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چکیده
اغلب شبکههای فاقد زیرساخت ثابت مبتنی بر رایانش ابری با چالشهای امنیتی مختلفی روبهرو هستند .در سالهای اخیر ،روشهای
متفاوتی از شبکه نرمافزار محور توزیعشده جهت مقابله با این چالشها بهره بردهاند .این فناوری ضمن داشتن قابلیتهای فراوان،
مقابل برخی تهدیدات و عوامل مخرب رایج از قبیل حمله منع سرویس توزیعشده با آسیبپذیریهایی روبهرو است .بررسی
پژوهشهای مختلف نشان میدهد که بهمنظور رفع آسیبپذیریها ،نیازمند تلفیق راهحلهای دفاعی مناسب با ساختار شبکه
نرمافزارمحور توزیعشده هستیم؛ بنابراین در این مقاله یک دستهبندی کلی از انواع راهحل های دفاعی در برابر حمالت باال ارائه کردیم.
در ادامه ضمن طبقهبندی راهحلهای تشخیص نفوذ به دو دسته آستانهای و غیرآستانهای ،برخی مثالهای کاربردی از راهحلهای فوق
را بررسی کردیم .به این نتیجه رسیدیم که آستانهایبودن روش تشخیص نفوذ ،میزان آسیبپذیری را تشدید میکند و ما ملزم به
استفاده از راهحلهای دفاعی غیرآستانهای با معماری شبکه نرمافزار محور توزیعشده مسطح هستیم.
واژگان کلیدی :امنیت ،تشخیص نفوذ ،شبکه نرمافزار محور ،حمله منع سرویس توزیعشده

 -9مقدمه
رایانش ابری 1بهعنوان یک رابط کاربری مناسب ،دسترسی
به منابع نرمافزاری را برای تعداد زیادی از کاربران از طریق
سخت افزارهایی که در یک مرکز داده قرار دارند ،فراهم
میسازد .رایانش ابری بهعلت قابلیتهای فوقالعادهاش
سبب جذب مشتریان و سرمایهگذاری هنگفتی شده و
ویژگیهای مهمی مانند اطمینانپذیری ،کاهش هزینه،
چندمستأجری ،امنیت و غیره را به شبکههای مختلف
تزریق میکند .هماکنون مسائل امنیتی از مهمترین
چالشهای شبکههای فاقد زیرساخت ثابت و مدیریت
متمرکز مبتنی بر آن است [ .]1در برخی پژوهشها []2
جهت بهبود امنیت در شبکة مبتنی بر رایانش ابری،
استفاده از ویژگیهای شبکة نرمافزارمحور 2پیشنهاد شده
است .این فناوری قابلیتهایی مانند برنامهریزی ،کنترل
متمرکز و تجزیه و تحلیل ترافیک را برای شبکه ارمغان
آورده و میتواند بهمنظور بهبود امنیت استفاده شود.
همچنین مجازیسازی ،هوشمندی و دیدگاههای جدیدی
را به شبکه میافزاید.
Cloud Computing
)Software Defined Network (SDN

* نویسندة عهده دار مکاتبات
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)Distributed Denial of Service (DDoS
)Denial of Service (DoS
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پژوهشگران [ ]3ادعا میکنند که برخی شبکههای فاقد
زیرساخت مانند شبکه موردی سیار میتوانند جهت
برطرفکردن مشکالتی شامل فقدان زیرساخت ثابت و
ضعف امنیتی از شبکه نرمافزار محور استفاده کنند.
همچنین برخی دیگر از پژوهشگران [ ]2معتقدند که
قابلیتهای این فناوری شامل تجزیه و تحلیل ترافیک،
کنترل متمرکز و بهروزرسانی پویای قوانین سبب تسهیل
در تشخیص و مقابله با حمالت میشوند؛ اما دو ویژگی
کنترل نرمافزاری و کنترل متمرکز در شبکه نرمافزارمحور
3
خود زمینة حمالتی مانند حمله منع سرویس توزیعشده
را فراهم میکند.
با توجه به اینکه دسترسی به سرویس در بین
الزامات رایانش ابری مهم است ،در شبکههای فاقد
4
زیرساخت مبتنی بر رایانش ابری به حمالت منع سرویس
و منع سرویس توزیعشده توجه بیشتری شده است .در این
مقاله ضمن بررسی تأثیر بهکارگیری شبکه نرمافزارمحور بر
روی تهدیدات منع سرویس توزیعشده ،مروری بر انواع
راهکارهای دفاعی حمالت باال داشته و آنها را دستهبندی
میکنیم.

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)
ادامه مقاله بهصورت زیر سازماندهی شده است :در
بخش  2کارهای مرتبط بررسی میشود .در بخش  3ضمن
معرفی اجزا ،ویژگیها و انواع معماری کنترلکننده در
شبکه نرمافزارمحور ،ساختارهای مختلف کنترلکننده را
مقایسه میکنیم .در بخش  4حمالت منع سرویس
توزیعشده را طبقهبندی کرده ،تأثیر آن را در رایانش ابری
بررسی کرده و انواع سناریوهای مختلف حمله را در شبکه
نرمافزارمحور تشریح میکنیم .در بخش  5عالوهبر
دستهبندی کلی راهحلهای دفاعی ،راهحلهای تشخیص
نفوذ مبتنی بر شبکه نرمافزار محور را طبقهبندی میکنیم.
در بخشهای  6،7،8و  9برخی مثالهای کاربردی را در
زمینه راهحلهای دفاعی تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه
نرمافزارمحور ارائهشده در پژوهشهای مختلف را بررسی و
در بخش  11مقاله را جمعبندی میکنیم.

طرح باال جهت غلبه بر چالشهای امنیتی شبکههای
مبتنی بر شبکه نرمافزارمحور و حذف جریانهای مشکوک
از فایروال هوشمند توزیعشده استفاده شده است.
بالویستا 8و همکارانش [ ]3طی پیادهسازیهای
انجامشده ،نشان دادند که شبکه نرمافزار محور به چه
نحوی میتواند مدیریت کیفیت سرویس در شبکهی فاقد
زیرساخت را بهبود ببخشد .آنها در این پژوهشها
جریانهای مختلف ارسالی را در شبکه از لحاظ تداخل با
توجه به وجود یا عدم وجود شبکه نرمافزارمحور ،مسیر
جایگزین ،تأخیر در ارسال و پخش همگانی بررسی کردند.
لی 7و همکارانش [ ]9نوعی معماری شبکه
نرمافزارمحور سلسلهمراتبی را پیشنهاد کردند که از
کنترلکنندههای چندگانه توزیعشده بهره میگیرد .الگوی
باال تحت عنوان  ،IRISیکی از پروژههای کنترلکننده در
شبکه نرمافزارمحور توزیعشده است که همزمان مدل

 -2کارهای مرتبط

سلسلهمراتبی و توزیعشده مسطح را استفاده میکند.

تنویر آالم ]4[ 1با ادغام شبکه موردی سیار و رایانش ابری
یک مدل متحرک و جدید شبکه موردی سیار  -ابر را
طراحی کرد .نتایج نشان داد که میانافزار مورداستفاده در
مدل متحرک باال ،برای ارتباط بین دستگاههای هوشمند
بدون سیستم متمرکز مناسب است .پوالراکیس ]5[ 2طرح
استفاده از بستر شبکه نرمافزارمحور در شبکههای فاقد
زیرساخت را ارائه کرد .طرح باال نشان میدهد که
بهکارگیری شبکه نرمافزار محور در شبکههای فاقد
زیرساخت تاکتیکی (نظامی) که اغلب شامل تیمهای
یکپارچه و مختلف است ،باعث تمرکز مدیریت در شبکه
فاقد زیرساخت میشود .هانگ 3و همکارانش [ ]8از سامانه
تشخیص نفوذ با معیار آستانهای و هانیپات (تلهعسل)
بهعنوان روش کاهشدهنده حمله ،برای محافظت از
کنترلکننده نرمافزارمحور در برابر حمالت منع سرویس
توزیعشده استفاده کردهاند .استفاده از این روش ،درصد
ریسکپذیری در تشخیص درست تهدیدات را افزایش
میدهد .یان 4و همکارانش [ ]7یک الگوریتم برنامهریزی
کنترلکنندة نرمافزارمحور چندصفی بر اساس استراتژی
تخصیص برش زمانی را پیشنهاد کردند .نتایج
شبیهسازیها اثربخشی این طرح را نشان داده است.
در پژوهشهای [ ،]6بهمنظور بهبود رسیدگی به

