WAN Optimization
 -1مشکالت ارتباطات

WAN

از منظر سازمانها

امروزه اکثر سازمانها و موسسات دارای نمایندگی و شعب
در شهرها ،استانها و یا در سطح کشورها میباشند که
ارتباط مستمر و پایدار بین آنها از اهمیت باالیی
برخوردار است .این نوع ارتباطات معموال با روشهای مختلفی
از قبیل  MPLS, Leased Line, VPN, VSATارائه میگردد ،که به آنها
شبکه  WANگفته میشود .صرف نظر از هزینههای گزافی که
سازمان متبوع باید ماهیانه برای این خطوط ارتباطی
بپردازد ،محدودیتهای آنها از نظر پهنای باند ،زمان
تاخیر ) (Latencyو غیره به قدری است که بعنوان گلوگاه شبکه
طبقه بندی شده و امکان ارائه بسیاری از خدمات بر روی
آنها وجود ندارد و یا از آنها صرف نظر میگردد .از
آنجائیکه شرایط اقتصادی جهان ایجاب میکند که سازمانها
بدنبال استفاده کارآمد از منابع و کاهش هزینههای خود
باشند ،در سالهای اخیر روشها و فناوری های متعددی جهت
حل مشکالت مذکور ارائه شده که به مجموع آنها WAN-Optimization
گفته میشود .با بکارگیری این فناوریها میتوان به طرز
قابل توجهی ظرفیت پهنای باند را تا چندین برابر افزایش
داد و تاثیر تاخیر روی کیفیت ارتباط را نیز به حداقل
رساند .
 -2بستر و توپولوژیهای متعارف
توپولوژی ارتباطی شبکههای
میباشد.
الفB2H -

WAN

و سرویسهای آنها

WAN

معموال" به سه شکل زیر

(ارتباط مابین شعب و ستاد )Branch to Headquarters

در این توپولوژی معموال پهنای باند در سمت شُعب کم
بوده اما از تنوع و تعداد  Sessionهای بیشتری برخوردار
است .مهمترین سرویسهای ارائه شده در این مدل عبارتند
از :سیستمهای اتوماسیون ،پست الکترونیک ،سیستم
مدیریت محتوا ،پایگاههای داده و برنامه های تحت وب
می باشد.
بDC2DC -

(ارتباط مابین مراکزداده با یکدیگر

Data Center to Data

)Center

در این توپولوژی پهنای باند بین مراکزداده زیاد است
به این ترتیب که حجم اطالعات زیادی در تعداد کمی
 Sessionارسال و دریافت میشود .معموال ترافیک های موجود
در مدل  DC2DCعبارتند از ، Data Migration ، Backup، Replication :
Virtualization
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تU2H -

(ارتباط مابین کاربران راه دور با ستاد)

این توپولوژی نیز همانند حالت  B2Hبوده با این تفاوت
که تنها یک کاربر با تعداد  Sessionهای بسیار محدود و
معموال از طریق اینترنت با ستاد در ارتباط است.

 -3تحلیل مشکالت
صرف نظر از اینکه هرکدام از توپولوژیهای ارتباطی مذکور
مشکالت و محدودیتهای خود را دارند ،نرمافزارها نیز
محدودیتها و نیازمندیهای خود را دارند .به همین دلیل
برنامههای کاربردی که در بستر شبکه محلی ) (LANعملکرد
مطلوبی دارند به هنگامی که از طریق شبکه  WANمورد
استفاده قرار می گیرند ،دچار مشکالت متعددی از قبیل
کندی و قطعیهای پراکنده و کوتاه مدت میشوند .علت اصلی
این مشکالت ،محدودیتهای شبکه  WANدر خصوص میزان Bandwidth
 Packet Loss ، Latency ،و  Jitterمی باشد.
برخی از مشکالت شبکههای  WANبه شرح زیر است.

