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 در. شبکههای نرمافزار محور اخیراً کاربردهای گ ستردهای در اینترنت بهمنظور ا ستفاده بهینه از پهنای باند و مدیریت ترافیک پیدا کردهاند:چکیده
 سوئیچهای داده را مدیریت، بخش کنترل از بخش داده جدا شده و به صورت متمرکز تحت عنوان خدمت دهنده کنترلر،معماری این نوع شبکهها
، بخش کنترل نسبببت به حمالت منخ خدمت آس بیبپذیر بوده و مهاجم با تزریق مداوم بسببتههای درخواسببت جعلی، در این نوع شبببکهها.میکند
پردازشهای سنگین را برای کنترلر تحمیل میکند که درنهایت به غیرقابل د سترس شدن کنترلر و عدم خدمتدهی شبکه به کاربران عادی منجر
 حفاظت از این معماری در مقابل حمالت، به دلیل اثرگذاری بی شتر این حمالت در شبکههای نرمافزار محور ن سبت به شبکههای سنتی.میگردد
 ما در این مقاله به بررسببی و شبببیهسببازی این حمالت در معماری شبببکههای نرمافزار محور پرداخته و با.منخ خدمت بسببیار حائز اهمیت اسببت
 در. الگوریتم جدیدی برای تشبببخیص و کاهش اثر حمالت منخ خدمت توزیخ شبببده ارائه دادهایم،بهرهگیری از امکانات منحصبببربهفرد این معماری
 ا ستفاده شده،الگوریتم پی شنهادی از فرمول آماری فا صله جفری بهمنظور شنا سایی حمالت منخ خدمت توزیخ شده در شبکههای نرمافزار محور
 ما برای ایجاد زیرساخت الزم برای شبکه نرمافزار محور آزمای شی و ارزیابی الگوریتم پی شنهادی از شبیه ساز مینی نت در محیط سیستمعامل.است
. کارآیی روش پیشنهادی و برتری آن نسبت به روشهای قبلی را نشان میدهند، آزمایشهای انجام شده در این شبیهساز.لینوکس استفاده کردهایم
. کاهش اثر حمالت، فاصله جفری، حمالت منخ خدمت توزیخ شده، شبکههای نرمافزار محور:واژههای کلیدی
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Abstract: Recently, software defined networks have wide applications on the Internet in order to optimize the use of bandwidth and
better traffic management. In Software Defined Network (SDN), the control plane and data plane of the networks are decoupled. In
this architecture, the control plane, centrally manages switches by an special server named controller. In SDN, the controller is so
vulnerable to DDOS attacks. By injecting spoofed request packets continuously, attackers make a burdensome process which cause
the controller to be unreachable and thus denial of services for legitimate users. Due to the augmented impact of these attacks on the
software defiend networks rather than traditional networks, need for protection of such network against the attack is very much
important. In this paper we will review and simulate DDOS attacks on SDN. We afterward propose a novel detection and mitigation
algorithm which takes advantage of unique features of the SDN architecture. In this algorithm, for detecting DDOS attacks in SDN a
statistical method based on Jeffrey distance is used. We created the necessary infrastructure for software-driven network and evaluated
the proposed method using Mininet simiulator on the Linux operating system. Our experiments performed in the simulator, showed
the efficiency of the proposed method and its superiority compared to previous approaches.
Keywords: Software defined networks, distributed denial of service, Jeffrey distance, attack mitigation.
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 -1مقدمه
بسیاری از اصول شبکههای رایانهای ،در دو دهه اخیر بدون تغییر باقی
ماندهاند .شبکههای کنونی از سوئیچ و مسیریابهای نسبتاً پیچیده
ساخته شدهاند .از آنجاییکه این دستگاهها توسط سازندگان مختلفی با
سیستمعامل و رابطهای اختصاصی ساخته شدهاند ،برای ساخت
شبکههای ناهمگن نیاز به استخدام متخصصان مربوط به هر دستگاه با
برندهای متفاوت خواهیم داشت .همچنین ساخت چنین شبکههایی
امکان اشتباهات پیکربندی و ناسازگاری بین نسخههای مختلف
دستگاههای تولید شده توسط سازندگان متفاوت را افزایش میدهد.
عالوه بر این ،هر مسیریاب دید جزئی نسبت به کل شبکه داشته و به
کمک سایر مسیریابها و تبادل ترافیک کنترلی بستههای شبکه را
هدایت میکند.
معماری شبکههای نرمافزار محور )SDN( 1بهمنظور ایجاد تغییرات
در معماری شبکههای سنتی و استفاده بهینه از منابخ شبکه برای رسیدن
به شبکههای هوشمند به وجود آمده است [ .]1این معماری در ارائه
قابلیت اطمینان ،کارآمدی ،سادگی ،انعطافپذیری و قابلیت برنامهریزی
با هزینه کم موفقیت چشمگیری را نشان داده است[ .]2در این معماری
ارسال دادهها و انجام پردازشها به کمک پروتکلی به نام  Open Flowاز
یکدیگر جدا شدهاند .این جداسازی مزایایی از جمله کنترل متمرکز بر
تصمیمات انتقال داده ،بهروزرسانی پویای قوانین انتقال داده ،پیکربندی
انعطافپذیر و آسانتر شبکه ،قابلیت برنامهریزی کنترلر و زیرساختهای
شبکهای را به ارمغان میآورد[ .]3علیرغم مزایای ذکر شده ،معماری
شبکههای نرمافزار محور به دلیل ویژگیهای ذاتی کنترلر متمرکز می
تواند بهطور بالقوه بهعنوان هدفی برای مهاجمان تبدیل شود [.]4
با تکامل شبکه ،حمالت به شبکه نیز تکاملیافته است .یکی از
تهدیدات فعلی هر شبکهای ،حمالت منخ خدمت توزیخ شده(DDOS) 2
است که با هدف ایجاد اختالل در یک شبکه یا غیرقابل دسترس سازی
خدمات برای کاربران انجام میگیرد .در طی سالهای پیش حمالت منخ
خدمت توزیخ شده به دلیل تغییر الگوی کاری مطابق با توسعه
راهحلهای مقابلهای توسط مهاجمان ،به تهدیدی روزافزون در اینترنت
تبدیل شده است[ .]5حمالت منخ خدمت توزیخ شده بهعنوان بزرگترین
تهدید اقتصادی و سرمایهگذاری محسوب میشود[ ،]6زیرا بر روی
کارآیی شبکه ،میزان تأخیر و نرخ دور ریختن بستههای مجاز تأثیر می
گذارد .این حمالت ممکن است تمام شبکه را فلج کرده یا عملکرد آن را
متوقف کنند .اگرچه بر پیچیدگیهای فنی و تکنیکی این حمالت
روزبهروز افزوده شده ،اما مهاجمان برای راهاندازی این حمالت نیاز به
دانش و مهارت فنی باال درباره سیستم قربانی و تکنیکهای راهاندازی
حمالت ندارند .امروزه برخی ارائهدهندگان از جمله بوترز حمالت منخ
خدمت توزیخ شده را بهعنوان یک سرویس در ازای مبلغی به مشتریان
ارائه میدهند[.]7
حمالت منخ خدمت توزیخ شده برای شبکههای مبتنی بر
پروتکل  Open Flowمیتواند بسیار مخربتر باشد ،زیرا در این شبکهها
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یک جریان مداوم بین کنترلر و سوئیچها برقرار است .ارتباط بین
سوئیچها و کنترلر ممکن است مهاجمان را تحریک کند که این جریان
را از مسیر اصلی خارج کرده و فعالیت معمول شبکه را مختل سازند .در
حمله به یک شبکه نرمافزار محور ،قدم اول شناسایی  SDNبودن شبکه
است .اغلب شبکههای سنتی ،جداول انتقال پیش تنظیم شدهای دارند،
بنابراین در این شبکهها نیازی به زمان اضافی برای پردازش و ایجاد یک
جریان برای بستههای ورودی جدید نیست .ولی در شبکههای نرمافزار
محور ،کنترلر بایستی یک زمان کوتاهی را برای جریانهای ورودی
بستههای جدید اختصاص دهد ،بنابراین زمان بیشتری را برای پردازش
اولین بسته در مقایسه با سایر بستهها صرف میکند .بر اساس این دانش،
مهاجم میتواند از زمان پاسخ به اولین بسته نسبت به سایر بستهها به
شناسایی شبکههای نرمافزار محور بپردازد .اگر اختالف زمانی بیشتر از
حدآستانه تعریف شده باشد؛ شبکه بهعنوان شبکه نرمافزار محور شناخته
میشود[.]8
بعد از شناسایی نوع معماری شبکه ،مهاجم با تزریق حجم انبوهی از
بستههای جعلی ،موجب اشغال منابخ محدود کنترلر شده و پردازش
بستهها در کنترلر بهواسطه غیرقابل دسترس شدن کنترلر مختل می
گردد .درنهایت کیفیت خدمات پایین آمده و کل جداول سرریز میشوند
و بعد از آن سوئیچها قادر به خدمت رسانی به سایر بستههای جدید
نخواهند بود ،در نتیجه شبکه از کار میافتد .از آنجاییکه کنترلر
شبکههای نرمافزار محور نسبت به حمالت منخ خدمت توزیخ شده
آسیبپذیر هستند ،بنابراین بایستی این حمالت قبل از آسیب رسیدن
به کنترلر شبکه تشخیص داده شوند .هدف اصلی ما در این مقاله
تشخیص و کاهش اثر حمالت منخ خدمت توزیخ شده در شبکههای
نرمافزار محور است .برای رسیدن به این هدف ،یک روش مؤثر و متناسب
با ساختار و ویژگیهای کنترلر شبکههای نرمافزار محور پیشنهاد شده
است .در این روش برای نخستین بار از فرمول آماری فاصله جفری
بهمنظور تشخیص حمالت منخ خدمت در شبکههای نرمافزار محور
استفاده شده است.
در مقاله [ ]9روش جداسازی مکانیاب 3بهمنظور مقابله با حمالت
منخ خدمت توزیخ شده پیشنهاد شده است .این روش امکان کنترل
شبکههای بات توسط مهاجمان را دشوار میسازد .در مقاله [ ]10تکنیک
تشخیص حمله منخ خدمت توزیخ شده مبتنی بر  IPآدرس مبدأ ارائه
شده است .این روش بهجای نظارت بر ترافیک ،به آدرسهای IPمبدأ
بستههای جدید نظارت میکند .در مقاله [ ]11برای تشخیص حمالت
منخ خدمت توزیخ شده ،روش مبتنی بر مدلسازی تغییرات میانگین و
واریانس وضعیتهای ترافیکی شبکه پیشنهاد شده است .در مقاله []12
یک روش تشخیص مقایسهای مبتنی بر ضریب همبستگی پیرسون ارائه
شده است .این روش قادر به تشخیص تمایز بین ویژگیهای بستههای
ورودی ترافیک حمله از ترافیک عادی است .در مقاله [ ]13یک سیستم
تشخیص حمله منخ خدمت توزیخ شده بر اساس تحلیل همبستگی چند
متغیره پیشنهاد شده است .در این روش از همبستگی هندسی ترافیکها
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برای شناسایی ویژگیهای شبکه استفاده میشود .این سیستم با
یادگیری الگوهای ترافیکی مجاز ،قادر به تشخیص حمله است .در مقاله
[ ]14برای تشخیص حمله منخ خدمت توزیخ شده یک الگوریتم مبتنی
بر پیشبینی ترافیک شبکه و تئوری بینظمی 4ارائه شده است .در این
روش پیشبینی ترافیک شبکه براساس اطالعات بهدستآمده از
پیشپردازش ترافیک در یک محدوده زمانی با استفاده از مدل خطی
 ARانجام میشود .در گام بعدی با تحلیل خطاهای پیشبینی ترافیک
توسط تئوری بینظمی ،ناهنجاریها شناسایی شده ،سپس با آموزش
شبکههای عصبی حمالت تشخیص داده میشوند.
در مقاله [ ]15روش تحلیل تغییرات لیاپانوف مبتنی بر آنتروپی برای
تشخیص حمالت پیشنهاد شده است .در این روش پیشپردازش دنباله
آنتروپیهای  IPآدرسهای مبدأ و مقصد در واحدهای زمانی با استفاده
از مدل خطی  ARانجام میشود .سپس با تحلیل نرخ توان تفکیک بین
این مقادیر ،حدآستانه برای تشخیص حمله تعریف میگردد .در مقاله
[ ]16برای تشخیص حمالت منخ خدمت توزیخ شده در شبکههای
 VOIPروش آماری فاصله هلینگر پیشنهاد شده است .در این مقاله به
کمک یک سیستم تشخیص حمله که بین ترافیک شبکه در حالت حمله
و حالت نرمال تمایز قائل میشود ،تمامی جریانهای ترافیک فعلی نسبت
به یک الگوی خاصی سنجیده میشوند و حالت انحراف با اندازهگیری
فاصله هلینگر بین دو زمان آموزشی و زمان تست به دست میآید.
در بررسیهای مربوط به شبکههای نرمافزار محور برخی مقاالت به
بررسی اجزا و رابطهای این معماری پرداختند و مشخصات شبکههای
نرمافزار محور و قابلیتهای کنترلی این ساختار و تکامل آن را مورد
مطالعه قرار دادهاند .پژوهشها در زمینه امنیت مبتنی بر شبکههای
نرمافزار محور در آغاز راه است که دلیل این امر میتواند جدید بودن این
معماری باشد .حمالت منخ خدمت در برخی از تحقیقات اخیر مورد توجه
قرار گرفته است .در مقاله ] [17تهدید اشباع منابخ کنترلر و سرریز
جداول جریان را مورد بررسی قرار دادند .در این مقاله روشی بر اساس
تغییر و اصالح ساختار سوئیچها برای مقابله با این تهدیدات ارائه شده
است .در مقاله [ ]18برای تشخیص حمالت منخ خدمت توزیخ شده در
شبکههای نرمافزار محور ،تکنیک یادگیری ماشین نقشههای
خودسازمانده (SOM) 5پیشنهاد شده است .در این روش ،ماشین
خودسازمانده رفتارهای شبکه را از طریق جمخآوری آمار جریانها از
سوئیچهای  Open Flowآموزش میبیند .در مقاله [ ]19برای مقابله با
حمالت منخ خدمت ،یک شبکه نرمافزار محور مبتنی بر دیوار آتش بر
باالی کنترلر  POXپیشنهاد شده است.
در مقاله [ ]20بهمنظور تشخیص حمالت منخ خدمت توزیخ شده
در شبکههای نرمافزار محور ،یک سیستم تشخیص نفوذ چندگانه 6را
پیشنهاد دادند .در این روش توزیخ جریان ترافیک در بین سیستمهای با
استفاده از الگوریتم خوشهبندی گروه جریانها براساس اطالعات
مسیریابی و نرخ جریان دادهای انجام میگیرد .در مقاله[ ]21برای دفاع
علیه حمالت منخ خدمت توزیخ شده در شبکههای نرمافزار محور،
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سیستم جابجایی هدف 7پیشنهاد شده است .در این روش برای مقابله با
مشکل اشباع منابخ کنترلر ،حوضی از چندین کنترلر در نظر گرفته می
شود و کنترلرها با توجه به چگالی جریان ترافیکها ،بهصورت پویا
جایگزین میشوند .در مقاله [ ]22مکانیسم تشخیص حمالت منخ
خدمت توزیخ شده مبتنی بر تکنیک آماری آنتروپی در شبکههای
نرمافزار محور ارائه شده است .در این روش آنتروپی بر اساس  IPآدرس
مقصد بستههای ورودی ،محاسبه شده و با حدآستانه مقایسه میگردد.
اگر مقدار آنتروپی در  5دوره متوالی از مقدار حدآستانه کمتر باشد؛
بهعنوان حمله تفسیر میشود.
ادامه این مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است .در بخش دوم
ساختار معماری شبکههای نرمافزار محور و تأثیرات حمالت منخ خدمت
توزیخ شده بر روی این معماری بیان میگردد .در بخش سوم به بیان
مسئله پرداخته میشود .در بخش چهارم راهحل پیشنهادی و چگونگی
استفاده از تکنیک فاصله جفری در تشخیص حمالت منخ خدمت توزیخ
شده شرح داده میشود .بخش پنجم به ارزیابی روش پیشنهادی پرداخته
و روش پیشنهادی با سایر روشهای ارائه شده مقایسه میگردد .این
مقاله در بخش ششم جمخبندی و نتیجهگیری میشود.

