
  چکیده

کٌذ  جذا هی 3را اس صفحِ اًتقال دادُ 2کِ صفحِ کٌتزل ضثکِ در حال ظَْر است یالگَ کی 1ًزم افشار هحَر ضثکِ

را  یاتیػول یّا ٌِیّش، کٌذ را سادُ  ضثکِ تیزیهذدّذ،   تْثَد یزیتِ طزس چطوگ، هٌاتغ ضثکِ دّذ ٍػذُ هی ٍ

در  یا تِ طَر گستزدُ 4کیتزاف یهٌْذس یّا کیاگزچِ تکٌ .دّذ جیتزٍرا  ٍ تکاهل یٍ ًَآٍر دّذ کاّص

ٍ  ِیتجش ٍسیلِتِ ی ارتثاط یّا ػولکزد ضثکِ یساس ٌِیتْ یتزا، ًذاضذُ تکار گزفتِگذضتِ ٍ حال در دادُ  یّا ضثکِ

تِ ، ًزم افشار هحَر ضثکِ هٌحصز تِ فزد یّا یژگیٍ هٌتقل ضذُ، یّا رفتار دادُ نیٍ تٌظ یٌیت صیپ ا،یپَ لیتحل

کٌتزل ٍ تزای را  اىیجزهطخصات  /االگَّ ٍ تیهَقؼ،  یضثکِ جْاًکِ ًوای  کیتزاف یهٌْذس ذیجذ یّا کیتکٌ

 .دارد اسیً، یکار گزفتِ است کیتزاف تْتز تیزیهذ

رفتار  نیٍ تٌظ یٌیت صیپ ل،یتا تحل یا ضثکِ دادُ کیػولکزد  یساس ٌِیتْ یهْن تزا شمیهکاً کی کیتزاف یهٌْذس

هَرد استفادُ قزار گزفتِ است. تا  یفؼل یا دادُ یتاضذ. آى تطَر گستزدُ در گذضتِ ٍ ضثکِ ّا یدادُ هٌتقل ضذُ ه

ٍ  ٌذُیًسل آ یا ضثکِ یالگَّا یهزتَط تِ آى تزا یکیتزاف یهٌْذس یّا ٍ راُ حل یفؼل یا ضثکِ یحال الگَّا يیا

 یا ضثکِ یتِ هؼوار اسیً یاهزٍس یٌتزًتیا یّا . اٍل تزًاهِستیهطلَب ً لیّا تا تَجِ تِ دٍ دل ضثکِ آى تیزیهذ

 یقادر تِ طثقِ تٌذ ذیتا یقاتل گستزش تاضذ. هؼوار کیاس تزاف یادیحجن س یدارًذ تا در سهاى ٍاقغ ػول کٌذ ٍ تزا

در  یکیّز ًَع تزاف یهطخص ٍ هٌاسة را تزا سیسزٍ کیتاضذ ٍ  یهختلف یّا اس تزًاهِ یهختلف یکیاًَاع تزاف

 کی ،یدر هحاسثات اتز غی( فزاّن کٌذ. دٍم هَاجِ ضذى تا رضذ سزِیثاً یلیدٍرُ کَتاُ هذت) تطَر هثال ه کی

 ػوکزد تْتز ضثکِ تْثَد تخطذ. یتا استفادُ هَثز اس هٌاتغ را تزا ذقادر تاض ذیهٌاسة تا تیزیهذ

تز تِ ػٌَاى یک سیستن  تَاًذ کارآهذتز ٍ َّضوٌذاًِ هیافشار هحَر  ضثکِ ًزمّای هٌْذسی تزافیک در  هکاًیشم

، تِ ػلت هشایای پی آی تز هاًٌذ هٌْذسی تزافیک هثتٌی تز ّای قذیوی هٌْذسی تزافیک هتوزکش در هقایسِ تا رٍش

ضثکِ  فیک درحَسُ هٌْذسی تزا تزایدٍ طزح ًاهِ  ایي پایاىدر  ساسی ضًَذُ پیادافشار هحَر  ضثکِ ًزمهؼواری 

ساسی هسیزیاتی ضثکِ ًزم افشار هحَر )تطَر هثال کٌتزل  . ّز دٍ طزح رٍی تْیٌِضَد تزرسی هیافشار هحَر  ًزم

در ضثکِ تا ّا  ًزخ اتالف تستِ ،ّا در ًْایت تزای اثثات کارایی رٍش اًذ. کٌٌذُ ضثکِ ًزم افشار هحَر( توزکش کزدُ

 گیزی ضذُ است. سی ضذُ اًذاسُسا فزض ٍ هسیزیاتی تْیٌِ هسیزیاتی پیص

 هسیزیاتی، صفحِ دادُ، صفحِ کٌتزل ضثکِ ًزم افشار هحَر، هٌْذسی تزافیک، کلمات کلیدی:
 

                                                           
1
 Software Defined Network (SDN)  

2
 Control Plane  

3
 Data Plane  

4
 Traffic Engineering (TF)  