یکی از مشکالت
 هزینه زیاد و محدودیت پهنای باند:شبکههای  ، WANهزینه زیادی است که بابت استفاده از
پهنای باند باید به شرکت مخابرات یا  Service Providerبصورت
ماهیانه پرداخت شود .این هزینهها به قدری است که اوال"
هرساله بخش زیادی از بودجه  ITرا به خود اختصاص میدهد،
ثانیا ارائه بسیاری از سرویسها بر روی بستر  WANمقرون
به صرفه نخواهد بود .حتی اگر پرداخت این هزینه گزاف
برای سازمان مهم نباشد ،در بسیاری از نقاط کشور،
بستر  WANظرفیت الزم را جهت اختصاص پهنای باند مورد
نیاز ندارد.
  : Latencyبه مدت زمان رفت پکتها از مبدا و برگشت آنهااز مقصد که معموال با افزایش فاصله بیشتر شده و تاثیر
محسوسی در کیفیت پهنای باند دارد  Latencyگفته میشود.
هنگام جابجایی فایل در ابتدا سرور فرستنده یک یا
تعداد محدودی پکت را ارسال میکند و میبایست منتظر
تایید دریافت این پکتها توسط سرور گیرنده بماند که
این امر موجب اتالف وقت زیادی در ارسال پکتهای بعدی
میشود .این اتفاق به این علت است که اکثر این
پروتوکلها درواقع برای عملکرد روی بستر  LANطراحی شده
است و بصورت سریالی و تسلسل ( )Chattinessعمل میکنند .برای
نمونه پرتوکل  CIFSو  SMBاساسا برای شبکه  WANطراحی
نشدهاند و عملکرد نامطلوبی روی چنین بستر ارتباطی
خواهند داشت .ضمنا افزایش پهنای باند نیز فقط به
 Sessionکمک میکند و
برقراری همزمان تعداد بیشتر
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نمیتواند تاخیر حاصل از مدت زمان الزم برای رفت و
برگشت پکت را کاهش دهد .به عنوان مثال برای جابجایی
یک فایل  Power pointبا حجم کمتر از  ،60MBبین  2تا  3هزار
پکت ارسال شده که هریک از آنها مستلزم دریافت تاییدیه
از سمت گیرنده میباشند و این موضوع باعث افت کیفیت
زیادی در ارتباطات  WANمی شود .در شبکههای محلی یا
 LANاین نوع کارکرد پروتکها مشکل ساز نیست ،زیرا تاخیر
در  LANهرگز از  2یا  3میلی ثانیه تجاوز نمیکند اما
این تاخیر در ارتباطات  WANاز  22تا  022میلی ثانیه
متغیر میباشد.
  Packet Lossو  :Jitterاین دو پارامتر همیشه جزء جداییناپذیر در ارتباطات راه دور بودهاند Packet Loss .را
میتوان گم شدن تعدادی از پکتها در طول مسیر و Jitter
را جابجا و خارج از نوبت رسیدن پکتها به سرور
گیرنده تعریف کرد که حداقل  1یا  2درصد از هر دو
عامل روی تمام ارتباطات  WANوجود داشته و باعث کاهش
کیفیت ارتباط میشود.
  TCP window sizeو  : Slow Startسرور فرستنده هنگام شروعجابجایی فایل در ابتدا یک پکت را ارسال کرده و منتظر
تائید دریافت از سمت گیرنده میماند .اما در مراحل
بعدی تعداد پکتهای ارسالی بنا به ظرفیت و کیفیت پهنای
باند افزایش خواهد یافت ،برای مثال سرور فرستنده در
 22پکت را ارسال و سپس منتظر تائید
مراحل بعدی
دریافت تمامی آنها از سرور دریافت کننده به صورت
یکجا می ماند .این افزایش تعداد پکتها آنقدر ادامه
خواهد داشت تا سرور دریافت کننده درخواست توقف آنرا
بدهد .به این اتفاق  TCP Slow Startگفته میشود که باعث
اتالف پهنای باند خواهد شد .به عنوان مثال تعداد
پکتهایی ارسالی در یک مرحله تا  32عدد باال رفته اما
ناگهان سرور دریافت کننده درخواست کاهش آنرا را میدهد
چرا که ممکن است تمام تعداد  32پکت را دریافت نکرده
باشد .پس از این اتفاق سرور فرستنده مجددا از تعداد
یک پکت شروع کرده و به مرور آنرا افزایش می دهد تا
زمانی که تعداد پکتها به  32برسد و مجددا سرور دریافت
کننده درخواست کاهش آنرا بدهد .این فرایند دائما
تکرار شده و باعث ایجاد یک حالت سیسنوسی در نمودار
مصرف پهنای باند میگردد و نتیجتا مقدار زیادی از
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ظرفیت آن اتالف خواهد شد .شایان ذکر است افزایش پهنای
باند نیز در این مورد کمکی نخواهد کرد.
در شکل زیر تاثیر این اتفاق روی عملکرد لینک ارتباط
 WANقابل مشاهده است .مناطقی که با رنگ آبی نشان
داده شده مقدار مصرف شده از پهنای باند را مشخص و
مناطقی که با رنگ سبز نشان داده شده مقدار هدر رفته
پهنای باند میباشد.