 -2شبکههای نرمافزار محور
پایههای معماری نوین شبکههای نرمافزار محور حاصل تالشهای دو
استاد علوم کامپیوتر است .نیک مککون از استنفورد و اسکات شنکر از
برکلی به همراه برخی از دانشجویان خود ،این مفهوم را در سال 2002
تعریف کردند[ .]23پروژه آنها اتان نام داشت و هدف آن افزایش امنیت
شبکه با استفاده از یک سری پروتکل مبتنی بر جریان داده بود [.]24
معماری شبکههای نرمافزار محور بر اساس ایده جداسازی منطق
نرمافزاری بستر کنترلی از بستر سختافزاری انتقال دادهها شکل گرفته
است .در شبکههای نرمافزار محور بخش کنترل 8و بخش داده 9از هم
جدا شده است .سوئیچها ،بستههای ورودی را مورد پردازش قرار نمی
دهند ،بلکه برای تطبیق بستههای ورودی به جدول جریان مراجعه می
کنند و اگر تطبیقی بین رکوردهای جدول و فیلد بستههای ورودی
نیافتند؛ بسته را بهعنوان بسته جدید تلقی کرده و برای پردازش به سمت
کنترلر ارسال خواهند کرد .بستههایی که برای تعیین وضعیت از طرف
سوئیچها به کنترلر ارسال میشوند بستههای  packet-inنامیده میشوند.
در واقخ کنترلر یک سیستمعامل در شبکههای نرمافزار محور است که
بستههای دریافتی را پردازش کرده و در مورد بستهها طبق ماژولهای
موجود تصمیمگیری میکند[.]25
راهبری توسعه شبکههای نرمافزار محور و تدوین استانداردهای
مربوطه بر عهده بنیاد شبکههای باز 10است که یک تشکل غیرانتفاعی
است .از جمله مشهورترین استانداردهای تدوین شده توسط این بنیاد،
پروتکل  Open Flowاست که چگونگی برقراری ارتباط بین بستر کنترلی
و بستر ارتباطی تجهیزات مورد نیاز در شبکههای نرمافزار محور را تبیین
میکند .این استاندارد در حقیقت اولین استانداردی است که خاص این
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گونه شبکهها تعریف شده است .در شبکههای نرمافزار محور ارتباط بین
سوئیچ و کنترلر از طریق پروتکل  Open Flowانجام میگیرد[ .]26کنترلر
مغز و سیستمعامل شبکههای نرمافزار محور محسوب میشود که می
تواند داراییهای شبکه را تغییر داده و قوانین جدیدی در سوئیچها وضخ
نماید .در این معماری کانال امن شاهراه ارتباطی بین کنترلر و
سوئیچهای داده را تشکیل میدهد .اگر تعداد بستههای ورودی بیشتر از
پهنای باند کانال امن باشد؛ کانال امن آسیبپذیر خواهد بود .هنگامی
که کانال امن قطخ شود؛ ساختار شبکههای نرمافزار محور از بین خواهد
رفت ،زیرا مکانیزمی برای تصمیمگیری وجود نخواهد داشت.
یکی از تهدیدات جدی برای شبکههای نرمافزار محور حمالت منخ
خدمت توزیخ شده است که بهصورت مستقیم بر کنترلر این شبکهها
تأثیر میگذارد .هدف مهاجم در این نوع حمله غرق کردن کنترلر با
بستههای  packet-inاست .اغلب حمالت منخ خدمت توزیخ شده از
آدرس مبدأ جعلی استفاده میکنند .این بستهها بهعنوان بسته ورودی
جدید در سوئیچها تفسیر شده و برای پردازش و تعیین وضعیت به کنترلر
ارسال خواهند شد .یکی دیگر از تأثیرات حمالت منخ خدمت توزیخ شده
در شبکههای نرمافزار محور ،پر کردن جدول جریان سوئیچها است .در
این حمالت به دلیل حجم باالی ترافیک ورودی ،جداول از جریانهای
جعلی پر میگردد.

