  ييادآور مي گردد براي بررسي قابليت پشتيباني تجهيزات فوق از تمام و يا بخش   

  .به سايت سيسكو مراجعه شود IPپشتيباني از ويژگي هاي آن از جمله تحرك پذيري 

132ساب نتاز  آدرس خود IPبا حفظ  ين مجازينود از جمله ماشاجازه مي دهد تا هر  VMتحرك پذيري قابليت     
ساب به  فعلي  

حركت  ) يك مركز داده راه دورديگر يا  PODبه عنوان مثال در (بسط يافته در يك مكان متفاوت  ساب نت كامال متفاوت يا به  نت

  .]11, 5[ه مي شود ناميد134پويا  eidآدرس آن  IPو 133، دستگاهي كه حركت مي كند دستگاه رومينگ  LISPدر اصطالح  .كند

  

  بسط يافته بين دو مركز داده VLANدر يك  VMتحرك پذيري ) 16(شكل 

                                                           
١٣١

  . را دارند LISPو اندرويد نيز قابليت پشتيباني از   open sourceنرم افزار هاي  

132
 subbnet 

133
 roaming 

134
 dynamic-eid 
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و ها   ساب نت. د مي دهنشان بسط يافته بين دو مركز داده در  ساب نتيك  135را در داخلVMتحرك پذيري  16شكل    

VLAN بسط ها با استفاده از يكي از تكنولوژي هايLAN  مثلOTV  ياVPLS  مركز داده شرقي بسط داده از مركز داده غربي به

به  EIDبا تشخيص حضور  LISPدر  VMقابليت تحرك پذيري ، به كار رفته  2بسط اليه  هاي  نظر از تكنولوژي صرف .شده است

، اجازه مي دهد سرورهاي مجازي در شبكه  جديد EID-RLOCنگاشت هاي استفاده از ساني سيستم نگاشت با صورت پويا و به روز ر

به طور خودكار به  136و بدون هيچ گونه چرخشيبين مراكز داده حركت كند در حالي كه ترافيك ورودي به اين سرور ها كامال بهينه 

  .)اثر ترومبونينگ مانع از (شود محل جديد هدايت 

به .  بين دو مركز داده  نشان مي دهد )متفاوت  ساب نتدو ( ساب نتيك  137را در عرضماشين مجازي تحرك پذيري  17شكل    

  مانند 2بسط اليه تكنيك هاي ديگر به مختلف وجود دارد و ) در يك مركز داده  ساب نتهر (  ساب نتعبارت ديگر در اين حالت دو 

OTV ياVPLS  ايي كه براي سرورهاي مجازي، در سايت مركز داده پشتيبان ، تداركي ديده نشده  اين نوع در شبكه ه. نيازي نيست

  .تحرك پذيري بيشتر مشاهده مي شود 

 تجهيزاتبر روي را  MS/MRنگاشت و عمليات سرور هاي بانك اطالعاتي  ، مي تواندر مقياس هاي بزرگ LISPبراي پياده سازي    

. امكان پذير است ALT 138بانك هاي اطالعاتي نگاشت با استفاده از روش هاي مختلف نظير  توزيع. كردتوزيع و مجزا مختلف 

زيرا با انتخاب مترجم  نگاشتي كه از نظر توپولوژي به .نگاشت مطلوب است مترجم براي   anycastآدرس استفاده ازهمچنين 

 . ]11, 1[  مي يابداشت  بهبود گعملكرد جستجوي ن، نزديك تر است  ITRدرخواست هاي 
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  نتيجه گيري   

و تكنيك هاي  تحرك  2ط اليه براي بس موضوع اتصال مراكز داده اوال دهد كه  بررسي تكنولوژي هاي مورد بحث نشان مي       

هاي ارائه  و جهت گيري و تنوع  راه حل مي باشدموضوعي پذيرفته شده در محافل فني پذيري ماشين هاي مجازي بين مراكز داده 

هاي متعددي براي حصول به موضوع اتصال مراكز  گذشته روش يها ثانيا ، اگرچه در طول سال. شده در بازار مويد اين موضوع است 

بلكه تالش هاي بسياري از .  شونداز گردونه رقابت خارج اند  ها و تكنولوژي ها نتوانسته اده ابداع شده است اما بسياري از اين روشد

به عنوان مثال سيسكو تالش مي كند   . صورت مي پذيردو بخشيدن بلوغ به آنها  بقاسوي سازندگان و طراحان اين تكنولوژي ها براي 

پديده يك تكنولوژي به عنوان  نبتواند از ايبر تمام معايب اين تكنولوژي غلبه كند و  VXLANدر كنترل پلين  BGP تا با استفاده از

مي موجب   VPPLSر جهت رفع مشكالت راه حل هاي مختلف د ارائه  باهمچنين . مركز داده استفاده كند يدر ارتباط درونحداقل 

و  E-VPNمورد  در رمنكمتر از يك سال است كه خيلي  لبتها .باقي بماند OTVيكي از رقيب هاي هنوز اين تكنولوژي تا شود 

PBB-EVPN    كه مبتني برVPLS  هستند صحبت مي كند و به نظر مي رسد شايد در انديشه كنار گذاشتنVPLS  لذا .است

بازار بكر و به با توجه .امري صحيح و موجه ارزيابي مي گردد ها تكنولوژي  اينكارگيري ه و سرمايه گذاري در شناخت و بتوجه 

  .به محققان و كارشناسان عزيز كشور توصيه مي گردد از سرمايه گذاري در اين زمينه دريغ نورزند ،پركشش كشور
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