آستانهای استفاده میکند .برخی از پژوهشگران []12
انواع حمالت منع سرویس توزیعشده را بر اساس تخلیه
پهنای باند (حملة سیالب و حملة تقویت) یا حمالت
تخلیة منبع (حمله بسته ناقص و حمله سوءاستفاده)
طبقهبندی کردهاند .در پژوهش باال راهحلهای دفاعی این
قبیل حمالت بر اساس روشهای مبتنی بر پیشگیری،
تشخیص و کاهش نفوذ طبقهبندی شده است.
در این مقاله ضمن معرفی و شناسایی شبکه
نرمافزارمحور و حمالت منع سرویس توزیعشده و بررسی
پژوهشهای مختلف انجامشده ،انواع راهحلهای دفاعی
مبتنی بر شبکه نرمافزارمحور در برابر حمالت منع

OpenFlow

با عنوان  OpFlexتوسط سیسکو 5پیشنهاد شده است .در
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جریان یا انتقال داده ،جایگزینی برای پروتکل

قسمی 6و همکارانش [ ]11با توجه به قابلیتها و
معماری شبکه نرمافزارمحور از روش آنتروپی سریع برای
بهبود امنیت ابر در برابر حمالت منع سرویس توزیعشده
استفاده کردهاند .این راهحل نیز مبتنی بر روش آستانهای
برای تشخیص نفوذ است .بوانی 9و همکارانش []11
چارچوب قابل تنظیمی را برای برنامههای مختلف در برابر
حمالت منع سرویس توزیعشده با عنوان چارچوب دفاعی
پیشفعال 11ارائه کردند .چارچوب پیشنهادی ضمن
استفاده از کنترلکننده شبکه نرمافزارمحور توزیعشده،
بهمنظور تشخیص حمالت باال و سهولت تنظیم برای
انتخاب فیلترهای مختلف از روش تشخیص نفوذ با معیار

مروری بر راهحلهای دفاعی تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه نرمافزارمحور
سرویس توزیعشده را دستهبندی و در ادامه راهحلهای
دفاعی تشخیص نفوذ را به دو دسته تشخیص نفوذ با
معیارهای آستانهای و غیرآستانهای طبقهبندی کردیم.
راهحلهای آستانهای شناختهشده شامل روشهای آنتروپی
و یادگیری ماشین و راهحلهای غیرآستانهای شناختهشده
شامل تجزیه و تحلیل الگوی ترافیک ،نرخ اتصال و ادغام
 Snortبا  OpenFlowهستند؛ سپس برخی مثالهای
کاربردی از راهحلهای دفاعی با قابلیت تشخیص نفوذ
آستانهای یا غیرآستانهای مبتنی بر شبکه نرمافزارمحور که
در پژوهشهای مختلف ارائه شده را بررسی و در پایان
ضمن جمعبندی مطالب ،پیشنهادهایی را مطرح کردیم.

 -9-9اجزاء و معماری شبکه نرمافزار محور
شبکه نرمافزار محور شامل سه سطح (الیه) است .این
سطوح مانند شکل ( )1شامل سطح داده ،سطح کنترل و
سطح برنامه است .معماری شبکه نرمافزارمحور بر اساس
جداسازی سطح کنترل از سطح داده و صدور مجوز کنترل
داده از یک کنترلکننده متمرکز با استفاده از پروتکلی
امن مانند  OpenFlowکه برقرارکننده ارتباط بین سطوح
داده و کنترل است ،پایهریزی میشود [ .]15استفاده از
شبکه نرمافزارمحور رویکردی جدید با درنظرداشتن ایدة
«برنامهریزی» بهمنظور مدیریت سطوح داده و کنترل است
[.]18

 -9استفاده از شبکه نرمافزارمحور

وظایف سطوح مختلف شبکه نرمافزارمحور بهشرح

به علّت رشد فناوری بیسیم ناهمگن ،شبکههای فاقد
زیرساخت مبتنی بر شبکه نرمافزار محور نیز
انعطافپذیری ،پویایی ،مقیاسپذیری و فرصتهایی را برای
حل مسائل امنیتی فراهم میکنند .شبکه نرمافزارمحور
ضمن ارائه و معرفی برنامهریزی ،کنترل متمرکز ،تجزیه و
تحلیل ترافیک و بهبود امنیت ،مجازیسازی و هوشمندی
را در شبکه ایجاد میکند .با توجه به اینکه بهکارگیری
یک راهحل کنترل متمرکز با سطح تمرکززدایی،
خرابکاری و تأخیر در محیطهای فاقد زیرساخت ناسازگار
است ،کاربرد آن با چالشهایی روبهرو است [.]13
اساس کار شبکه نرمافزارمحور بر جداسازی هوش
شبکه (کنترل) از پوسته (انتقال اطالعات) است .این قبیل
شبکهها پس از انتشار جاوا توسط سان مایکروسیستمز 1در
سال  1995رایج شدند .در شبکههای باال کنترلکنندة
متمرکز کل شبکه را هدایت کرده و برنامهریزی سبب
پویایی شبکه ،شخصیسازی و تعریف کاربریهای جدید
بر اساس نیاز هر سازمان میشود [.]14

زیر است:
 -1سطح کاربرد

2

در سطح کاربرد بهعنوان نخستین الیه ،مدیریت خطمشی،
مدیریت کاربر ،مدیریت بهینهسازی و کیفیت سرویس
انجام میشود .همة توابع شبکه و ابزارهای نظارتی قسمتی
از این الیه هستند [.]18
 -2سطح کنترل
در این معماری کنترلکننده متمرکز ،مسئول ترجمه
دستورهای الیة کاربرد به مسیر دادههای شبکه
نرمافزارمحور است [.]15،18
 -3سطح داده
از یک رابط بین سطوح داده و کنترل و مجموعه
موتورهایی که انتقال دادهها را از طریق پردازش خارجی
یا داخلی تراکنشهای مسیریابی پیش میبرند ،ساخته
شده است؛ درضمن ممکن است یک یا چند مسیر جهت
ارسال داده وجود داشته باشد [.]15،18

 -9-2نحوة عملکرد پروتکل OpenFlow
این پروتکل ارتباط امن بین سوئیچ و کنترلکننده را

(شکل :)9-اجزاء و معماری سهالیهای ]91[ SDN
Sun Microsystems

برقرار میکند .شبکه  OpenFlowمیتواند متشکل از
1

Application
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(شکل :)2-اجزاء سوئیچ ]91[ OpenFlow

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)
چندین شبکه فیزیکی مجهز به دستگاههای حمل و نقل

مشتریان نسخههای متفاوتی را از کنترلکننده شبکه

مانند روتر و سوئیچ باشد .سوئیچ  OpenFlowشامل سه

نرمافزارمحور برای رفع نیاز خود استفاده میکنند .انواع

بخش جداول جریان ،کانال ارتباطی امن و پروتکل

معماری شبکه نرمافزارمحور از لحاظ ساختار کنترلکننده

 OpenFlowاست که در شکل ( )2نشان داده شده است

شامل کنترلکنندههای متمرکز واحد و چندگانه (معماری

[ .]15سطح کنترل بهعنوان کنترلکنندة پروتکل فوق

سلسلهمراتبی ،معماری توزیعشده کامل با دیدگاه محلی و

عمل و کنترلکننده عملیات بهروزرسانی ،افزودن یا حذف

جهانی) است .در ادامه این ساختارها را تشریح میکنیم.