 -3بیان مسئله
هر فناوری جدید ،حمالت و تهدیداتی را به همراه خواهد داشت .در
شبکههای نرمافزار محور هم به دلیل تمرکز کنترل ،حمالت منخ خدمت
تهدیدی جدی محسوب میشوند .حمله منخ خدمت حملهای است که
هدف آن از کار اندازی سیستم هدف با استفاده از هدر دادن منابخ آن
است [ .]27حمله منخ خدمتی که مهاجم از سیستمهای زیادی بهطور
همزمانبرای راهاندازی حمالت علیه یک میزبان راه دور استفاده کند،
بهعنوان حمله منخ خدمت توزیخ شده تلقی میشود .مهاجمان برای
پیشبرد حمالت منخ خدمت توزیخ شده در شبکههای نرمافزار محور،
ممکن است حجم زیادی از ترافیک با مشخصههای متغیر تصادفی با
استفاده از مولدهای ترافیکی ایجاد کنند .چنین حمالتی با دو هدف
اصلی ایجاد میشود .هدف اول اشباع جداول جریان سوئیچها با قوانین
غیرمجاز است که این امر میتواند قابلیت سوئیچها را برای پذیرش قوانین
جدید و همچنین هدایت ترافیک مختل سازد .هدف دوم مهاجمان از
فرستادن چنین حجم انبوهی از جریان این است که سیل عظیم بستهها،
کنترلر را مشغول سازد تا از پاسخ به درخواستهای مجاز از طرف
سوئیچها بازماند[.]28
در اثر حمله مهاجم ،کیفیت خدمات شبکه پایین آمده و درنهایت
کل جداول سرریز شده و بعد از آن سوئیچها قادر به خدمت رسانی به
سایر بستههای جدید نخواهند بود .بهبیاندیگر؛ اگر پردازش بستهها در
کنترلر مختل شود ،شبکه توان پردازشی و کنترلی نخواهد داشت و
معماری شبکههای نرمافزار محور از کار خواهد افتاد ،بنابراین حفاظت

Serial no. 85

تشخیص و کاهش اثر حمالت  DDOSدر شبکهها . . .
است.

از کنترلر در معماریهای شبکههای نرمافزار محور امری ضروری
اگر تشخیص در مراحل اولیه حمالت و قبل از آسیب رسیدن به کنترلر
انجام گیرد؛ میتوان اقدامات مقابلهای را در شبکههای نرمافزار محور
اعمال کرد.
با وجود اینکه تاکنون روشهای متنوعی برای مقابله با حمالت در
شبکههای سنتی ارائه شده است[ ،]29اما طبق بررسیهای ما در زمینه
تشخیص و مقابله با حمالت منخ خدمت توزیخ شده در شبکههای
نرمافزار محور مطالعات کافی انجام نگرفته و روشهای مقابلهای متناسب
با این ساختار ارائه نشده است .در اکثر مطالعات انجام شده در این
زمینه ،شبکههای نرمافزار محور همانند شبکههای سنتی در نظر گرفته
شده و روشهای مقابلهای سنتی در این شبکهها اعمال شده است .در
شبکههای نرمافزار محور به دلیل محدودیتهای منابخ کنترلر ،روشهای
سنتی مقابلهای از جمله دیوار آتش و سیستمهای تشخیص نفوذ و ...در
این شبکهها ایده مناسبی نیست .همچنین خصوصیات انعطافپذیری باال
و مدیریت آسان شبکههای نرمافزار محور ،ابزار قدرتمندی را برای
تشخیص و مقابله با حمالت منخ خدمت توزیخ شده فراهم آورده است،
بنابراین استفاده از روشهای مقابلهای سنتی موجب عدم بهرهگیری
درست از مزایای این معماری میگردد.
مسئله ما در اینجا ارائه روشی مؤثر بهمنظور تشخیص و مقابله با
حمالت منخ خدمت در شبکههای نرمافزار محور است که ضمن سادگی
با بهرهگیری از مزایای منحصربهفرد این معماری ،کارآیی بهتری در
مقایسه با روشهای قبلی داشته باشند .با توجه به اینکه شبکههای
نرمافزار محور هنوز به بلوغ الزم نرسیدهاند ،ارائه روشهای کارا در این
زمینه و تجمیخ این روشها با معماری کنونی این نوع شبکهها میتواند
در حفظ امنیت آنها مؤثر باشد .از طرف دیگر؛ زمینه را برای اعتماد
بیشتر به این شبکهها و بهکارگیری فراگیرتر آنها فراهم کند.

 -4راهحل پیشنهادی
کنترل متمرکز شبکههای نرمافزار محور ،امکانات مناسبی را برای ارزیابی
میزان بستههای ورودی جدید به شبکه را فراهم میکند .ما از این فرصت
فراهم شده توسط کنترلر ،برای جمخآوری آمار بستههای ورودی جدید
استفاده میکنیم و با ارائه مکانیسمی مبتنی بر تکنیک فاصله جفری،
حمله منخ خدمت توزیخ شده را تشخیص داده و اقدامات مقابلهای
بهمنظور کاهش اثر این حمالت را با بهرهگیری از امکانات منحصربهفرد
کنترلر شبکههای نرمافزار محور ،اعمال خواهیم کرد.
 -1-4تکنیک فاصله جفری برای تشخیص حمالت
در نظریه اطالعات و آمار ،فاصله آماری برای تعیین کمیت فاصله بین دو
موجودیت آماری به کار گرفته میشود که این موجودیت آماری ممکن
است متغیر احتمالی یا توزیخ احتمال یک نمونه باشد .در واقخ
اندازهگیری فاصله آماری ،تفاوت بین متغیرهای تصادفی را بیان میکند
[ .]30تکنیک فاصله جفری ( )JDروش آماری است که برای محاسبه
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فاصله بین دو توزیخ احتمال در فضای متناهی به کار میرود .اگر دو
مجموعه توزیخ احتمال  Pو  Qدر فضای متناهی ،مطابق رابطه  1دارای
احتماالت  piو  qiباشند:
()1