  :Bandwidth Limitationپهنای باند در ارتباطات راه دور درمقایسه با شبکههای محلی در تمام دنیا محدود میباشد.
بطور اخص در ایران نیز با توجه به گرانی پهنای باند
های اختصاصی که مخابرات ارائه میدهد و همچنین گرانی
و کیفیت پایین اینترنت این محدودیت بسیار شدید تر
میباشد.
 -4راه حلWAN-Optimizer :

 WAN-Optimizationمجموعه ای از روشها ،تکنیکها و ابزارها است
که در جهت افزایش سرعت انتقال اطالعات و بهینه سازی تبادل
اطالعات در شبکه های  WANمورد استفاده قرار میگیرد.
کمپانیهای مختلف محصوالتی را در این زمینه عرضه کردهاند
که هرکدام از الگوریتمهای ویژه ای استفاده میکنند .بسته
به نوع زیرساخت  ،WANسرویسها و برنامههای کاربردی آن،
الگوریتم یا ترکیب الگوریتمهای خاصی کارآمد میباشند که
این امر توسط متخصص مجرب این حوزه بررسی و تعیین میگردد.
 WAN-Opدر هر دو حالت  Applianceو  Virtualدر دسترس میباشد که
با استفاده از آنها میتوان تمام مشکالت موجود روی بستر WAN
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را به حداقل رساند .این فناوری اولین بار در سال  2224به
بازار ارائه شد و به دلیل کارایی گسترده و صرفه اقتصادی
به سرعت بسیاری از سازمانها و بانکها در کشورهای مختلف
به مشتریان اصلی آن بدل شدند.
با استفاده از  WAN-Opمیتوان به طور میانگین به
افزایش سرعت  33برابر و کاهش ترافیک  %02روی پهنای
باند دست یافت که در ادامه به تفصیل به آن پرداخته
خواهد شد.
برخی از قابلیت های :WAN-Op
-

افزایش عملکرد نرم افزارها و حجم جابجایی فایلها
کاهش مصرف پهنای باند
افزایش  Throughputو تعداد  Connectionها
شتاب دهی به ارتباطات شبکه گسترده
حذف نیاز به ارتقای پهنای باند و امکان کاهش آن تا
میزان یک دهم
پشتیبانی از بستر رایانش ابری

در شکل زیرنمودار بهبود عملکرد پروتکلهای مختلف با
استفاده از  WAN-Opنشان داده شده است.
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همانطور که در شکل فوق مالحظه مینمائید ،افزایش کارائی
شبکههای  WANبا بکارگیری و انتخاب تکنیک یا تکنیکهای
درست  WAN Optimizationبه طرز غیر قابل باوری افزایش مییابد.
 -1-4توانائی  WAN-Opجهت بر طرف نمودن مشکالت رایج روی
ارتباطات  WANو اینترنت
 WAN-Opبه صورت دو طرفه عمل میکند به این ترتیب که روی هر
دو سر ارتباط  WANمیبایست یک عدد از آن نصب شده و تمام
ترافیک یا بخش مشخصی از آن به سمت  WAN-Opهدایت گردد.
معموال" این تجهیز در هر شبکه باید به صورت فیزیکی یا مجازی
بین  Edge Routerو  LAN Switchقرار داده شود.

WAN-OPهایی که در دو طرف  WANقرارداده شدهاند ،تمام
پکتهای عبوری را ارزیابی نموده و از فناوریها و
الگورتیمهای زیر جهت بهینه سازی ارتباط بهره گیری
میکنند:

