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 یک از استفادٌ با اشیاء ایىتروت َای شبکٍ خصًصی حریم ي امىیت افسایش

   بالکچیه پایٍ بر شدٌ تًزیع امه SDN معماری
 

 2، محمدرضا اسالمی وصاد1ایمان مرداوی

 (هعئَل ًَیعٌذُ) ؼیراز زًذ، عبلی آهَزغ افسار،هَظعِ ًرم هٌْذظی ارؼذ کبرؼٌبظی 9

 ؼیراز زًذ، عبلی آهَزغ هَظعِ کبهپیَتر، گرٍُ اظتبدیبر، 2

 

 چکیدٌ

ّبی ایٌترًت اؼیب قبدر بِ  دظتگبُ ّبی بِ ّن هتصل در هحیط ؼبکِ تؽکیل ؼذُ اظت. دظتگبُهجوَعِ اهرٍزُ ایٌترًت اؼیب از 

اًجبم کبرّبیؽبى بِ صَرت خَدکبر هی ببؼٌذ یب بر اظبض اتفبقبتی هحیط اطرافؽبى یک عکط العول یب پبظخ ٍیصُ را بِ صَرت 

بهِ ریسی ؼذُ اًجبم هی دٌّذ ٍ هیتَاًٌذ دادُ ّبی هختلف را بیي ؼبکِ ّبی دیگر بذٍى دخبلت اًعبى جببجب کٌٌذ. اهرٍزُ برً

. ایي هعوبری هیتَاًذ [1] هیتَاًذ فرایٌذ فیسیکی جذاظبزی الیِ کٌترل ؼبکِ ًعبت بِ الیِ دادُ را اًجبم دّذ  SDN هعوبری

. یکی از [2]ذی ؼبکِ ٍ ّوچٌیي کبّػ ٍابعتگی بِ ظخت افسار را بِ ارهغبى بیبٍرد افسایػ قببلیت برًبهِ ریسی ٍ َّؼوٌ

ّبی ایٌترًت اؼیب اظت. ترکیب ؼبکِ ّبی ًرم افسار هحَر ٍ بالک  ؼذُ در ؼبکِ تَزیع SDNّبی هعوبری  تریي اظتفبدُ هْن

 SDNاظتفبدُ از هعوبری چیي بِ حل هؽکالت اهٌیتی ٍ حرین خصَصی ؼبکِ ایٌترًت کوک ؼبیبًی هی کٌذ.جْت 

ؼَد کِ در ایي هقبلِ بب اظتفبدُ از  ّب هطرح هی ّبی ایٌترًت اؼیب، هؽکل اهٌیت ٍ حرین خصَصی ایي ؼبکِ ؼذُ در ؼبکِ تَزیع

ظبزی شًتیک رٍؼی جْت افسایػ اهٌیت ٍ حرین خصَصی ایي ؼبکِ ایٌترًت اؼیبء ارائِ  هفبّین بالکچیي ٍ الگَریتن بْیٌِ

اظتفبدُ ؼذُ اظت ٍ هعیبرّبیی هبًٌذ  وطبلبًَیعی ظبزی ٍ برای ارزیببی رٍغ پیؽٌْبدی از زببى برًبهِ ت پیبدُاین. جْ ًوَدُ

FP ،TP ،FN ،TN ،CR  ٍER [3] ارائِ ؼذُ تَظط ظبیر پصٍّؽگراى هَرد بررظی قرار گرفتِ اظت در ایي رٍغ ٍ رٍغ .

ؼذُ  تَزیع SDNّبی ایٌترًت اؼیبء بب اظتفبدُ از هعوبری ًتبیج حبصل ؼذُ حبکی از افسایػ اهٌیت ٍ حرین خصَصی ؼبکِ

 ببؼذ. شًتیکی بر پبیِ بالکچیي پیؽٌْبدی تَظط آًبلیس هعیبرّبی رکر ؼذُ هی

 

ظبزی شًتیکی،  اهٌیت ٍ حرین خصَصی، ؼبکِ ایٌترًت اؼیبء، ؼبکِ ًرم افسار هحَر تَزیع ؼذُ، بْیٌَِای کلیدی:  ياشٌ

 بالکچیي
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