}  Q = {q1 , q2, … , qnو

} P = {p1 , p2 , … , pn

با توجه به مثبت بودن مقادیر احتماالت روابط زیر را داریم:
()2

𝑛

𝑝𝑖 ≫ 0 , 𝑞𝑖 ≫ 0 → ∑𝑖 𝑞𝑖 = 1, ∑𝑛𝑖 𝑝𝑖 = 1

)) JD = ∑ni=1((pi − qi )(lnpi − lnqi

اندازه فاصله جفری همیشه مقداری مثبت است .هرگاه دو مجموعه
توزیخ احتمال  Pو  Qبرابر باشند ،مقدار  JDصفر میشود .هرچه این دو
توزیخ احتمال اختالف بیشتری داشته باشند؛ مقدار فاصله جفری نیز
افزایش مییابد[.]31
ما در این مقاله قصد داریم با بهکارگیری امکانات شبکه نرمافزار
محور و با استفاده از تکنیک فاصله جفری ،یک مکانیسم تشخیص و
کاهش اثر حمالت منخ خدمت توزیخ شده در شبکههای نرمافزار محور
ارائه دهیم .حدآستانه ثابت برای مکانیسم تشخیصی راهحلی مناسب و
عملی نیست .ما در راهحل پیشنهادی برای ایجاد حدآستانه تطبیقی[]32
از تکنیک  11EWMAدر شبکه نرمافزار محور استفاده خواهیم کرد.
حدآستانه تطبیقی برای تکنیک جفری طبق روابط زیر قابل محاسبه
است:
()4

𝑛𝐷𝐽 𝐽𝑛+1 = (1 − 𝛼). 𝐽𝑛 + 𝛼.

()5

| σn = |Jn − JDn

()6

Sn+1 = (1 − β). Sn + β. σn

()7

thre
Jn+1
= λ. Jn+1 + μ. Sn+1

اساس ایده حدآستانه تطبیقی ،پیشبینی مقادیر بعدی بر اساس
مقادیر فعلی است .در رابطههای باال  JDnمقدار فعلی فاصله جفری و Jn
و  Jn+1به ترتیب برآورد میانگین فاصلههای جفری فعلی و بعدی می
باشند σn .میزان انحراف  Jn+1از  JDnاست Sn .و  Sn+1نیز بیانگر میانگین
انحراف فاصله جفری فعلی از فاصله جفری بعدی هستند .با استفاده از
مقادیر  Jn+1و  Sn+1مقدار حدآستانه تطبیقی بر اساس فرمول رابطه 7
محاسبه میشود .در روابط ذکر شده ،همه پارامترهای  α، μ ، λو  βقابل
تغییر هستند.
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 -2-4محاسبات آماری فاصله جفری در روش پیشنهادی
برای محاسبه فاصله جفری ابتدا به مدت زمان معینی ( (Δtجریان
عبوری وضعیت عادی شبکه را نمونهگیری میکنیم .این دوره زمانی را
فاصله زمانی آموزشی مینامیم .سپس به نمونهگیری وضعیت حمله می
پردازیم که این دوره زمانی را نیز فاصله زمانی تست نامگذاری میکنیم
که طول این دوره ،با طول دوره فاصله زمانی آموزش برابر خواهد بود .در
این مقاله ما  IPآدرس مقصد را بهعنوان متغیر احتمالی در نظر میگیریم.
با استفاده از آمارهای بهدستآمده در بازههای زمانی مشخص شده،
مجموعه توزیخ احتمال در فاصله زمانی آموزشی )  piها( و توزیخ احتمال

فاصله جفری طبق فرمول رابطه  3محاسبه میشود:
()3
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در فاصله زمانی تست )  qiها ( از طریق رابطه  8محاسبه میشوند:
()8

Pi = xi /n

در این رابطه  xiتعداد تکرار بستههایی با  IPآدرس مقصد یکسان
است و  nتعداد بستههای موجود در بازه زمانی مشخص شده است .بدین
ترتیب با داشتن دو مجموعه توزیخ احتماالت ،مقدار فاصله جفری و
حدآستانه تطبیقی طبق رابطه  3و  7برای هر بازه زمانی محاسبه می
گردد .زمانیکه اعضای هر دو مجموعه ،توزیخ احتماالت تقریباً یکسان
داشته باشند؛ مقدار فاصله جفری نزدیک عدد صفر خواهد بود .زمانیکه
توزیخ احتماالت اعضای دو مجموعه دارای نوسانات زیاد باشد؛ مقدار
فاصله جفری نیز افزایش خواهد یافت.
 -3-4تشخیص حمالت منع خدمت توزیع شده
توانایی تعیین کمیت تصادفی فاصله جفری ،این روش را برای تشخیص
حمالت منخ خدمت توزیخ شده در شبکههای نرمافزار محور مناسب می
سازد .در مکانیسم پیشنهادی ما ،برای تشخیص حمالت منخ خدمت
توزیخ شده ،احتماالت تکرار بستههایی با  IPآدرس مقصد یکسان هر بازه
زمانی ،در کنترلر مورد بررسی قرار میگیرد .ما در این مقاله برای
دستیابی بهدقت تشخیص باال و هزینه محاسباتی پایین ،طول بازه زمانی
را  5ثانیه در نظر میگیریم و جدولی را در کنترلر برای ثبت و ذخیره
اطالعات مربوط به  IPآدرس مبدأ و مقصد بستههای انتقالی و زمان ورود
بسته از سمت سوئیچ به کنترلر تعریف میکنیم .همچنین در این جدول
یک شمارنده  Mبرای شمارش تعداد تکرار مربوط به هر  IPآدرس مقصد
هر بسته انتقالی و یک شمارنده  Lبرای شمارش تعداد بستهها در هر
بازه زمانی تعریف میشود .در این مکانیسم ،بستههای ورودی به کنترلر
در هر بازه زمانی  5ثانیهای بر طبق  IPآدرس مقصد ،مورد تجزیهوتحلیل
قرار میگیرند .با توجه به مقادیر شمارندههای  Mو  Lتوزیخ احتماالت
هر بازه زمانی طبق فرمول رابطه  8محاسبه میشود .سپس طبق فرمول
رابطه  3و رابطه  7فاصله جفری و حدآستانه تطبیقی محاسبه میگردد.
درنهایت این مقادیر باهم مقایسه میشوند .اگر مقدار فاصله جفری از

حدآستانه مربوطه بیشتر باشد بهعنوان حمله تفسیر خواهد شد.
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 -4-4کاهش اثر حمالت منع خدمت توزیع شده
پس از تشخیص حمله بایستی اقدامات الزم جهت کاهش اثر حمالت در
شبکه اعمال گردد .کاهش اثر حمالت منخ خدمت توزیخ شده،
مجموعهای از تکنیکها برای حفاظت از شبکه مورد بررسی در برابر
حمالت منخ خدمت توزیخ شده است.
یکی از عملکردهای اختصاصی کنترلر در شبکههای نرمافزار محور،
جمخآوری آمار از همه سوئیچهای مبتنی بر پروتکل  Open Flowبرای
تشببخیص جریانهای غیرفعال اسببت .مقدار  idle - time outموجود در
ماژول کنترلر ،بیانگر مدت زمانی اسببت که اگر طی این مدت ،بسببته یا
ترافیکی که با جریان مربوطه مطابقت دا شته با شد ،وارد ن شود؛ جریان
مذکور حذف میگردد .مقدار  hard - time outنیز به کل مدت زمانی
که یک جریان (حتی در صورت تداوم ار سال ترافیک از جریان مذکور)
میتواند در جدول بماند ،اطالق میشببود .پس از طی این مدت ،جریان
مذکور از جداول حذف میشبببود .در این روش پیشبببنهادی ،با تنظیم
مقادیر  hard - time outو  idle - time outمیتوان جریانهای بستههای
جعلی را کنترل نمود .در این مکانیسبببم پس از تشبببخیص حمله ،برای
جلوگیری از سببرریز جداول و اشببغال منابخ کنترلر توسببط بسببتههای
حم له ،ا قدا مات م قاب له ای ان جام میگیرد و با تغییر م قادیر time out
بسبببته های حمله از جداول حذف شبببده و  IPآدرس مبدأ مربوط به
بسببتههای جعلی مسببدود میشببوند .به این ترتیب ما میتوانیم تأثیرات
حمالت منخ خدمت توزیخ شببده را در شبببکه نرمافزار محور را کاهش
دهیم.

تشخیص و کاهش اثر حمالت  DDOSدر شبکهها . . .