-1-1-4

Data Streaming

عدم ارسال دیتای تکراری :در شروع عبور دیتا از شبکه
هر دو دستگاه  WAN-Opشروع به ایجاد جدول مرجع ) (Reference Table
براساس دیتای عبوری میکنند و این جدول در هر دو دستگاه
کامال با یکدیگر یکسان خواهد بود .به این ترتیب هربار که
دیتای تکراری قصد عبور از شبکه را دارد دستگاه  WAN-Opقرار
WAN
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گرفته در سمت فرستنده آن را حذف کرده و تنها  Referenceمربوط
به آن را با حجم بسیار پایین )  ( 16-byteارسال خواهد کرد.
سپس  WAN-Opسمت گیرنده بر اساس این  ،Referenceدیتا اصلی را
مجددا ایجاد و برای سرور گیرنده ارسال میکند .با استفاده
از این فرآیند تمام دیتا تکراری از روی  WANحذف شده و
ظرفیت آن به مقدار زیادی افزایش خواهد یافت .قابل توجه
اینکه به طور متوسط بین  %56تا  %02از دیتا عبوری روی
ارتباطات  WANتکراری می باشد .برای مثال از ایمیلهائی که
برای تمام کارکنان سازمان ارسال میشود یا نرم افزار
اتوماسیون اداری مبتنی بر وب که همه روزه تمام کاربران
مورد استفاده قرار میدهند میتوان به عنوان حجم عظیمی از
دیتای تکراری نام برد.
همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است دیتا قبل از
ارسال وارد  Reference Tableهرکدام از  WAN-Opها شده و تنها دیتای
جدید ( مربع قهوهای) به همراه  Referenceمربوط به دیتا تکراری
(مربعهای آبی) ارسال میشود و نه تمام دیتا.
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به این عمل  Data Reductionیا  De-Duplicationگفته میشود در شکل زیر
میتوان با مقایسه حجم ( LAN Dataدیتائی که از  LANبه WAN
ارسال شده) و ( WAN Dataحجم دیتائی که عمال به واسطه WAN-Op
از مسیر  WANعبور نموده) به تفاوت ایجاد شده پیبرد.
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فشرده سازی دیتا:

پس از حذف دیتا تکراری مقدار دیتا باقی مانده نیز میتواند
قبل از ارسال روی  WANتا حد امکان فشرده سازی شود .در این
صورت تکنیکهایی از قبیل  ZIP, RAR, ARJبه ترافیک عبوری اعمال
میشود.

-3-1-4

Transport Streamlining

 -1-3-1-4حذف فرآیند  Slow-Startبا استفاده از  WAN-Opمیتوان
 TCPرا بسیار بهینه تر و سریعتر ساخت .همانطور که
قبال اشاره شد تمامی ارتباطات  TCPاز عملی به نام
 Slow Start Processاستفاده میکنند .به این ترتیب که
فرستنده در ابتدا یک پکت را ارسال و منتظر تایید
دریافت از سوی دریافت کننده میماند .این تعداد به
تدریج افزایش یافته تا به مقداری برسد که گیرنده
قادر به دریافت آن به صورت یکجا نبوده و
درخواست کاهش تعداد پکتها را به فرستنده ارسال
کند .دراین حالت فرستنده مجددا از یک پکت شروع
کرده و آنرا را افزایش داده تا زمانی که گیرنده
بازهم درخواست کاهش آنرا بدهد و این فرآیند که
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باعث اتالف مقدار زیادی از پهنای باند میشود که
همیشه ادامه خواهد داشت WAN-Op .این مشکل را مرتفع
ساخته و تعداد پکتها را دائما در بهینه ترین حالت
نگه میدارد و به این ترتیب از تمام ظرفیت پهنای
باند استفاده میشود.

 -2-3-1-4به حداقل رساندن تاثیر مربوط به عوامل جانبی
بر کیفیت پهنای باند:
 WAN-Opبا حدف فرآیند  TCP Acknowledgementو
جایگزینی فرآیند های مخصوص به خود قادر است تاثیر
و  Packet Lossرا به حداقل میزان ممکن برساند.

TCP Three-way Handshakeو
Latency

در جدول زیر تفاوت تاثیر این دو مورد روی ظرفیت پهنای
باند با و بدون استفاده از  WAN-Opنشان داده شده است.
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از جداول فوق میتوان نتیجه گرفت که استفاده از
برای مواردی که دارای  Latencyو  Packet Lossباال هستند بسیار
مفید و تاثیر آن کامال ملموس خواهد بود.
WAN-Op

Application Streamlining -4-1-4

همانطور که گفته شد اکثر نرم افزارها از پروتکلهای عمومی
و مشخصی از قبیل  CIFS, MAPI NFS ,SQL ,RDPو  SQLبهره میبرند که عموم
آنها برای استفاده در شبکه  LANکه از تاخیر پایین و پهنای
باند باال برخوردار است طراحی شدهاند .کارکرد آنها به این
صورت است که در ارسال و دریافت اطالعات از حجم کم دیتا در
تعداد پکتهای زیاد استفاده میکنند وبه دلیل این طرز
عملکرد به آنها پروتکلهای  Chattinessگفته میشود که روی
ارتباطات  WANبسیار مشکل ساز خواهد بود WAN-Op .برای هریک
از این پروتکلها از روشی اختصاصی جهت افزایش حداکثری
کارکرد آن و حذف حالت  Chattinessبهره میبرد.