ورودیهای جریان را بهوسیله قوانین ازپیشتعریفشده

 -9-4-9استفاده از یک کنترلکننده متمرکز

اجرا میکند [.]18

-9-9

(کنترلکننده متمرکز واحد)

ویژگیها

و

مزایای

کنترلکننده شبکه نرمافزار محور واحد ،بخشی از شبکه با
عنوان دامنه را کنترل کرده و اطالعات محدودی از شبکه
دارد .دامنه مجموعهای از تمام سویچهایی است که بهطور
مستقیم به یک کنترلکننده متصل شده و همة میزبانها
به این سوئیچها متصل هستند .برای مثال در شکل (c1 )3
بهصورت مجزا بهعنوان کنترلکننده متمرکز واحد ،فقط
قادر به دیدن  s2و  s1و  h1است .حمله منع سرویس و
منع سرویس توزیعشده میتواند در کنترلکننده با ساختار
باال رخ دهد که تنها نقطه شکست است [.]15،16

شبکه

نرمافزارمحور
شبکه نرمافزارمحور بهعنوان روشی انعطافپذیر جهت
کنترل شبکه بهصورت نظاممند ظاهر شده است .بستر باال
از پروتکل  OpenFlowجهت برقراری ارتباط امن بین
سطوح داده و کنترل بهره میبرد .وجود برخی ویژگیهای
فوقالعاده در شبکه نرمافزارمحور باعث حل بسیاری از
مشکالت امنیتی فعلی شده است .شبکه نرمافزارمحور
دارای ویژگیهای مهمی از قبیل قابلیت برنامهریزی،

 -9-4-2استفاده از کنترلکنندههای چندگانه

چابکی و پویایی ،کنترل و مدیریت متمرکز ،تجزیه و

(سلسلهمراتبی و توزیعشده)

تحلیل ترافیک ،بهروزرسانی پویای قوانین حمل و نقل،

بهکارگیری کنترلکنندههای متعدد میتواند ضمن افزایش
میزان اعتماد و تحمل شکست ،مشکل شکست نقطهای را
برطرف کرده و در صورت شکست یک کنترلکننده ،امکان
تداوم در کنترل شبکه را میسّر سازد .همچنین با ساختار
باال کنترلکنندهها برای تدوام در کنترل شبکه با همدیگر
همکاری کرده و اطالعات را مبادله میکنند .درضمن
استفاده از ساختار باال که از کنترلکنندههای زیادی بهره
میگیرد ،سربار را افزایش میدهد [ .]15شکل ( )3ساختار
شبکه نرمافزارمحور با کنترلکنندههای چندگانه را نشان
میدهد.

بهینهسازی منابع و حفظ امنیت است [.]17
همچنین شبکه باال دارای مزایایی نسبت به
شبکههای مرسوم مانند استقرار آسانتر ،ارائه خدمات
جدید ،کاهش هزینه مدیریتی و عملیاتی فناوریهای
ناهمگن ،عملیات مؤثر زیرساختهای چندفروشنده،
افزایش مداوم و شفاف عملیات و سرویسدهی ،بهبود
امنیت در شبکه ،افزایش قابلیت برنامهریزی عناصر شبکه
در پلتفرم بیسیم توزیعشده و ممانعت از درگیرکردن
تجهیزات است.
مبتنی بر شبکه نرمافزارمحور و بهطورکلی در شبکههای
موردی سیار با قابلیت باال است .یکی از روشهای رایج
بهبود امنیت ،بهکارگیری معماریهای مختلف شبکه
نرمافزارمحور است که در ادامه آن را تشریح میکنیم.

 -9-4انواع معماری کنترلکننده در شبکه
نرمافزارمحور
با توجه به عدم وجود استاندارد اجرایی برای استفاده از

(شکل :)9-کنترلکنندههای چندگانه با دامنههای مختلف و

معماریهای مختلف شبکه نرمافزارمحور در طراحی شبکه،
سال  ،9911جلد  ،97شمارة 9
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برقراری امنیت یک چالش بزرگ در شبکههای

مروری بر راهحلهای دفاعی تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه نرمافزارمحور
معماری کنترلکننده چندگانه میتواند با استفاده
از دو طرح کنترلکننده چندگانة سلسلهمراتبی و چندگانة
توزیعشده کامل (مسطح) با دیدگاه محلی و جهانی
طراحی و اجرا شود.
 -1ساختار کنترلکنندة چندگانهی سلسلهمراتبی
مدل سلسلهمراتبی بهعنوان یک معماری عمودی است و
در ساختار باال کنترلکننده ریشه (اصلی) هماهنگیهای
الزم را بین کنترلکنندههای محلی ایجاد کرده و آنها را
مدیریت میکند .در این ساختار کنترلکنندة ریشه به
پایگاه داده جهانی دسترسی داشته و کنترلکنندههای
محلی قبل از اینکه بتوانند هر عملیات بین دامنه را اجرا
کنند ،میبایست اطالعات شبکه را از کنترلکننده ریشه
درخواست کند .در این مدل کنترلکنندة ریشه بهعنوان
یک سرور و کنترلکنندههای محلی بهعنوان مشتری عمل
میکنند .همچنین هیچیک از کنترلکنندههای محلی
خوشه اتصال برنامهنویسی کاربردی شرقی  -غربی با
سایرین نداشته و فقط با کنترلکنندة ریشه متمرکز
ارتباط دارند.
1
در شکل ( )4کنترلکننده  MCبهعنوان ریشه
(اصلی) و  2SC1و  SC2کنترلکنندههای محلی (ثانویه)
هستند .الزمه برقراری ارتباط و پاسخ به درخواستها این
است که هر  SCتوسط  MCتأیید شود .فرایند برقراری
ارتباط در دو مرحله ادامه مییابد .در مرحله نخست ،یک
 SCدرخواست خود را برای مدیر ارائه کرده و در مرحله
دوم MC ،با دسترسی به پایگاه داده ،مجوز یا رد دسترسی
 SCدرخواستکننده را صادر میکند [ .]15در این ساختار
کنترلکنندة ریشه ،وضعیت شبکه جهانی و
کنترلکنندههای محلی ،فقط حالت شبکه محلی خود را
حفظ میکنند؛ بنابراین در ساختار باال کنترلکنندة ریشه
با مدیریت بر کنترلکنندههای محلی ،اتصال و هماهنگی
بین خوشه را فراهم میکند [.]15،16

کنترلکننده با ساختار توزیعشده کامل یا مسطح ،برنامه
کاربردی  -کنترلی واقع در چند سرور موجود در شبکه را
بهمنظور جمعآوری اطالعات اجرا میکند .همچنین یک
رابط برنامهنویسی برای پیادهسازی ویژگیهای مدیریتی
مانند مسیریابی و کنترل دسترسی ارائه میکند .شکل ()5
نمونهای از ساختار شبکه نرمافزارمحور مجهز به
کنترلکنندة توزیعشدة کامل (با دیدگاه محلی و جهانی)
را نشان میدهد [.]15
کنترلکنندة چندگانة توزیعشده کامل با دیدگاه
محلی ،نشاندهندة وضعیت فعلی شبکه در یک دامنه
است که بهصورت محلی در کنترلکننده ذخیره میشود.
این حالت به کنترلکننده کمک کرده تا از هر رویداد
مانند پیوستن یا ترک میزبان و اتصال به باال یا پایین آگاه
باشد؛ اما کنترلکنندة چندگانة بهمنظور بهروزشدن،
دسترسی به اطالعات بیشتر و ساختن یک وضعیت شبکه
جهانی (دیدگاه جهانی) باید بخشهایی از وضعیت شبکه
محلی خود را به کنترلکنندههای دیگر توزیع کند؛
بنابراین برخی از اطالعات از قبیل حالت شبکه محلی
ایستا و پویا ،فهرست برنامههای نصبشده و دستگاههای
متصل در کنترلکننده مبادله میشود.

(شکل :)5-ساختار کنترلکننده توزیعشدة
کامل (مسطح) []91

کنترلکننده
بهکارگیری ساختارهای مختلف کنترلکننده در معماری
شبکه نرمافزارمحور ،مطابق پارامترهای کلیدی زیر بسیار
مؤثر است [:]16
 -1مقیاسپذیری:
با توجه به وجود محدودیت در رسیدگی به درخواستها و
تعدّد درخواستهای مسیر حمل و نقل ،توزیع بار شبکه در
میان کنترلکنندهها بسیار حائز اهمیت است.
 -2شکست:

(شکل :)4-ساختار کنترلکنندههای سلسلهمراتبی []95

 -2ساختار کنترلکنندة توزیعشدة کامل (مسطح)

3
1

Main Controller
Secondary Controller
3 Flat
2

5
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 -9-5مقایسهههه سهههاختارهای مختلهههف

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)
سرویس رایانش ابری است .حمالت منع سرویس توسط
یک نفر و حمالت منع سرویس توزیعشده توسط دو یا
چند نفر (بات) اجرا میشوند .بهطورکلی ،حمله منع
سرویس توزیعشده شامل رئیس ،دستیار ،عامل (بات) و
قربانی است .رئیس از طریق دستیاران با بات (زامبی) که
یک عامل خطرناک است ،ارتباط برقرار کرده و از آنها
استفاده میکند .دستیاران برنامههایی هستند که بر روی
تعدادی از دستگاههای در معرض خطر مانند  Serverنصب
شده و مهاجمان برای ارسال دستورها با آنها ارتباط
برقرار میکنند .مهاجمان جهت یافتن یک دستگاه
آسیبپذیر از روشهای اسکن متنوعی استفاده کرده و با
کمک دستیاران ،عامل (بات) را کنترل میکنند .باتها در
هنگام استفاده از نرمافزار بهوسیلة یک کد بدافزاری نفوذ
کرده و به سیستم قربانی حمله میکنند .در شکلگیری
شبکه بات چنانچه زامبیها بیشتر باشند ،حمله
مختلکنندهتر است [.]12