در این مرحله ،مقادیر فاصله جفری و حدآستانه مقایسه میشوند.
اگر مقدار فاصله جفری کمتر از حد آستانه باشد ،بیانگر وضعیت عادی
در بازه زمانی مورد نظر است .در این صورت مقدار متغیر  cدر متغیر t 0
قرار گرفته و مقدار شمارنده  Mو  Lنیز برای بررسی بازه زمانی بعدی
صفر میگردد .سپس مراحل ذکر شده برای بازه زمانی  5ثانیه بعدی
ادامه مییابد .اگر مقدار فاصله جفری از مقدار حد آستانه بیشتر باشد؛
بیانگر وقوع حمله در شبکه است .در این صورت  IPآدرسهای مبدأ
مربوط به جریان بسته ورودی با  IPآدرس مقصد مورد نظر ،مسدود شده
و مقادیر  hard - time outو  idle - time outبرای حذف جریانهای حمله
از جداول سوئیچها با مقادیر صفر تنظیم میشوند .سپس مقدار متغیر c
در متغیر  t0قرار گرفته و مقادیر شمارندههای  Mو  Lنیز برای ادامه روند
بررسی بازههای زمانی بعدی صفر میگردد.
;C= 0; 𝑡0 = 0
;Hard- time out= 60
;Idle- time out = 60

𝑡1= 𝑡0
𝑐 = 𝑡2
𝑖)Entry ( packet − in
Yes

Dest IP
?address exists

;M++

NO
Add to hash table

 -5-4جریان کاری روش پیشنهادی
مقادیر پیش فرض  idle - time outو hard - time outدر کنترلر  Poxبا
ارقام  60و  60تنظیم شده است .در مکانیسم پیشنهادی همانطور که
در شکل  1مشاهده میشود ،مقادیر اولیه این ماژولها را  60ثانیه و
مقادیر متغیرهای زمانی  cو  t0با صفر مقداردهی اولیه میشوند .سپس
 IPآدرس مقصد اولین بسته ورودی مربوط به بازه زمانی  5ثانیه بررسی
میشود .اگر مشخصات این بسته در جدول موجود بود ،به تعداد شمارنده
 Mمربوط به تعداد تکرار بستههایی با  IPآدرس مقصد بسته مورد نظر،
یک واحد اضافه میگردد .در غیر این صورت ،در جدول یک جریان
جدیدی با مشخصات بسته مورد بررسی ،ایجاد میشود .در مرحله بعدی
به تعداد شمارنده  Lکه مربوط به تعداد بستههای هر بازه زمانی است،
یک واحد اضافه میگردد .همچنین زمان ورود بسته در متغیر زمانی c
قرار داده میشود .در گام بعدی اندازه بازه زمانی برای تشخیص اتمام
عملیات مربوط به یک بازه زمانی بررسی میشود .اگر اندازه بازه زمانی
کمتر از  5ثانیه بود ،بسته ورودی بعدی بررسی میشود .در صورت اتمام
بازه زمانی عملیاتی ،فاصله جفری و حدآستانه تطبیقی طبق توضیحات
بخش  2-4و  3-4نسبت به اعضای متناظر مجموعه توزیخ احتماالت
دوره زمانی آموزشی محاسبه میگردد.
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;𝑐= 𝑡𝑖 ; L++
Blocked IP address
attacks
;Hard- time out= 0
;Idle- time out = 0
;t 0 =c; L=0; M=0

NO

𝑡2 - 𝑡1 ≥5
Yes
𝑛

Detect attack

)) 𝑖𝑞 ((𝑝𝑖 − 𝑞𝑖 )(ln 𝑝𝑖 − ln

= 𝐷𝐽
𝑖=1

;𝑡0 =c
;L=0; M=0

thre
Jn+1
= λ. Jn+1 + μ. Sn+1

Yes

NO
thre
Jn+1

< JDn

شکل  -1فلوچارت راهحل پیشنهادی با استفاده از تکنیک فاصله
جفری

 -5ارزیابی و مقایسه
ما در این مقاله برای ارزیابی مکانیسم پیشنهادی ،شبکه نرمافزار محور و
حمالت منخ خدمت توزیخ شده را در محیط مینینت[ ]33شبیهسازی
کردهایم .شبیهساز مینینت در واقخ یک مقلد شبکه است که با استفاده
از آن میتوان یک توپولوژی متشکل از تعدادی میزبان مجازی ،لینک
مجازی و سوئیچ مجازی شبکههای نرمافزار محور را اجرا نمود .همچنین
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میتوان سوئیچهای این شبکه را به یک کنترلر خارجی متصل کرد .این
شبیهساز برنامهای است که میتواند شبکه مجازی را ایجاد کرده و
هستههای واقعی ،کدهای برنامه و سوئیچهای شبکه را بر روی یک
ماشین (ماشین مجازی ،ابر یا سیستم واقعی) به اجرا درآورد[.]26
ازآنجاییکه در این شبیهسازی ،توپولوژی مورد بررسی در مقیاس کوچک
تست خواهد شد ،ما یک کنترلر کمحجم و سبک را نیاز داریم .ما کنترلر
 POXرا برای انجام این پروژه انتخاب نمودیم و این کنترلر را به همراه
برخی نرمافزارهای مورد نیاز از جمله اسکاپی و وایرشارک به همراه
محیط مینینت نصب کردهایم .در اینجا نرمافزار اسکاپی برای تولید
ترافیک و وایرشارک برای پایش وضعیت ترافیکی مورد استفاده قرار
گرفتهاند.
هدف ما از این شبیهسازی ارزیابی مکانیسم ارائه شده است .برای
این منظور ابتدا حمالت منخ خدمت توزیخ شده در شبکه نرمافزار محور
را شبیهسازی میکنیم .سپس برای آزمودن مکانیسم پیشنهادی،
ترافیکهای عادی و ترافیکهای حمله با نرخهای مختلف را در یک
توپولوژی فرضی بررسی کرده و با محاسبه مقادیر فاصله جفری در هر
دو وضعیت ،الگوریتم پیشنهادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم.
درنهایت این مکانیسم را با سایر روشهای ارائه شده مورد مقایسه قرار
خواهیم داد.
 -1-5شبیهسازی حمالت  DDOSدر یک شبکه نرمافزار محور
برای راهاندازی شبکه نرمافزار محور و تولید ترافیکهای حمله منخ
خدمت توزیخ شده در محیط مینینت ،توپولوژی درختی متشکل از 64
میزبان و  9سوئیچ را به همراه لینکهای مجازی ایجاد میکنیم.
سوئیچهای این شبکه به نحوی تنظیم میشوند که به یک کنترلر در
حال اجرای خارجی با آدرس مشخص متصل باشند .ما در این توپولوژی
برای ایجاد سوئیچها ،از سوئیچ مجازی  12OVSکه یک سوئیچ نرمافزاری
با قابلیت اجرا بر روی سخت افزار و نرمافزار است ،استفاده میکنیم .بعد
از ایجاد توپولوژی ،کنترلر  POXرا برای شناسایی آدرسهای مک در
الیه دو و انجام عمل سوئیچینگ ،تنظیم و اجرا میکنیم .با اجرای کنترلر،
سوئیچها به کنترلر متصل میشوند .توپولوژی ایجاد شده را در شکل 2
میبینید .همانطور که در این شکل نشان داده شده است ،کامپیوترهای
میزبان به سوئیچهای مجازی بر اساس پروتکل  Open Flowمتصل
شدهاند و خود این سوئیچها نیز به یک سوئیچ سطح باالتر متصل هستند.
این مجموعه تشکیل دهنده بخش دادهای شبکه است .بخش دادهای
شبکه از طریق سوئیچها به کنترلر  POXکه خارج از شبکه مجازی قرار
دارد ،متصل میشود و دستورات مربوطه را در صورت لزوم از آن دریافت
میکند.
پس از ایجاد توپولوژی ،با استفاده از برنامه اسکاپی دو نوع ترافیک
حمله و ترافیک عادی را در شبکه تولید میکنیم .برای تعیین اینکه یک
بسته اطالعاتی در اینترنت یا سایر شبکهها به چه برنامهای در میزبان
مقصد تعلق بگیرد ،از شماره درگاه استفاده میشود.