Cache/Proxy -5-1-4

در این روش دادههای پر کاربرد و پر استفاده بر روی
مربوط به  WAN-Opمحلی ذخیره میگردد و برای دسترسی مجدد به
همان داده ها ،احتیاج به ارسال اطالعات بر روی شبکه WAN
نمیباشد.

Cache

Forward Error Correction -6-1-4

از این روش برای مقابله با  Packet Lossدر شبکه های پرازدحام
استفاده میشود .در این تکینک به ازای هر N
و مستعد خطا
پکت ارسالی یک پکت  Loss-Recoveryنیز ارسال می گردد تا درصورت
از بین رفتن اطالعات در هنگام ارسال،احتیاجی به ارسال مجدد
پکت ها نباشد.
Protocol Spoofing -7-1-4

معموال پروتکل های گوناگون از روش های مختلفی برای انجام
عملیات  I/Oو اطمینان از دریافت پکتها در سمت گیرنده
استفاده می نمایند و تعداد این عملیات ( I/Oیا همان
درخواست و ارسال) و تائیدیههای دریافت در پروتکل های
گوناگون بسیار متفاوت میباشد .در این روش با توجه به
پروتکل مورد استفاده  WAN-Op ،رفتار آنرا پیش بینی کرده و
مقدار ارسال و دریافت  I/Oها روی ارتباط  WANرا به حداقل
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میرساند که این عمل نیز کمک شایانی در حذف تاثیر منفی
پروتکلهای  Chattinessروی کیفیت پهنای باند ایفا میکند.

Traffic shaping, QoS -8-1-4
از WAN-Op

میتوان از حالتهای مختلف

با استفاده
مانند Policing, Queuing, Prioritizing

QoS

بهره برد،

Shaping,

در این روش برنامههای مورد استفاده در بستر شبکه  WANبر
اساس اولویت (بنا به نظر مدیر شبکه) دسته بندی گردیده و
به هر دسته یک میزان مشخص از پهنای باند تعلق میگیرد .در
نتیجه دیگر یک برنامه نمیتواند بصورت یکجانبه تمامی پهنای
باند  WANرا استفاده کرده و مانع دسترسی سایر برنامهها با
اولویت باال به شبکه شود .بعضی از پلتفرمهای  WAN-Opحتی
میتوانند به ازای هر کاربر و هر برنامه  ،عمل Traffic Shaping
را انجام دهند .البته برخی از این روشها را میتوان با
استفاده از روترهای موجود نیز اعمال کرد ،اما  WAN-Opدر
این زمینه دارای امکانات بیشتری نسبت به روتر میباشد.
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Path Selection -1-1-4

در مواردی که پایداری ارتباطات مهم و حیاتی است ،توصیه
میشود که از ارتباطات پشتیبان و اضافه  WANو اینترنت
بین دو نقطه استفاده شود .در این حالت استفاده بهینه از
تمام پهنای باند موجود و تشخیص هرچه سریعتر قطعیهای
احتمالی روی یک یا چند عدد از لینکها بسیار حائز اهمیت
است و  WAN-Opقادر است با استفاده از فناوری  Path Selectionبه
راحتی این امر را به انجام رساند.با استفاده از این
قابلیت  WAN-Opقادر خواهد بود به ازای هر پروتکل یا هر
نرم افزار خاص یک مسیر مشخص را برای ارسال ترافیک
استفاده کند و همچنین قعطی های لینک را به سرعت تشخیص
داده و تا زمان وصل شده آن تمام ترافیک را از روی لینک
ثانوی ارسال کند.

-11-1-4

Security

تامین امنیت دیتای عبوری بین دو  WAN-Opکه در دو سر
ارتباط  WANقرار گرفتهاند به صورت رمزنگاری شده و با
استفاده از  IPsecانجام میپذیرد.
-11-1-4

Load Balancing, Failover

یکی از اصلیترین نیازهای شبکههای امروزی تامین حداکثر
دسترس پذیری و حداقل قطعی میباشد .برای اجرای این مهم
میبایست از تجهیزات پشتیبان آنالین در الیه های مختلف
بهره برد تا عالوه بر تقسیم بار پردازشی بین تجهیزات
موازی در حالت عادی ،در مواقع قطعی هم یکی از آنها
بتواند نبود دیگری را جبران کرده و مانع از بروز اختالل
در سرویسدهی به کاربران شود WAN-Op .هم از این قاعده
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مستثنا نبوده و از قابلیتهای گستردهای از
در این زمینه بهرهمند میباشد.