کنترلکننده متمرکز واحد دارای مشکل شکست نقطهای
در برابر تهدیداتی از قبیل منع سرویس و منع سرویس
توزیع شده است.
 -3ثبات:
کنترلکنندههای شبکه نرمافزارمحور چندگانه باید در هر
زمان ،همان وضعیت شبکه جهانی را داشته باشند.
 -4حریم خصوصی:
اشتراکگذاری اطالعات محرمانه بهوسیله هر کنترلکننده،
نقض قوانین امنیتی در ارسال اطالعات است؛ بنابراین هر
کنترلکننده فقط مجاز به اشتراکگذاری اطالعات فاقد
طبقهبندی با سایرین است.
اکتیان 1و همکارانش [ ]16با درنظرگرفتن
ساختارهای مختلف کنترلکننده در شبکه نرمافزارمحور،
آنها را بر حسب پارامترهای مهمی مانند مقیاسپذیری،
شکست ،ثبات و حریم خصوصی مقایسه کردند .نتیجه
بررسیها بهصورت جدول ( )1خالصه شد؛ اما نکته مهم در
معماریهای باال این است که برای دستیابی به بهترین
ساختار طی اولویتهای کاری مختلف میتوان روشهای
ترکیبی را استفاده کرد.

 -4-9طبقهبندی حمالت منع سرویس
توزیعشده

(جدول :)9-مقایسه معماریهای مختلف شبکه نرمافزار محور
از حیث ساختار کنترلکننده []91
نوع پارامتر

مقیاسپذیری

اولویت

اولویت

اولویت

اولویت

اول

دوم

سوم

چهارم

توزیعشده
تخت با دید

سلسله

توزیعشده
تخت با

متمرکز

محلی

شکست

ثبات

توزیعشده
تخت با دید
محلی و
جهانی
توزیعشده
تخت با دید
جهانی

مراتبی

------

سلسله
مراتبی

حریم

سلسله

متمرکز

خصوصی

مراتبی

واحد

دید جهانی

واحد

سلسله

متمرکز

مراتبی

واحد

توزیعشده
تخت با

متمرکز

دید محلی

واحد

توزیعشده

توزیعشده

تخت با
دید محلی

تخت با
دید جهانی

میشوند [.]12
• پروتکل استفاده از آسیبپذیریها (حمالت
سوءاستفاده)
هدف این نوع حمالت ،مصرف مازاد مقدار منابع
قربانی است .حمالت  TCP SYNمثالی برای این نوع
حمالت است.

 -4تههیثیر حمههالت منههع سههرویس
توزیعشده در رایانش ابری
حمالت منع سرویس و منع سرویس توزیعشده روشهای
اصلی مهاجمان برای ایجاد ممانعت از دسترسی کاربران به
Oktian

سال  ،9911جلد  ،97شمارة 9

1

1

] [ Downloaded from monadi.isc.org.ir on 2023-01-09

انواع عمده این قبیل حمالت شامل حمالت مبتنی بر
تخلیه پهنای باند و تخلیهی منبع است .حمالت باال طبق
بررسیهای انجامشده کل پهنای باند و منابع شبکه را
مصرف کرده و بر اساس نوع آسیبپذیری به طرق زیر
تقسیم میشوند:
 -1حمالت تخلیه پهنای باند
حمالت تخلیة پهنای باند اغلب بهصورت حمالت سیالب
با ارسال حجم زیادی از ترافیک مخرب توسط ابزاری مانند
«ترینو» به سمت قربانی اجرا میشوند .انسداد پهنای باند،
اشباع و کندشدن سرعت شبکه قربانی بهدلیل ترافیک
مخرب روی نشانی  IPو بهکارگیری بستههای  UDPو
 ICMPنشانة آن است .حمالت  Smurfو Fraggle
نمونههایی از اینگونه حمالت هستند [.]12
 -2حمالت تخلیه منبع
حمالت تخلیه منبع جهت تخلیه منابع و جلوگیری از
سرویسدهی به سیستم قربانی بهصورت زیر دستهبندی

مروری بر راهحلهای دفاعی تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه نرمافزارمحور
• حمالت بسته ناقص
مهاجم بسته اطالعاتی ناقص یا همراه با دادههای
مخرب را بهسمت قربانی ارسال کرده و سبب هرج و
مرج میشود .این حمالت به دو شکل حمالت نشانی
 IPو گزینههای بسته  IPاجرا میشوند.

شده و بدین ترتیب تشخیص حمله دشوارتر میشود .حمله
فوق ،منع سرویس توزیعشده کور 1نامیده شده است [.]21
هدف حمله در سناریوی باال کنترلکننده و منابع آن و
مهاجم  A3 ،A1یا  A4است.
 -4-2-9حافظه سوئیچ هدف حمله باشد

 -4-2سناریوهای مرسوم حمالت منع

هر سوئیچ ضمن داشتن حافظه محدود ،نیازمند ذخیره
یک ورودی جدید برای هر جریان غیرمنطبق است .با
ایجاد جریانهای جدید توسط مهاجم ،کنترلکننده قوانین
ورودیهای جدید را به سوئیچ ارسال میکند .چنانچه
مهاجم از همة ورودیهای جدول جریان استفاده کند،
ترافیک مجاز قادر به دسترسی نیست.
در توپولوژی باال دو مهاجم  A1و  A2میخواهند
 L1را مسدود کند؛ درحالیکه  A4و  A5از منابع L2
استفاده میکنند؛ بنابراین هدف یعنی سوئیچ شماره ()2
برای کاربران مجاز غیرقابلدسترسی است .در این سناریو
هدف سوئیچ شماره ( )2و مهاجمان  A4 ،A2 ،A1و A5
هستند.

سرویس توزیعشده در شبکه نرمافزار
محور
سناریوهای مختلف حمله منع سرویس توزیعشده در
شبکه نرمافزار محور با توجه به شکل ( )8عبارتند از [:]21
سناریوی  -1ارتباط کنترلکننده و سوئیچ ،هدف حمله
باشد.
سناریوی  -2منابع سیستم کنترلکننده هدف مهاجمان
باشد.
سناریوی  -3حافظه سوئیچ هدف حمله باشد.
سناریوی  -4اتصال (ارتباط) سوئیچها هدف حمله باشد.
سناریوی  -5کاربر مجاز هدف حمله مهاجم یا مهاجمان
قرار گیرد.

 -4-2-4اتصال (ارتباط) سوئیچها هدف حمله باشد
اجرای این حمله وقتی سادهتر میشود که مهاجمان تحت
سوئیچهای مختلفی با یکدیگر در ارتباط باشند.
بهعنوانمثال  A1و  A3میتوانند از تمام منابع ارتباطی
قابلدسترسی سوئیچهای شمارة ( )1و ( )2استفاده کند.
این نوع حمله ،حمله کورملت ]22[ 2نامیده شده است .در
این سناریو  L1بهعنوان هدف و  A1و  A3مهاجمان
هستند.

(شکل :)1-توپولوژی  SDNدر برابر تهدیدات ]22[ DDoS

 -4-2-9ارتباط کنترلکننده و سوئیچ هدف حمله
باشد
در این سناریو مهاجمان تحت سوئیچ شماره ( )1میتوانند
حجم ترافیک را با نشانی  IPدروغین افزایش داده و همة
بستهها را همانطور که از  IPناشناخته میآید به
کنترلکننده ارسال کند .در ادامه اتصال بین سوئیچ و
کنترلکننده بهطور بالقوه با حجم زیاد ترافیک روبهرو
میشود .در سناریوی باالفوق ارتباط کنترلکننده با سوئیچ
شماره یک ( )CSL1هدف حمله بوده و مهاجم  A1است.