Serial no. 85
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شکل  -2توپولوژی شبکه نرمافزار محور ایجاد شده در محیط مینی
نت

در پروتکلهای ارتباطی  TCPاین عدد در سرآیند بسته اطالعاتی ارسالی
قرار میگیرد و به میزبان مقصد ارسال میگردد .شماره درگاهی که برنامه
کاربردی بهوسیله آن ،اطالعات را ارسال میکند بهعنوان شماره درگاه
مبدأ و شماره درگاهی که برنامه کاربردی سیستم میزبان بهوسیله آن
اطالعات را دریافت میکند بهعنوان شماره درگاه مقصد نامیده میشوند.
با توجه به اینکه در حالت پیشفرض  Open Flowتنها سرآیند بستهها
به کنترلر ارسال میگردد ،بستههای تولیدی در این شبیهسازی فاقد
محتوی خواهند بود .مشخصات بستههای ترافیک تولیدی را در جدول
 1میبینید.
جدول  -1مشخصات بستههای ترافیکی
محتوی

شماره درگاه
مقصد

شماره درگاه
مبدآ

فاقد محتوی

6633

68

نام پروتکل
TCP

 -1-1-5بررسی تأثیر تغییرات پارامترهای حدآستانه تطبیقی
ما در این پژوهش ،اب تدا تأثیرات پارامتر های  α ،λو  βرا در م قدار
حدآسبببتانه تطبیقی مورد بررسبببی قرار میدهیم .برای این منظور این
پارامترها را با اعداد مختلف مقداردهی کرده ،سپس مقادیر حدآستانه را
در حاالت مختلف محاسببببه میکنیم .شبببکلهای  4 ،3و  5به ترتیب
تأثیرات پارامترهای  α ،λو  βرا در مقدار حدآسببتانه تطبیقی نشببان می
دهند .در این شببکلها محور افقی بیانگر بازههای زمانی  5ثانیهای مورد
بررسی و محور عمودی بیانگر مقادیر حدآستانه نسبت به وضعیت شبکه
اسبببت .طبق شبببکل  3با افزایش مقدار پارامتر  ، λمقادیر حدآسبببتانه
افزایش یافته و حدآسببتانه به نمودار وضببعیت حمله نزدیکتر میگردد.
بهبیاندیگر؛ با افزایش این پارامتر ،حاشبببیه امن حالت حمله (فاصبببله
حدآسبببتانه تا حالت حمله) بسبببیار کمتر از حاشبببیه امن حالت نرمال
(فا صله حدآ ستانه تا حالت عادی) خواهد بود .طبق نتایج بهد ستآمده،
در مواقعی که شبببکه در شببرایط عادی قرار دارد بایسببتی حدآسببتانه با
مقادیر  λ ≤1محاسبه شود و در مواقعی که وضعیت غیرعادی در شبکه
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رخ دهد بایسبببتی مقادیر این پارامتر در محدوده بین  0 < λ < 1لحاظ
گردد.
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 -2-5بررسی روش پیشنهادی در نرخ حمالت مختلف
در حمالت منخ خدمت توزیخ شده تولید بستههای حمله ،سریختر
از تولید بستههای ترافیک نرمال انجام میگیرد .ما برای پیادهسازی این
ویژگی حمالت ،فاصله زمانی تولید بستهها را در حالت نرمال به 0/1
ثانیه و فاصله زمانی تولید بستههای ترافیک حمله را به ترتیب ،0/025
0/050و  0/075ثانیه در برنامه اسکاپی تنظیم کردیم .طبق فرمول رابطه
 9با اعمال این تنظیمات نرخ حمالت ایجاد شده  50 ،25و 75درصد
محاسبه میشود .در این رابطه TAو  TNبه ترتیب فاصله زمانی ارسال
بستهها در شرایط حمله و شرایط عادی است.
()9

شکل  -3تأثیرات پارامتر  λدر مقدار حدآستانه تطبیقی

شکل  4تأثیر تغییرات پارامتر  αرا در حدآستانه تطبیقی نشان
میدهد .طبق این شکل ،با افزایش مقدار این پارامتر ،حدآستانه به
نمودار حالت حمله و حالت عادی نزدیکتر میشود .بهبیاندیگر؛
با افزایش مقدار پارامتر  αنسبت مقدار حاشیه امن حالت عادی به
حاشیه امن حالت حمله کمتر میگردد .ما با استفاده از ویژگی این
پارامتر ،حدآستانه با حاشیه امن ایدهآل را در روش پیشنهادی
اعمال میکنیم .طبق شکل  5پارامتر  βدر میزان انحراف معیار
فاصله حدآستانه تأثیرگذار است .میزان تغییرات انحراف معیار
حدآستانه برای مقادیر مختلف در این شکل قابل مشاهده است.

× 100

TA
TN

=R

ما برای بررسی حمالت منخ خدمت توزیخ شده در شبکه نرمافزار
محور ،حمالت را به مدت  40ثانیه ایجاد کرده و بستههای رصد شده
توسط وایرشارک را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد .شکل  6گراف
حاصل از شبیهسازی حملهای با نرخ  25درصد را نشان میدهد که محور
افقی بیانگر زمان و محور عمودی بیانگر تعداد بستههای رد و بدل شده
بین سوئیچها و کنترلر میباشند .همانطور که در این شکل قابل مشاهده
است ،حمله از زمان  30تا  70ثانیه صورت گرفته و نرخ بستههای ورودی
از  40بسته در ثانیه به  245بسته در ثانیه افزایش یافته است .در بخش
بعدی مقادیر حدآستانه و فواصل جفری وضعیت عادی و حمله در
حمالتی با نرخهای مختلف بررسی میگردد.

شکل  -6گراف حاصل از شبیهسازی حمله با نرخ 25درصد

شکل  -4تأثیرات پارامتر  αدر مقدار حدآستانه تطبیقی

شکل  -5تأثیرات پارامتر  βدر مقدار حدآستانه تطبیقی

Serial no. 85

 -1-2-5تجزیه و تحلیل روش پیشنهادی
در روش پی شنهادی برای اندازهگیری شباهت میان جریانهای ترافیکی
در بازههای زمانی آموز شی و ت ست ،توزیخ احتماالت را به صورت توزیخ
نرمال فرض میکنیم .دو مجموعه توزیخ احتمال شامل توزیخ احتماالت
دوره زمانی آموز شی و توزیخ احتماالت دوره زمانی ت ست را در بازههای
زمانی  5ثانیهای به دسببت میآوریم .طبق فرمول رابطه  3و  7فاصببله
جفری و حدآسببتانه تطبیقی بین اعضببای متناظر دو مجموعه محاسبببه
میگردد .ما در این پژوهش طبق بررسیهای انجام شده در بخش قبلی،
مقادیر پارامترهای  α ،λو  βرا در شببرایط غیرعادی شبببکه به ترتیب با
 5 ،0/125و  0/6مقداردهی میکنیم .شببکل 7تغییرات مقادیر فاصببله
جفری در وضبعیت عادی شببکه را نشبان میدهد .در این شبکل محور
افقی بیانگر بازههای زمانی مورد بررسبببی و محور عمودی بیانگر مقادیر
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فا صلههای جفری محا سبه شده ا ست .هنگامی که شبکه در و ضعیت
عادی قرار دارد ،میزان تغییرات فا صله جفری ب سیار ناچیز و در حدود
 0/1715اسببت .در وضببعیت عادی مقدار فاصببله جفری کمتر از مقدار
حدآ ستانه مربوط به بازه زمانی مورد نظر ا ست .مطابق شکلهای 9 ،8و
 10در بازه های ز مانی  30تا  70ثان یه به دل یل وقوع حم له ،توزیخ
احتماالت دچار نو سان شده و مقادیر فا صله جفری متنا سب با میزان
نرخ بستههای حمله دچار تغییر می شوند .میزان تغییرات مقادیر فاصله
جفری در وضبببعیت حمله با نرخهای  50 ،25و  75درصبببد به ترتیب
حدود  2/4723 ،2/1765و  2/8192اسبببت .این میزان تغییرات ،در
مقایسه با وضعیت نرمال افزایش چشمگیری را نشان میدهد .همانطور
که در این شببکلها قابل مشبباهده اسببت در زمان وقوع حمله ،مقادیر
فاصله جفری از حدآستانه مربوطه فراتر میرود.

شکل  -7میزان تغییرات فاصله جفری در وضعیت عادی شبکه

شکل  -8میزان تغییرات فاصله جفری در وضعیت حمله با نرخ%25

تشخیص و کاهش اثر حمالت  DDOSدر شبکهها . . .

شکل  -10میزان تغییرات فاصله جفری در وضعیت حمله با نرخ %75

نتایج حا صل از برر سی مقادیر فا صله جفری در و ضعیت نرمال و
وضعیت حمالتی با نرخهای مختلف در جدول  2نشان داده شده است.
در این جدول همچنین میزان تغییرات حدآسببتانه نیز با توجه به متغیر
بودن آن آمده اسبببت .طبق نتایج بهدسبببتآمده ،اختالف بین مقادیر
کمترین فاصبببله جفری در ترافیک حمالتی با نرخ های  50 ،25و 75
درصببد و بیشببترین فاصببله جفری در ترافیک وضببعیت نرمال به ترتیب
 1/903 ،1/6295و  2/0885محاسببببه میشبببود .این مقادیر افزایش
 %91/68 ، %90/27و  %93/403فاصببلههای جفری در ترافیک حمله را
نشان میدهد .در نتیجه فاصله جفری وجود حمله را بسیار برجستهتر
میکند.
طبق جدول  ،2اختالف بین بیشترین مقدار حدآستانه و کمترین مقدار
فا صله جفری در حالت حمله با نرخهای  50 ،25و  75در صد به ترتیب
برابر  0/11443 ،0/0644و 0/1129ا ست که این مقادیر را حا شیههای
امن حالت حمله مینامیم .میزان اختالف بین کمترین مقدار حدآ ستانه
و بیشبببترین فاصبببله جفری در وضبببعیت نرمال نیز به ترتیب برابر با
 0/4721 ،0/2936و 0/4394اسببت که این مقادیر را حاشببیههای امن
حالت نرمال مینامیم .بهبیاندیگر؛ در این حمالت حاشبببیه امن حالت
نرمال به ترتیب  4/125 ،4/55و 3/891برابر حاشببیه امن حالت حمله
مربوطه است .طبق نتایج بهدستآمده ،این مکانیسم پیشنهادی به دلیل
دارا بودن حاشببیه امن متناسببب ،قادر اسببت حمالت منخ خدمت توزیخ
شده با هر نرخی را بهدر ستی ت شخیص داده و اقدامات مقابلهای را در
شبکههای نرمافزار محور اعمال نماید.
جدول  -2نتایج محاسبات انجام شده برای محاسبه فاصله جفری