-2-4

قبیل VRRP

و

HSRP

موارد استفاده از  WAN-Opدر حالت کلی به شرح ذیل
است:
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 -1-2-4بهینه سازی بستر :SaaS
فناوری رایانش ابری روز به روز در حال گسترش است و هر
روزه به تعداد کاربران آن افزورده میشود .با استفاده از
این فناوری تمام کاربران قادر خواهند بود بدون محدودیت
فاصله جغرافیایی و یا محدودیت سخت افزاری سیستم خود به
تمامی نرم افزارهای مورد نیاز روی بستر  Cloudو تنها با
استفاده از ارتباط اینترنت دسترسی داشته باشند .از
اینرو با گذشت زمان تعداد شرکتهائی که نرم افزارهای خود
را روی بستر  Cloudارائه میدهند به سرعت در حال افزایش
است ،لذا در آینده نه چندان دور کمتر کسی نیاز به نصب
نرمافزارهای مختلف بر روی رایانه شخصی خود خواهد داشت.
در حال حاضر یکی از معروفترین نرمافزارهائی که از بستر
 Cloudاستفاده میکند  Office 360میباشد ،که با استفاده از آن
دیگر کاربران نیازی به نصب نرم افزار حجیم و سنگین Office
را بر روی رایانه خود ندارند و به راحتی تمام این
مجموعه را از طریق اینترنت در اختیار خواهند داشت .مشکل
اصلی و مشترک تمام کاربرانی که از فناوری  SaaSبهره
میبرند محدودیت ترافیکی پهنای باند و تاخیر ذاتی موجود
روی ارتباطات اینترنت یا  WANمیباشد که در اکثر مواقع
افزایش پهنای باند نه تنها کمکی به حل این مسئله نخواهد
کرد بلکه به علت باال رفتن هزینهها  ،توجیه اقتصادی
فناوری  SaaSرا نیز زایل میکند .برای مرتفع ساختن این
مشکالت بهترین راه استفاده از  WAN-Opهای توصیه شده از
سوی سرویسدهنده میباشد که با استفاده از آنها میتوان با
حداقل پهنای باند به حداکثر بازدهی دست یافت ،به طوری
که اجرای نرم افزارهای تحت  SaaSاز هر کجای دنیا برای
کاربر به مانند باز کردن آن نرم افزار روی رایانه شخصی
خود خواهد بود .در حالی که کاربر فقط شمای نرم افزار را
دیده و خود نرم افزار عمال هزاران کیلومتر دورتر روی
سرور اجرا شده است .برای استفاده  WAN-Opتنها کافیست که
یک نسخه نرم افزاری از مدل توصیه شده توسط کمپانی
سرویسدهند (مثال برای  Office 360نوع  WAN-Opاز مایکروسافت
استعالم گردد) روی رایانه کابران نصب شود.
 -2-2-4بهینه سازی بستر :IaaS

با استفاده از فناوری  SaaSتنها میتوان نرمافزارهای که از
طرف شرکت سازنده روی بستر  Cloudقرار گرفتهاند استفاده
کرد .اما اگر نیاز به استفاده از نرمافزارهای اختصاصی بر
روی بستر  Cloudوجود داشته باشد میبایست از فناوری متفاوتی
به نام  IaaSبهره برد .این فناوری به این صورت است که به
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عنوان مثال یک سیستم عامل خام روی  Cloudدر اختیار تیم
فنی  ITقرار خواهد گرفت تا به دلخواه خود نرم افزارهای مورد
نیاز را روی آن نصب کرده و در دسترس کاربران مورد نظر
قرار دهند .به زبان ساده تر این فناوری همان سرور های VPS
است که در ایران بسیار آشنا و پرکاربرد بوده و هست.برای
بهینه سازی این نوع ارتباطات نیز میتوان از  WAN-Opبهره
برد که برخی از  Cloudهای معتبر موجود در دنیا به این محصوالت
مجهز شده اند از جمله  Microsoft Azure ، Amazon AWSو .VMware vCloud
در این مورد نیز همانند  SaaSمیبایست نسخه نرم افزاری
 WAN-Opروی رایانه کاربر مورد نظر نصب شود.
 -3-2-4بهینه سازی  Replicationبین مراکز داده