 -4-9چالشهای شبکه نرمافزارمحور برابر
حمالت منع سرویس توزیعشده
رایانش ابری روشی مؤثر بر کاهش هزینههای سرمایهای،
هزینههای عملیاتی ،سرویسدهی مناسب ،دسترسی به
پهنای باند شبکه ،بانک اطالعاتی و مقیاسپذیری باال

 -4-2-2منابع کنترلکننده هدف مهاجمان باشند
با توجه به اینکه ترافیک حمله از چندین سوئیچ که تحت
مدیریت کنترلکننده هستند وارد شده ،بار حمله تقسیم

Blind
Coremelt Attack

7
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 -4-2-5کاربر مجاز هدف حمله مهاجمان قرار گیرد
مهاجم میتواند روی همان سوئیچ یا سوئیچ دیگر قرار
گیرد .اگر کنترلکننده یا سوئیچ نتواند مهاجم را شناسایی
کند ،منابع ( Serverکاربر مجاز) از بین میرود .در این
سناریو  U3هدف و  A4 ،A3 ،A2 ،A1و  A5مهاجمان
هستند.

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)
نفوذ مبتنی بر شبکه نرمافزارمحور را بر اساس روش
آشکارسازی تهدیدات ،به دو دسته کلی راهحلهای
تشخیص نفوذ آستانهای و غیرآستانهای طبقهبندی کرده و
تکنیکهای شناختهشده مربوط به هر یک را تشریح
میکنیم.

است .رایانش ابری ممکن است در معرض تهدیداتی شامل
دسترسی غیرمجاز ،نشت و تغییر داده ،برنامههای مخرب،
حمله به آسیبپذیریها و غیره قرار گیرد.
نتایج پژوهشهای مختلف نشان میدهد که
استفاده از قابلیتهای شبکه نرمافزار محور شامل تجزیه و
تحلیل ترافیک نرمافزاری ،کنترل متمرکز منطقی،
بهروزرسانی پویای قوانین و دید جهانی از شبکه سبب
تسهیل تشخیص و مقابله با حمالت میشود؛ اما دو ویژگی
کنترل نرمافزاری و کنترل متمرکز شبکه ،زمینه حمالت
منع سرویس توزیعشده در رایانش ابری را فراهم میکند
[ .]2،17،21همچنین مواردی مانند جداسازی سطح داده
از سطح کنترل ،غیرفعال و محدودشدن قابلیتهای
سوئیچها (فقدان هوشمندی و تصمیمگیری جریان) از
دالیل دیگر آسیبپذیری شبکه نرمافزار محور در برابر
حمالت باال است [.]21
در ضمن شبکه نرمافزار محور با چالشهای
مختلفی در برابر حمالت منع سرویس توزیعشده روبهرو
است .مهمترین چالشهای شبکه نرمافزار محور مقابل این
قبیل حمالت در رایانش ابری ،شامل موارد زیر است:
 -1ایجاد آسیبپذیریهای بالقوه حمالت منع سرویس
توزیعشده در سیستمعاملهای شبکه نرمافزارمحور
 -2میزان دسترسی به کنترلکننده
 -3مقیاسپذیری
 -4امنیت
بنابراین با توجه به آسیبپذیری ابر محاسباتی
مبتنی بر شبکه نرمافزار محور در سرویسدهی و سهولت
اجرای حمالت منع سرویس توزیعشده ،نیازمند
بهکارگیری راهحلهای امنیتی  -دفاعی مناسب در رایانش
ابری هستیم که در ادامه به آن میپردازیم [.]2،21

(شکل :)7-دستهبندی راهحلهای دفاعی مبتنی بر شبکه
نرمافزار محور

در راستای جلوگیری ،تشخیص و کاهش حمالت
منع سرویس توزیعشده اقدامات زیادی صورت گرفته و
روشهای دفاعی مناسبی توسط پژوهشگران ارائه شده
است .در ادامه به بررسی اجمالی هر یک از این راهکارها
میپردازیم.

 -5-9راهحلهای پیشگیری از نفوذ

 -5انواع راهحلهای دفاعی در برابر
حمالت منع سرویس توزیعشده
در اغلب موارد ،مهاجمان همگام با رشد فزاینده حمالت
منع سرویس توزیعشده تالش میکنند تا دسترسی
غیرمجاز به سیستم قربانی داشته باشند .استفاده از راهحل
دفاعی کارآمد میتواند از نفوذ مهاجمان جلوگیری کرده و
ضمن تشخیص سریع نفوذ ،تأثیر آنها را بهطور
قابلتوجهی کاهش دهد .راهحلهای دفاعی همانطور که
در شکل ( )7مشاهده میشود ،به سه دسته راهحلهای
پیشگیری ،تشخیص و کاهش نفوذ تقسیم میشوند .در
این مقاله ضمن اینکه روشهای مختلف پیشگیری و
کاهش نفوذ را بیان میکنیم ،انواع راهحلهای تشخیص
سال  ،9911جلد  ،97شمارة 9

 -5-2راهحلهای تشخیص نفوذ
سیستم تشخیص نفوذ از انتشار حمالت منع سرویس
توزیعشده و خرابیهای دیگر جلوگیری نموده و با
شناسایی رفتارهای غیرطبیعی و ناهنجار در عملکرد
سیستم و سوءاستفاده ،با حفظ پایگاه داده ،1حفظ
امضاهای شناختهشده و الگوهای مورداستفاده ،نفوذ را
Database

1

1
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بهترین استراتژی در برابر تهدیدات ،جلوگیری از وقوع
حمالت است .یکی از این روشها ،استفاده از فیلتر است؛
بنابراین از انواع فیلترهای ورودی ،فیلترهای خروجی و
فیلترهای توزیعشده مبتنی بر مسیر استفاده میشود.
فیلترهای توزیعشده مبتنی بر مسیر از اطالعات مسیر
برای مسدودکردن یا فیلتر نشانی  IPبستههای جعلی
استفاده میکنند .سایر فنون پیشگیری شامل
غیرفعالکردن سرویس بدون استفاده ،استفاده از بسته
امنیتی ،تغییر نشانی  ،IPغیرفعالکردن پخش همگانی IP
و تلهعسل است [.]12

مروری بر راهحلهای دفاعی تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه نرمافزارمحور
تشخیص میدهد .راهحلهای تشخیص نفوذ به دو روش
آستانهای و غیرآستانهای طبقهبندی میشوند .در ادامه
برخی از معروفترین راهحلهای تشخیص نفوذ با
معیارهای آستانهای و غیرآستانهای مبتنی بر شبکه
نرمافزارمحور را معرفی میکنیم که عبارتند از:

 -5-2-2راهحلهای تشخیص نفوذ با معیار
غیرآستانهای
در روشهای تشخیص نفوذ غیرآستانهای برعکس روش
آستانهای هیچگونه سطح آستانهای برای تشخیص نفوذ
انتخاب نشده و از پارامترهای دیگری از قبیل مشخصات
بسته ،الگوی امضا و غیره استفاده میشود .برخی از

 -5-2-9راهحلهای تشخیص نفوذ با معیار آستانهای
در روش آستانهای ،مدیر ابر یک سطح آستانه برای
مجموعهای از جریانهای ارسالی تعیین میکند .اگر این
مقدار بیش از سطح آستانه در یک اسالت زمانی باشد ،این
سیستم الگوریتم تشخیص نفوذ را راهاندازی میکند.
درغیراینصورت ،کنترلکنندة شبکه نرمافزارمحور
درخواست کاربر را به ابر ارائه میکند .مهمترین روشهای
تشخیص نفوذ آستانهای شناختهشده عبارتند از:
1
 تشخیص به روش آنتروپی
از روش آنتروپی برای اندازهگیری تصادفی یک ویژگی در
یک دوره زمانی خاص استفاده میشود .مقادیر آنتروپی باال
نشاندهندة توزیع احتمال پراکندهتر و مقادیر آنتروپی
پائینتر نشاندهندة غلظت یک توزیع است؛ بنابراین از
روش فوق برای تشخیص ناهنجاری گسترده در سامانههای
مرسوم تشخیص نفوذ استفاده میشود .آنتروپی را میتوان
در ویژگیهایی مانند جریانهای شبکه ،آدرسهای  IPو
تعداد بستهها با میزان سربار پائین برای تشخیص نفوذ
محاسبه کرد .بهطورمعمول ،طرحهای تشخیص مبتنی بر
آنتروپی تغییرات غیرقابلپیشبینی در سریهای زمانی را
از ویژگیهای ترافیکی دقیق تشخیص میدهند [.]11،23
 تشخیص حمالت با روش یادگیری ماشین2
شبکههای عصبی مصنوعی ،شبکه بیزی ،نقشة
خودسازماندهی و غیره بهطور گسترده برای تشخیص
ناهنجاریها در سیستم تشخیص نفوذ 3استفاده میشوند
[ .]11این راهحلها برای تشخیص حمالت در شبکههای
سیمی ،شبکههای بیسیم و در تشخیص حمله منع
سرویس توزیعشده مبتنی بر شبکه نرمافزارمحور بسیار
مؤثر بوده و بهطور گسترده استفاده میشوند [.]24
بهطورکلی ،راهحل مبتنی بر یادگیری ماشین
جریانهای شبکه را مطابق برخی خصوصیات مرتبط با
ویژگیهای ترافیک متمایز کرده و آنها را بهصورت بدخیم
و خوشخیم بر اساس یک سطح آستانه محاسبه و
طبقهبندی میکند [ .]25بااینحال ،عملکرد این راهحلها
به مجموعه دادة مورداستفاده برای آموزش وابسته است.