شکل  -9میزان تغییرات فاصله جفری در وضعیت حمله با نرخ %50
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حمله با
نرخ
%75

حمله با
نرخ %50

2/835
2/236
2/348
0/586

2/49
2/075
2/190
0/644

حمله با
نرخ %25
2/185
1/805
1/869
0/469

وضعیت
عادی
(متوسط)
0/170
0/013
0/520
0/481

معیار
بیشترین مقدار فاصله جفری
کمترین مقدار فاصله جفری
بیشترین مقدار حدآستانه
کمترین مقدار حدآستانه
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 -3- 5مقایسه روش پیشنهادی با روشهای قبلی
در این بخش به مقایسه الگوریتم پیشنهادی با سایر مکانیسمهای ارائه
شده میپردازیم .روش ارائه شده در مقاله [ ]14به دلیل اینکه پیشبینی
رفتار ترافیک شبکه براساس پیشپردازش ترافیکهای نمونهبرداری شده
در زمانهای خاصی انجام میگیرد ،یک وضعیت استثنایی (خرابی لینک
و )...در زمان نمونهبرداری ممکن است منجر به پیشبینی نادرست
ترافیکی گردد .این روش مراحل بسیار زیادی داشته و مرحله آموزش
شبکه عصبی بسیار زمانبر است .در صورت تغییر رفتار شبکه نیاز به
آموزش مجدد شبکه عصبی خواهد بود .ولی روش پیشنهادی ما قادر
است تغییرات ترافیکی را براساس روابط آماری ساده با محاسبات کم
تشخیص دهد .بر طبق بررسیهای انجام شده ،الگوریتم پیشنهادی ما
برخالف مکانیسم ارائه شده در مقاله[ ]17نیاز به تغییرات ساختار
سختافزاری سوئیچها ندارد و با ایجاد تغییرات نرمافزاری جزئی در
کنترلر قابل پیادهسازی است.
روش پیشنهادی مقاله[ ]18برای یادگیری رفتار شبکه به ساعتها
آموزش نیاز دارد و بایسببتی ماتریس محاسببباتی در کل دوره ،محافظت
شود .یکی دیگر از م شکالت این روش این ا ست که این راهحل در کنار
کنترلر برای ت شخیص حمالت ا ستفاده می شد و از امکانات کنترلر بی
بهره بود .در مقاله[ ]19معماری شببببکه نرمافزار محور همانند معماری
شبببکههای سببنتی در نظر گرفته شببده و از امکانات منحصببربهفرد این
معماری بیبهره بودند .راهحل ارائه شببده در مقاله [ ]20نیاز به نصببب
سی ستمهای ت شخیص نفوذ چندگانه دا شت تا بتوانند در کنار کنترلر
اقدامات مقابلهای را انجام دهند .در این روش اسببتقرار سببیسببتمهای
چندگانه ،منابخ زیادی از کنترلر را اشبببغال میکنند .همچنین در این
راهحل لزوم تداوم ارتباط بین سی ستمها میتواند بهعنوان آ سیبپذیری
این مکانیسببم در حمالت مورد سببوساسببتفاده قرار گیرد .درصببورتیکه
الگوریتم پیشنهادی ما با بهرهگیری از امکانات کنترلر و در درون کنترلر
انجام میگیرد و نیازی به نصببب تجهیزات در بخشهای مختلف شبببکه
ندارد.
راه حل ارائه شبببده در مقاله [ ]21حافظه زیادی برای نگهداری
اطالعات موجود در چندین کنترلر نیاز دارد ،زیرا هر کنترلر بایسبببتی
تمام اطالعات مربوط به نقشه مسیرها را به صورت بهروزرسانی شده در
اختیار دا شته با شد .در این روش تبادل مداوم اطالعات بین کنترلرها با
اشبببغال منابخ کنترلرها و پهنای باند شببببکه موجب افزایش تأخیر در
ار سال ب ستهها میگردد .در این روش مهاجم با ار سال حجم انبوهی از
تراف یک های جعلی در دراز مدت میتوا ند مو جب اشببب باع م نابخ ه مه
کنترلرهای در نظرگرفته شببده شببود .همچنین کانالهای ارتباطی بین
کنترلرها ممکن اسبببت بهعنوان هدفی برای مهاجمان تبدیل شبببوند.
درصبببورتیکه روش پیشبببنهادی ما ،بعد از تشبببخیص حمله با حذف
بسببتههای مشببکوک مانخ اشببباع کنترلر میشببود و همچنین به منابخ
زیادی نیاز ندارد و تداخلی در روند ارسال بستهها ایجاد نمیکند.
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روشهای پیشنهادی مقاالت [ ]22 ،15پیچیدگی محاسباتی باالیی
دارند ،بنابراین منابخ زیادی از کنترلر را اشبببغال میکنند .همچنین این
روشها به دلیل ثابت بودن حدآسبببتانه ،توانایی تشبببخیص حملهای با
نرخ های مختلف را ندارد و در تشبببخیص حمالتی که تراف یک حم له
به صورت یکنواخت بین میزبانها توزیخ شود ،با م شکل مواجه خواهند
بود .همچنین این روشها فاقد مکانیسببم کاهش اثر حمله اسببت .ولی
روش پیشببنهادی ما ،دارای حدآسببتانه تطبیقی اسببت و این روش قادر
است حتی این گونه حمالت را نیز شناسایی کرده و اقدامات الزم جهت
کاهش اثر حمالت را در شبکه نرمافزار محور اعمال نماید.
ما در ادامه به ارزیابی دقیق تکنیک فا صله جفری مورد ا ستفاده در
روش پیشببنهادی با سببایر روشهای آماری از جمله آنتروپی و فاصببله
سیبسون میپردازیم .برای این منظور روش ارائه شده در مقاله [ ]22را
بر روی دادههای حا صل از شبیه سازی انجام شده ،اعمال کرده و نتایج
حاصبببل را مورد تجز یه و تحل یل قرار میدهیم .در م قا له [ ]22برای
تشخیص حمله ،روش آماری آنتروپی پیشنهاد شده است .در این روش
تعداد معینی از بسته ورودی بهعنوان یک پنجره در نظر گرفته میشود.
سپس تعداد ب ستههایی با  IPآدرس مق صد یک سان در هر پنجره مورد
بررسبببی قرار میگیرد .در مقا له [ ]34اندازه های مختلف پنجره ،برای
بهبود اندازهگیری آنتروپی تست شده است .جدول  3نتایج تست برای
پنجرههایی با اندازههای مختلف را نشبببان میدهد .در این مقاله اظهار
شده هنگامیکه ت ست اعتبار باالتر از  1/64با شد فر ضیه معتبر خواهد
بود .ت ست اعتبار در واقخ یک اعتبار سنجی برای فر ضیه مورد نظر بین
دو میانگین جامعه آماری (حالت حمله و حالت نرمال) اسببت .این مقاله
طبق نتایج بهدسبببتآمده پنجرههای  50و  100را بهترین اندازه پنجره
معرفی میکند.
جدول  -3محاسبات آنتروپی در پنجرههایی با اندازههای