مختلف

امروزه اکثر سازمانها برای تهیه پشتیبان از اطالعات مهم و
حیاتی خود در حال تعویض روشهای قدیمی مبتنی بر  Tapeو Storage
به روشهای جدیدتر و کاربردی تر مانند استفاده از Datacenter
های موازی در نقاط مختلف جغرافیایی میباشند .این عمل عالوه
بر افزایش کیفیت سرویس دهی ،در دسترس پذیری بیشتر و امکان
داشتن یک نسخه پشتیبان همیشگی و بروز را امکان پذیر
میسازد .ارتباط بین دیتاسنتر های مختلف در اکثر مواقع به
وسیله ارتباطات  WANمیسر میشود و به این ترتیب استفاده
بهینه از  WANدراین موارد بسیار حیاتی است .اما Replication
سریع و مطمئن بین این دیتاسنترها به دلیل محدودیت پهنای
باند ،تاخیر زیاد ،گلوگاههای بین راه و از دست دادن برخی
پکتهای در طول مسیر معموال با مشکالتی مواجه خواهد شد .با
استفاده از  WAN-Opمیتوان ارتباطات  WANبین دیتا سنترها را
در مواردی تا  52برابر ارتقا داد و استفاده از پهنای باند
را حداکثر تا میزان  %00کاهش داد WAN-Op .قابلیت پشتیبانی
از تمامی تجهیزات و پروتکلهای اختصاصی را از قبیل NetApp
 Dell, ,EMCو ....دارا میباشد.
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 -4-2-4بهینه سازی ارتباطات بین دفتر مرکزی و شعب در نقاط
مختلف جغرافیایی
بسیاری از سازمانها دارای شعب و نمایندگیهای مختلفی در
سطح شهرها ،استانها و یا کشورهای دیگر میباشند که به
وسیله خطوط  WANبا یکدیگر در ارتباط هستند .عموما کاربران
در شعب از نرمافزاهای سازمانی استفاده میکنند که سرور آن
در دفتر مرکزی مستقر شده و از طریق لینک  WANبرای کاربران
در دسترس خواهد بود .یکی از موارددیگر استفاده از این
ارتباطات جابجایی فایلها و یا ارتباطات  Remote Desktopجهت
انجام امور فنی میباشد .به دلیل نوع استفاده از پهنای
باند در این ارتباطات بهرهگیری از  WAN-Opکمک شایانی به
افزایش پهنای باند)
بهینه سازی ارتباط (بدون نیاز به
خواهد نمود .با استفاده از این دستگاه میتوان در بعضی از
موارد به افزایش  22برابری پهنای باند و کاهش  %06استفاده
از پهنای باند دست یافت .به این ترتیب حتی امکان کاهش
پهنای باند و در نتیجه کاهش هزینههای مرتبط تا میزان قابل
توجهی میسر خواهد بود.

 -5-2-4بهینه سازی ارتباطات مربوط به کاربران راه دور
با گذشت زمان اصل دور کاری روز به روز بیشتر مورد
توجه سازمانها قرار گرقته و سازمانهای بیشتری نسبت به
مهیا سازی زیرساختهای مورد نیاز جهت دور کاری و حذف
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وابستگی کارکنان به حضور فیزیکی در سارمان رقبت نشان
میدهند.در این حالت کارکنان با استفاده از بستر
اینترنت به شبکه اصلی سازمان متصل شده و امور محوله
را به انجام خواهند رساند .ارتباطات اینترنتی نیز
تمامی محدودیتها و ایرادات ارتباطالت  WANرا دارا
میباشند که باعث کندی،تاخیر و بعضا قعطی های متوالی و
کوتاه مدت در ارتباط با شبکه سازمان میشود .در این
حالت نیز در صورت انتخاب صحیح نسخه نرم افزاری WAN-Op
که روی سیستم کاربران نصب میشود ،میتوان کارایی
ارتباط را در مواردی تا  52برابر سریعتر و ترافیک
ارسالی روی بستر اینترنت را حداکثر تا  %00کاهش داد.
این نرم افزار هیچگونه وابستگی به نوع سیستم عامل
نداشته و روی تمامی آنها قابل نصب و استفاده میباشد.
تمامی ضرایب و درصدهای مطرح شده در متن فوق ،بر اساس مستندات
ارائه شده از سوی آزمایشگاهها و همچنین کمپانیهای تولید
کننده بوده که مطمئنا برخی از آنها در شرایط استاندارد و
ایدهآل حاصل شده است .بر اساس تجریبات تیم فنی شرکت ارویس،
در محیط های آزمایشی و عملیاتی ،مقادیر زیر در دسترس خواهد
بود:
-