میکند .هدف این راهحل ،جلوگیری از بهخطرافتادن

1

ماشینهای مجازی در سیستم مبتنی بر رایانش ابری

مهمترین

راهحلهای

تشخیص

نفوذ

غیرآستانهای

شناختهشده عبارتند از:
 تشخیص حمالت به روش تجزیه و تحلیل الگوی
ترافیک
روش باال بر پایه این اصل که میزبانهای آلوده
الگوهای رفتاری مشابهی را نشان داده که با میزبانهای
خوشخیم متفاوتند ،استوار است .در الگوهای ترافیکی
مشابه ،درنتیجة فرمانی که برای بسیاری از اعضای همان
شبکة بات ارسال میشود ،باعث رفتار مشابه مانند ارسال
بستههای غیرمجاز ،شروعکردن پویش و غیره میشود.
 تشخیص به روش نرخ اتصال
طبقهبندی روشهای تشخیص ناهنجاری مبتنی بر
نرخ اتصال شامل دو معیار ضریب موفقیت اتصال و تعداد
اتصاالت ایجادشده است .دسته نخست بیانگر ارتباطات
موفقیتآمیز نسبت به کل اتصاالت است؛ اما دومی تعداد
اتصاالت در یک پنجره معین از زمان را نشان میدهد
[.]11
 تشخیص حمالت با ادغام

 Snortو OpenFlow

 ]28[ Snortیک سیستم پیشگیری از نفوذ شبکه منبع
باز و سیستم تشخیص نفوذ شبکه است.
 ]27[ Snortسیستمی است که میتواند با
 OpenFlowادغام شود و با پیکربندی مجدد در حین اجرا
این امکان را برای سیستم ابری فراهم سازد تا ضمن
 ]26[ NICEراهحل انتخاب اقدامات متقابل،
اندازهگیری و تشخیص آسیبپذیری توزیعشده چندفازی
را ارائه کرده است .این نرمافزار از قابلیتهای  Snortو
 OpenFlowبرای تشخیص نفوذ در سیستم مبتنی بر
رایانش ابری استفاده میکند Snort .از روش تشخیص
امضا برای شناسایی نفوذ استفاده و بستههای شبکه را
برای شناسایی حمالت شناختهشده و تطبیق آنها کنترل

Entropy
Machine Learning
)3 Intrusion Detection Systems (IDS
2

است.
1
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تشخیص نفوذ ،اقدامات متقابل را انجام دهد [.]11

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)

 -5-9راهحلهای کاهش نفوذ (پاسخ به

 -1-9شناسایی چارچوب دفاعی پیشفعال
چارچوب دفاعی پیشفعال [ ،]11با توجه به نیاز امنیت
سایبری برنامههای مختلف ،هشدارهای حمله منع سرویس
توزیعشده را ارسال میکند؛ بنابراین راهحل تشخیص
حمله یادشده شامل یک راهحل واکنشی قابل تنظیم برای
تولید هشدارهایی است که با نیازهای خاص برنامه
مطابقت میکند .چارچوب باال از برنامهنویسی و ماهیت
پویای شبکه نرمافزارمحور بهره برده و یک راهحل
محافظتی و قابل تنظیم در برابر حمالت منع سرویس
توزیعشده ارائه میکند.

تشخیص)
پس از تشخیص ،روشهای کاهش نفوذ جهت
مسدودکردن یا پاسخ به تشخیص نفوذ استفاده میشود.
جهت ردیابی و یافتن هویت مهاجم ،روشهای خاصی
مانند ردیابی  IPو  ،ICMPآزمایش پیوند و شمارهگذاری
تصادفی بسته کاربرد دارد []12؛ درضمن روشهای رایج
کاهش نفوذ شامل انداختن بسته ،1مسدودکردن پورت،2
تغییر مسیر ،3کنترل پهنای باند ،4تغییر توپولوژی شبکه،5
بازرسی دقیق بسته ،8تغییر نشانی  IPو /یا آدرس ،MAC
جداسازی (قرنطینه) ترافیک 7است.
بنابراین در راستای بهبود امنیت شبکه و رفع
آسیبپذیری ابر محاسباتی مبتنی بر شبکه نرمافزار محور
برخالف قابلیتهای فراوان این قبیل شبکهها در
سرویسدهی نیازمند بهکارگیری چارچوب یا راهحل
امنیتی مناسب و مبتنی بر شبکه نرمافزارمحور در رایانش
ابری هستیم [ .]2،21در ادامه برخی مثالهای کاربردی از
انواع راهحلها یا چارچوبهای دفاعی تشخیص نفوذ
آستانهای یا غیرآستانهای مبتنی بر شبکه نرمافزارمحور که
در پژوهشهای مختلف ارائه و پیشنهادشده را بررسی
میکنیم.

 -1-9-9معماری چارچوب دفاعی پیشفعال مبتنی بر
شبکه نرمافزارمحور توزیعشده
در چارچوب پیشفعال کنترلکنندههای شبکه
نرمافزارمحور بهصورت توزیعشده مستقر میشوند .ارتباط
هر کنترلکننده با سوئیچهای متناظر توسط پروتکل امن
 OpenFlowبرقرار میگردد .کنترلکننده پس از
جمعآوری و بهروزرسانی قوانین جریان ،طی مراحلی مجاز
یا غیرمجازبودن درخواستها را مشخص کرده و
دستورهای الزم را به سوئیچ  OpenFlowارسال میکند.
در این چارچوب با توجه به میزان اهمیت امنیت
سایبری برنامهها که اغلب مبتنی بر سیستم شهر هوشمند
است ،از راهحل تشخیص نفوذ قابل تنظیم و آستانهای
استفاده میشود .راهحل مورداستفاده از فیلترهای تطبیقی
هشداردهنده در برابر حمالت منع سرویس توزیعشده در
کنترلکنندههای شبکه نرمافزارمحور توزیعشده بهره
میگیرد .شکل ( )6معماری چارچوب دفاعی پیشفعال را
نشان میدهد [ .]11استفاده از کنترلکنندههای
توزیعشده ،قابلیت اطمینان و مقیاسپذیری راهحل را برای
رفع نیازهای یک مرکز دادة (شبکه) بزرگ افزایش
میدهد.

 -1چارچوب دفاعی پیشفعال مبتنی
بر

شبکه

نرمافزارمحور

توزیعشده

1

Drop packets
Block port
3 Redirection
4 Control band width
5 Network reconﬁguration and topology change
6 Deep packet inspection
7 Quarantine or trafﬁc isolation
2

سال  ،9911جلد  ،97شمارة 9

(شکل :)1-معماری چارچوب پیشفعال مبتنی بر
 SDNتوزیعشده []99
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اکثر راهحلهای دفاعی در برابر حمالت منع سرویس
توزیعشده مبتنی بر محاسبه یک مقدار آستانه است .این
مقدار آستانه بهعنوان پایهای برای تشخیص نفوذ بوده و
برای همة برنامهها ثابت است و نمیتوان آن را با توجه به
برنامههای مختلفی که از شبکه استفاده میکنند ،سفارشی
کرد [.]11
همچنین با وجود یک مرکز داده (شبکه) در
مقیاس بزرگ با برنامههای متنوع نیازمند یک راهحل قابل
تنظیم با میزان حساسیت مختلف بهمنظور تشخیص
حمالت هستیم []29؛ بنابراین جهت رفع نیازمندیها،
چارچوب دفاعی پیشفعال مبتنی بر شبکه نرمافزارمحور
توزیعشده را در ادامه شرح میدهیم [.]11

مروری بر راهحلهای دفاعی تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه نرمافزارمحور
𝑡𝑇𝑃 :ترافیک پیشبینیشده :𝐶𝑇𝑡 ،ترافیک فعلی:α ،

 -1-9-2جنبههای امنیتی در برنامههای شهر

بهره :c ،مقدار ثابت و وابسته به ویژگی ترافیک است.