مختلف[]34
آزمون اعتبار
1/29
1/49
1/70
1/80
2/40
2/48
3/25

آنتروپی حمله

آنتروپی نرمال

اندازه
پنجره

1/98
2/72
4/22
4/73
5/51
5/67
5/92

1/36
1/89
3/11
3/59
4/54
4/88
5/50

5
10
50
100
500
1000
5000

م طابق جدول  ،3با تو جه به این که آنتروپی مبتنی بر  IPآدرس
مبدأ محا سبه شده ا ست ،میزان آنتروپی حمله باالتر از آنتروپی شرایط
نرمال ا ست ،زیرا ب ستههای حمله  IPآدرس مبدأ متفاوت و اغلب جعلی
دارند .ولی در شببرایط نرمال یک اتصببال بین مبدأ و مقصببد ایجاد می
گردد ،بنابراین عمدتاً  IPآدرس مبدأ یک سانی خواهند دا شت .در نتیجه
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مقادیر آنتروپی محاسبه شده مبتنی بر  IPآدرس مبدأ در شرایط حمله
باالتر از آنتروپی حالت نرمال خواهد بود.
در شبکههای نرمافزار محور تعداد سوئیچها و میزبانهای متصل به
کنترلر مشببخص اسببت .بسببتهها از طریق گرفتن قوانین از کنترلر ،یک
جر یانی را ای جاد میکنند .در این شببببکه ها دارا بودن  IPآدرس مبدأ
متفاوت یک واقعیت شناخته شده ا ست که هیچ کمکی برای ت شخیص
حمالت منخ خدمت توزیخ شببده نمیکند .در این شبببکهها با مشببخص
کردن اندازه پنجره ،حداکثر آنتروپی  IPآدرس مقصد مشخص میگردد،
ب نابراین در این پژوهش م قدار آنتروپی براسببباس  IPآدرس مقصبببد
محاسبببه خواهد شببد .در این روش ،آنتروپی حالت حمله به دلیل تکرار
 IPآدرس مقصبببد حمله برخالف مقاله [ ]34کمتر از آنتروپی حالت
نرمال میشبببود .ما در این پژوهش با توجه به تعداد  64میزبان موجود
در توپولوژی مورد آزمایش ،اندازه پنجره را  50در نظر گرفته و در 50
پنجره متوالی م قادیر آنتروپی را برای حمالتی با نرخ  50 ،25و 75
درصد بررسی کردیم .نتایج حاصل از بررسی مقادیر آنتروپی در شرایط
حمله و شرایط عادی را در جدول  4میبینید.
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شکل  -11میزان تغییرات آنتروپی در حمله با نرخ %25

جدول  -4نتایج حاصل از بررسی روش آنتروپی
کمترین مقدار
آنتروپی

بیشترین
مقدار
آنتروپی

3/46

3/53

0/01

3/16

3/21

0/007

2/86

2/91

0/05

2/35

2/44

حاشیه امن حمله/نرخ
حمالت
0/97

0/54

0/21

شکل  -12میزان تغییرات آنتروپی در حمله با نرخ %50
وضعیت نرمال
حمله با نرخ
%25
حمله با نرخ
%50
حمله با نرخ
%75

میزان تغییرات مقادیر آنتروپی در شرایط حمله با نرخهای 50 ،25
و  75درصد در شکلهای  12 ،11و  13نشان داده شده است .در این
شکلها محور افقی بیانگر پنجرههای مورد بررسی و محور عمودی بیانگر
مقادیر آنتروپی است .در شرایط عادی شبکه ،میزان تغییرات آنتروپی
بسیار ناچیز و در حدود  0/069است .هنگامی که در شبکه حمله اتفاق
میافتد ،به دلیل افزایش تعداد بستههایی با  IPآدرس مقصد یکسان،
مقادیر آنتروپی کاهش مییابد.

Serial no. 85

شکل  -13میزان تغییرات آنتروپی در حمله با نرخ %75

طبق نتایج به دسبببت آمده ،میزان افت مقادیر آنتروپی در حاالت
مختلف حمله ،بسیار کمتر از میزان رشد مقادیر فاصله جفری در موارد
مشبابه اسبت .شبکلهای  14و  15میزان افت آنتروپی و رشبد فوا صل
جفری را در نرخ حمالت  50 ،25و  75درصد بهخوبی نشان میدهند.
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نباشند .در نتیجه در روش آنتروپی احتمال خطای تشخیصی
افزایش می یابد .ولی در روش فاصله جفری ،هر دو وضعیت عادی
و حمله ،حاشیه امن مناسبی برخوردارند .بنابراین تکنیک فاصله
جفری نسبت به دو روش آماری دیگر کارآیی بهتری در تشخیص
حمالت خواهد داشت.

شکل  -14میزان افت آنتروپی در نرخهای مختلف حمالت

شکل  -16میزان تغییرات فاصله سیبسون و فاصله جفری

جدول  -5مقایسه کارآیی روشهای آماری
شکل  -15میزان رشد مقادیر جفری در نرخهای مختلف حمله

طبق مشاهدات انجام شده اختالف بین مقادیر آنتروپی بیشترین
حالت حمله و کمترین حالت نرمال در حمالت با نرخهای 50 ،25
و  75درصد به ترتیب حدود  0/55 ،0/25و  1/02است .در روش
پیشنهادی ما اختالف بین مقادیر بیشترین فاصله جفری در حالت
نرمال و کمترین فاصله جفری در این حالت حمله به ترتیب برابر
 1/903 ،1/629و  2/088بود که این مقادیر 3/46 ،6/51و 2/047
برابر مقادیر مشابه در روش آنتروپی است .بنابراین در روش جفری
افزایش فاصله محدوده بین مقادیر وضعیت نرمال و حمله موجب
افزایش دقت تشخیص حمالت خواهد بود .در ادامه تکنیک فاصله
جفری مورد استفاده در روش پیشنهادی را با روش آماری فاصله
سیبسون مورد ارزیابی قرار میدهیم .شکل  16تغییرات مقادیر
فاصله سیبسون و فاصله جفری در وضعیت حمله را نشان میدهد.
نتایج بررسی روشهای آماری در جدول  5آمده است .طبق
نتایج جدول  ،5در تکنیک فاصله جفری مورد استفاده در روش
پیشنهادی ،محدوده بین مقادیر در حالت نرمال و حالت حمله
نسبت به سایر روشهای آماری افزایش یافته است ،بنابراین در این
روش نرخ تشخیص غلط به دلیل نزدیکی محدوده مقادیر دو
وضعیت کاهش مییابد .همچنین در روش آنتروپی حاشیه امن
حالت حمله بسیار کمتر از حاشیه امن حالت نرمال است ،بنابراین
ممکن است برخی حمالت با تغییرات آنتروپی جزئی قابل تشخیص
Serial no. 85

نسبت
حاشیه امن

حاشیه امن
حمله

حاشیه امن
نرمال

محدوده حالت
نرمال و حمله

تکنیکهای
آماری

21

0/01

0/21

0/25

آنتروپی

4/9
4/5

0/02
0/064

0/098
0/293

0/092
1/629

فاصله سیبسون
فاصله جفری

 -6نتیجهگیری
پژوهش حاضر بهمنظور تشخیص و کاهش اثر حمالت منخ خدمت توزیخ
شده در شبکههای نرمافزار محور انجام گرفت .در این معماری به دلیل
قابلیت کنترل متمرکز از طریق جداسازی بخش دادهای و بخش کنترل،
مدیریت شبکه بسیار آسانتر شده است .کنترلر شبکههای نرمافزار محور
بهعنوان مغز این معماری است .کنترلر با داشتن نمای وسیعی از کل
شبکه ،امکانات مناسبی برای جمخآوری دادههای آماری فراهم میکند.
معماری شبکههای نرمافزار محور ،به دلیل تواناییهای کنترلر بستر
ایدهآلی را برای تشخیص و مقابله با حمالت منخ خدمت فراهم مینماید.
ما در این مقاله با بهرهگیری از فرصتهای ایجاد شده توسط کنترلر،
راهحل مؤثر مبتنی بر روش آماری را برای تشخیص و کاهش اثر حمالت
منخ خدمت توزیخ شده در شبکههای نرمافزار محور ارائه دادیم .طبق
دانش ما ،این تکنیک در شبکههای نرمافزار محور استفاده نشده و این
اولین راهحل در نوع خود در شبکههای نرمافزار محور است .با اعمال این
تکنیک بهعنوان روش تشخیصی ،قادر به تشخیص حمالت با نرخهای
مختلف خواهیم بود .در این مکانیسم پیشنهادی ،پس از تشخیص
حمالت با بهرهگیری از امکانات کنترلر اقدامات مقابلهای اعمال میگردد.
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 شهرام جمالی و مهدی، وحید شاکر، مهدی آقا صرام،[ محمد مؤمنی27]

 « ارائه یک فیلتر جدید برای حذف نویزهای ضربهای و ترکیب،نوشیار
 بهمنظور کشف و دفاع در برابر حمالتPSO فیلتر پیشنهادی با الگوریتم
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، برای جمخآوری آمار و محاسبات مورد نیاز،مکانیسم پیشنهادی ما
حافظه و منابخ زیادی را مورد استفاده قرار نمیدهد و با اعمال تغییرات
، بهعبارتدیگر؛ با این روش.جزئی در کنترلر قابل پیادهسازی است
 با وارد کردن دستورات و تغییرات،کنترلر بدون نیاز به نصب تجهیزات
.جزئی توانایی تشخیص و کاهش اثر حمالت را پیدا میکند
در کارهای آتی میتوان روش پیشنهادی ارائه شده در این مقاله را
 از.بهبود داده و در شبکههایی با بیش از دو کنترلر مورد بررسی قرار داد
 راهحل تشخیص و کاهش اثر بعد،آنجاییکه روش پیشنهادی در مقاله ما
 بنابراین میتوان در بررسیهای آینده بر روی،از وقوع حمله است
چگونگی پیشگیری حمالت منخ خدمت توزیخ شده در شبکههای
.نرمافزار محور متمرکز شد
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