افزایش میانگین  22برابری ظرفیت پهنای باند به همراه
کاهش باالی  %02ترافیک عبوری برای پروتکلهای CIFS,FTP,MAPI
افزایش میانگین  16برابری ظرفیت پهنای باند به همراه
کاهش باالی  %02ترافیک عبوری برای پروتکلهای HTTP,HTTPS

-

افزایش میانگین  12برابری ظرفیت پهنای باند به همراه کاهش باالی %02
ترافیک عبوری برای پروتکلهای RDP,ICA

-
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توجیه اقتصادی تجهیزات WAN-Op

همواره هدف از تهیه اغلب تجهیزات شبکه از جمله
 WAF, IPSو غیره مرتفع کردن یکی از نیازمندی های فناوری
اطالعات میباشد ،که تاثیر،کارایی و لزوم استفاده از آنها
تنها برای تیم فنی شفاف است .به همین دلیل برای مدیران
ارشد اکثر سازمانها ،لزوم تخصیص بودجه جهت تامین تجهیزات
مذکور ملموس نمیباشد.
Router, Firewall,

 WAN-Opها دارای دو مزیت عمده نسبت به سایر تجهیزات شبکه
میباشند.
اوال -تاثیر این نوع تجهیزات در افزایش سرعت ارتباطات برای
مدیران ارشد و سایر کاربران سازمان کامال ملموس است
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ثانیا WAN-Op -دارای توجیه اقتصادی بوده و
و بازگشت سرمایه آن قابل محاسبه میباشد .به بیان ساده تر
این تجهیزات به جهت کاهش هزینه و افزایش بهرهوری قادر
خواهند بود ظرف  6تا  81ماه به صورت مستقیم (عدم نیاز به
افزایش پهنای باند و امکان کاهش پهنای باند موجود) و غیر مستقیم
(افزایش بهرهوری و رضایت پرسنل) تمام هزینه خود را بازگردانند.
)Return on Investment (ROI

شکل زیر میزان کاهش هزینه ها استفاده از  WAN-Opطی یک بازه
زمانی سه ساله برای یکصد کاربر در آمریکا را نشان میدهد.
شایان ذکر است هزینه پهنای باند در ایران بسیار باالتر از
آمریکا بوده و نتیجتا توجیه اقتصادی  WAN-Opدر سازمانهای
ایران بسیار بیشتر است.
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نکات مهمی که باید در انتخاب تکنیکهای
در نظر گرفته شود.

WAN Optimization

بکارگیری تکنیک و ابزار مناسب برای  WAN Optimizationباعث
افزایش بسیار زیاد کارآمدی ارتباط خطوط  WANمیگردد .از
طرف دیگر بکارگیری تکنیکهای نادرست فقط موجب صرف هزینه
گزاف ،کاهش  Performanceو در مواردی قطعی خطوط ارتباطی
میگردد.
برای انتخاب راهحل مناسب و کارآمد ابتدا باید نوع خطوط
مربوطه (مثال"  ،VSAT ،MPLSو غیره که در مواردی هیبرید
میباشند) به همراه سرویسهای مورد نظر (از جمله
پروتکلهای ارتباطی) مورد بررسی قرار گیرند ،تا راهحل
مورد نظر توسط متخصص پیشنهاد گردد .در بسیاری از مواقع
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یک راهحل پاسخگوی نیاز
ترکیبی استفاده نمود.

مشتری نیست و باید از راهحلهای

به همین دلیل متخصصین مجرب شرکت ارویس که صرفا" در همین
مبحث تخصص دارند ،پس از مطالعه میدانی ،بخشی از خطوط
مورد نظر را بصورت پایلوت و آزمایشی  Optimizeمیکنند تا از
کارآمدی راهحل پیشنهادی بطور شهودی و با ابزارهای
اندازهگیری بطور کمی و کیفی اطمینان حاصل نمایند .پس از
ارائه گزارش فوق ،و تست سرویسها توسط مشتری برنامه ریزی
جهت پیاده سازی سیستم در سطح شبکه مورد نظر انجام
میپذیرد.
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