هوشمند
شهر هوشمند نیازمند یک راهحل امنیتی قابل تنظیم

بهطورمعمول این فیلترها در صورت تشخیص حمله ،سریع

جهت اجرای برنامههای متنوع است .این برنامهها مانند

یا بهآرامی واکنش نشان میدهند .اگر مقدار  αزیاد باشد،

سامانه حمل و نقل هوشمند ،خدمات نجات هوشمند،

حمله تشخیص داده نشده و برای  αبا مقادیر پایینتر،

شبکه امنیتی هوشمند با توجه به الزامات امنیت سایبری

بهصورت فوری هشدار حمله منع سرویس توزیعشده را

مختلف ،به سه دسته بسیار بحرانی ،بحرانی و متوسط

اعالم میکند .انواع فیلترهای هشداردهندهی مورداستفاده

تقسیم میشوند.

در این چارچوب شامل موارد زیر است [:]11
 -1فیلتر بسیار واکنشپذیر

برنامههای ارائهدهنده خدمات بسیار بحرانی مانند

2

شبکه امنیتی هوشمند و سامانه کنترل ترافیک ،نیاز جدی

چنانچه در معادله فیلتر  α = 0/1باشد ،باعث غالبشدن اثر

برای برقراری امنیت سایبری دارند .این قبیل برنامهها

نرخ ترافیک فعلی میشود .فیلتر  HRبرای برنامههایی در

نمیتوانند خطا را تحمل کنند .در ضمن برنامههای

دسته بسیار بحرانی استفاده شده و بالفاصله هشدارهای

ارائهدهندة خدمات بحرانی مانند مراقبتهای درمانی و

امنیتی را صادر میکند.

بهداشتی ،روشهای کاهش تهدیدات را در طول زمان

 -2فیلتر واکنشی متوسط

مشخصی بعد از تشخیص حمله فعال میکنند .در این

اگر در معادله  α = 0/5باشد ،نرخ ترافیک فعلی و قبلی

قبیل برنامه چون تأثیر حمله مهم و حیاتی است ،نیازمند

مساوی در نظر گرفته میشود .فیلتر ( IRمتوسط) ضمن

یک راهحل امنیتی چاالک هستیم .در مقابل برنامههایی

استفاده برای برنامهها در دسته بحرانی ،جهت بیشتر

مانند هواشناسی ،اخبار و ورزش الزامات امنیتی سایبری

شبکهها مناسب است.

سختگیرانهای ندارند .این برنامهها به یک چارچوب

 -3فیلتر با کمترین واکنشپذیری

بهنسبه چابک با میزان خطای مثبت  -غلط بسیار پایین

اگر در معادله فیلتر  α = 0/9باشد ،دارای بیشترین پایداری

نیاز دارند [ .]11فیلترهای دفاعی موردنیاز برای

بوده و برابر حمالت بسیار آهسته واکنش نشان میدهد .در

برنامههایی با میزان حساسیت سایبری بسیار بحرانی،

برنامههای دسته متوسط که نیاز به چابکی امنیتی کمتری

بحرانی و متوسط بهترتیب شامل فیلترهای بسیار

دارند ،استفاده میشود .استفاده از فیلتر ( LRبا کمترین

واکنشپذیر ،متوسط و با کمترین واکنشپذیری است که

واکنشپذیری) تالشی آگاهانه برای پایینآمدن نرخ خطای

در ادامه آنها را تشریح میکنیم.

مثبت  -غلط است.

3

4

 -1-2چارچوب دفاعی پیشفعال مبتنی بر

 -1-9-9فیلترهای کاربردی در چارچوب دفاعی

شبکه نرمافزارمحور توزیعشده

پیشفعال
نمایی 1بهعنوان یک نوآوری است [ ،]31چارچوب دفاعی

مؤلفههای اصلی آن شامل جمعکننده جریان ،موتور

پیشفعال ،این قبیل فیلترها را برای سفارشیکردن

خطمشی ،تشخیصدهندة حمله و موتور کاهش است.

تشخیص استفاده میکند.

موتور کاهش ،فیلترهای تطبیقی و توابع تشخیصدهنده
EWMA

آستانهای از هم جدا شده و میتوانند با نیازهای امنیتی

مورداستفاده در چارچوب دفاعی پیشفعال را نشان

آینده سازگار شوند .جمعکننده جریان ،ترافیک

میدهد.

ورودیهای جریان را از سوئیچهای  OpenFlowجمع

معادله ( )1فرم اصالحشده از معادله فیلتر

کرده و از موتور خطمشی برای تعریف خطمشی و
پیکربندی نوع فیلتر (جهت تشخیص و کاهش حمله در

()1

شبکه) استفاده میشود [.]11

𝑐 𝑃𝑇𝑡 = 𝛼𝑃𝑇𝑡−1 + (1 − 𝛼)𝐶𝑇𝑡 +

2

)Exponentially Weighted Moving Average (EWMA
Filters

Highly Reactive (HR) Filter
Intermediate Reactive (IR) Filter
4 Least Reactive (LR) Filter
3

1

99
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ضمن اینکه بهکارگیری فیلترهای متوسط متحرک وزنی

چارچوب یادشده ماژوالر است و مطابق با شکل ()9

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)
الگوهای ترافیک مجاز هستند ،تشخیص آن بسیار دشوار
است؛ بنابراین بهکارگیری الگوهای تشخیص نفوذ
آستانهای قابلیت اعتماد و اطمینانپذیری راهحل را بسیار
میکاهد.

(شکل :)1-طرح چارچوب دفاعی پیشفعال []99

در این چارچوب بخش تشخیص ،ورودی را از
جمعکننده جریان دریافت کرده و هشدارهای امنیتی را با
توجه به خطمشی تعریفشده و انتخاب فیلتر قابل تنظیم
مناسب ،تولید میکند .هشدارهای امنیتی زمینة فعالشدن
بخش کاهش توسط موتور خطمشی را برای انجام اقدامات
مناسب فراهم میسازد .جهت کاهش حمله از برخی
استراتژیهای دفاعی مانند انداختن بسته ،مسدودکردن
پورت و تغییر مسیر ترافیک بهره میگیرد .چارچوب فوق
(شکل :)92-معماری ]99[ SecCloudDD

جهت پاسخگویی به الزامات یک راهحل دفاعی مؤثر در
برابر حمالت منع سرویس توزیعشده طراحی شده است

 -7راهحل آنتروپی مبتنی بر شبکه

[.]11

نرمافزار محور

 -1-9چالشهای چارچوب دفاعی پیشفعال
مبتنی بر شبکه نرمافزار محور
شبکه نرمافزار محور یک فناوری برجسته و در حال تکامل
است و برای نسل آینده معماریهای شبکه مفید است؛ اما
وجود چالشهای مختلف در چارچوب باال ،نشاندهندة
آسیبپذیری شبکه نرمافزار محور در برابر تهدیداتی مانند
منع سرویس توزیعشده در محیط ابری است .اهم این
چالشها عبارتند از [:]11
 -1مشکلبودن استقرار سختافزار شبکه نرمافزار محور
 -2سربار نظارت بر ترافیک شبکه در زمان واقعی
 -3اشباعشدن کنترلکننده از حجم باالی ترافیک
 -4آسیبپذیری ناشی از برنامههای شبکه نرمافزار محور
 -5امنیت کنترلکننده و کانالهای ارتباطی آن
 -8نوع راهحل و نحوهی تشخیص ترافیک مخرب (نفوذ)
انتخاب راهحل و نحوة تشخیص نفوذ بسیار مهم
است .بسیاری از راهحلهای مورداستفاده برای تشخیص
نفوذ بر اساس سطح آستانه است .هشدارها زمانی ارسال
میشوند که ترافیک شبکه از حداکثر حد مجاز آستانه
عبور کند .چنانچه ترافیک غیرمجاز زیر سطح آستانه باشد،
ناشناخته میماند .همچنین حمالت پیچیدهای که شبیه به
سال  ،9911جلد  ،97شمارة 9

-7-9

نگرش

امنیتی

در

معماری

SecCloudDD
در این بخش مراحل رویکرد را تشریح میکنیم:
 -1جمعآوری داده
برای هر درخواست جدید ،سوئیچهای شبکه نرمافزارمحور
ویژگیهای درخواست از قبیل آدرس  IPمنبع ،آدرس IP
ابر و شمارنده را در جدول جریان بهروزرسانی کرده و
سپس به کنترلکننده ارسال میکنند .مرحلهی بعدی
92
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راهحل آنتروپی مبتنی بر معماری شبکه نرمافزار محور
بهمنظور برقراری امنیت رایانش ابری در برابر حمالت منع
سرویس توزیعشده طی پژوهشهایی در [ ]31پیشنهاد
شد و بهعنوان روش  SecCloudDDمعرفی شد .درواقع
ویژگیهای کنترل و برنامهریزی متمرکز شبکه نرمافزار
محور نظارت بر ترافیک ابر را مؤثرتر و امنتر میسازد؛
بنابراین مطابق شکل ( )11معماری  SecCloudDDقادر به
تشخیص مهاجمان در میان کاربران مجاز بوده و آنها را
جهت تثبیت سیستم در زمان واقعی مسدود میکند .در
شکل زیر ،سوئیچهای استفادهشده در سطح داده با س ،1
س  2و س  3مشخص شده است.

مروری بر راهحلهای دفاعی تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه نرمافزارمحور
 = α میانگین انحراف معیار شمارش جریان در یک
زمان خاص .t
 = β مقدار ضریب آستانه و عدد صحیح مثبت.
 = ω آستانه ()ω = β ∗ α

جمعآوری آمارها از همة سوئیچهای مرتبط با آن ،جهت
ثبت و ذخیرهی آنها در جداول جریان در سطح جهانی
است [.]31
 -2تجزیه و تحلیل داده
پس از انجام عملیات جمعآوری داده ،کنترلکننده نحوة
تکمیل ترافیک را با استفاده از ستون شمارش جریان از
جدول جریان جهانی آن نظارت میکند .مدیر ابر یک
سطح آستانه برای مجموعهای از جریانهای ارسالی تعیین
میکند .اگر این مقدار بیش از سطح آستانه در یک اسالت
زمانی باشد ،سامانه باال الگوریتم تشخیص حمله را
راهاندازی میکند .درغیراینصورت ،کنترلکننده
درخواست کاربر را به ابر ارائه میدهد [.]31
 -3تشخیص حمله
الگوریتم تشخیص بر اساس رویکرد آنتروپی سریع است و
اندازة پنجره 1و آستانه دو جزء ضروری برای تشخیص
حمالت منع سرویس توزیعشده هستند .اندازه پنجره بر
اساس یک فاصلة زمانی است؛ درضمن چنانچه مقدار
آنتروپی بیش از یک مقدار آستانه شود ،سامانه ابری تحت
حملة منع سرویس توزیعشده قرار داشته و درصورتیکه
مقدار بهدستآمدة آنتروپی از سطح آستانهی تعیینشده
کمتر شود ،سامانه ابری تحت حملة منع سرویس
توزیعشده قرار نگرفته است [.]31
آنتروپی ) E(i, wtبرای یک شمارش جریان ) C(i, wtاز
یک اتصال خاص  iدر یک پنجره زمانی  wtبهوسیلة معادلة
( )2و ( )3محاسبه میشود [.]31
() 2

)+ Q(i, wt

(شکل :)99-الگوریتم آنتروپی سریع تطبیقی []99

در ادامه پس از محاسبه  Di ،µiرا محاسبه کرده

)C(i,wt

E(i, wt) = − log ∑n

)i=1 C(i,wt

Where

)| , C(i, wt) ≥ C(i, wt + 1

()3

)| , C(i, wt) < C(i, wt + 1

)C(i,wt+1
)C(i,wt
)C(i,wt
)C(i,wt+1

|log
|log

{ = )Q(i, wt

پس از محاسبه آنتروپی تمام شمارندههای جریان در
فاصلة زمان  ،wtالگوریتم تشخیص حملة نشاندادهشده در
شکل ( )11مجموعهای از متغیرهای زیر را ایجاد میکند
[.]31
 = µi انحراف معیار شمارش جریان در طول یک
زمان  tخاص.

 -7-2نتایج ارزیابی معماری SecCloudDD
ارزیابی و مقایسهی نتایج حاصل از طرح باال با الگوهای
مشابه نشان داد که راهحل مبتنی بر معماری باال ،ترافیک
ابر را کنترل کرده و از لحظهای که مهاجم تعداد بستهها را
برای مصرف تمام منابع قربانی افزایش میدهد ،بهصورت
فعال عمل میکند .در شکل ( )12خط آبی رفتار ترافیکی

 = D(i, wt) مقدار قدرمطلق تفاوت بین  µiو
) E(i, wtبهعنوانمثال:
|). Di = |µi − E(i, wt
Window size

1

99
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که نشاندهنده مقدار قدرمطلق تفاوت بین µi
و ) E(i, wtاست .اگر  Di ≥ ωباشد ،شبکه ابر فعلی تحت
یک حملة منع سرویس توزیعشده در پنجره زمان فعلی
 wtاست .درغیراینصورت ،وضعیت ترافیک همواره نرمال
بوده و حمله تشخیص داده نمیشود .هنگامیکه
کنترلکننده بستههای حمله را تشخیص میدهد ،حمله
منع سرویس توزیعشده را در سوئیچهای  SDNاعالم کرده
تا نشانی  IPمنبع ارتباط خاص ( )iرا قبل از رسیدن به
سرور ابر مسدود کند.

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)
نرمال و خط سبز رفتار ترافیکی مخرب و تحت حمله منع
سرویس توزیعشده را نشان میدهد .همچنین راهحل
 SecCloudDDضمن کنترل و مسدودنمودن ترافیک
مخرب و ارسال نتایج به تمام سوئیچها ،آن را بهموقع و
بهصورت نرمال تثبیت میکند .شبیهسازی نشان داد که
تشخیص ناهنجاری و مسدودکردن آن میتواند در مدت
پانزده ثانیه هنگامیکه تعداد بستههای ارسالی به 25111
بسته در ثانیه برسد ،انجام شود [.]31

در این معماری هر گره در فاصلة بیش از ( )1از
سرخوشه مستقر بوده و بیشینه قطر هر خوشه ( )2است.
کاربران شبکه موردی با گرههای دیگر از طریق سوئیچ
سازگار تعبیهشده ،اتصال برقرار میکنند .بهطورمعمول
شبکه بزرگ فاقد ساختار سازمانی ،کارآمد نیست؛ بنابراین
خوشهبندی شبکه با فرض هر سرخوشه بهعنوان یک
کنترلکننده پیشنهاد شده است .در هر سرخوشه از
الگوریتمهای تشخیص نفوذ با معیارهای غیرآستانهای
استفاده میشود .حالتهای مختلف گرهها شامل گره
ساده ،4گره دروازه 5و سرخوشه است .در رویکرد
پیشنهادی ،سرخوشهی معماری  ،SDCSNسرخوشه
شبکه نرمافزارمحور 8نامیده میشود .هر خوشه ،یک دامنه
شبکه نرمافزارمحور نام دارد که با موارد زیر تعریف
میشود.
 سرخوشه شبکه نرمافزارمحور ،هماهنگکننده دامنه
است.
 گره دروازه ،پل بین گرههای حسگر و سرخوشه
است.
 گرههای حسگر ،گروهی از گرهها در یک دامنه با

(شکل :)92-تشخیص حمله  DDOSبهروش
]99[ SecCloudDD

 -1معمههههاری خوشهههههای شههههبکه
نرمافزارمحور
گونزالس ]6[ 1معماری خوشهای شبکه نرمافزارمحور برای
شبکه موردی سیار و اینترنت اشیا را طبق شکل ()13
پیشنهاد کرد .این معماری مبتنی بر شبکه حسگر
خوشهای نرمافزارمحور 2است.

 -1راهحل تشخیص نفوذ مبتنی بر

(شکل :)99-ارتباطات دادة شبکه حسگر بیسیم

Snort

مبتنی بر ]1[ SDN

 Snortیک سامانه تشخیص نفوذ متن باز 7است که توانایی
تحلیل بدون تأخیر ترافیک شبکه و ثبت رویداد بستهها
روی  IPشبکه را دارد .همچنین سامانه باال از ارسال فوری
هشدار به کاربر پشتیبانی کرده و حتی میتواند بهعنوان

خوشهبندی شامل سازماندهی شبکة داخلی
گروهی از گرهها ،تحت یک ساختار سلسلهمراتبی است.
3
برای توسعه این معماری ،کنترلکننده را در سرخوشه
قرار میدهیم.

4

Simple Node
Gateway Node
)6 Software Defined Network Cluster - Head (SDNCH
7 Open Source
5

1

Gonzalez
)Software Defined Cluster Sensor Network (SDCSN
3 Cluster Head
2
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گرههای دروازهی آنها هستند.
در این معماری سرخوشه عالوهبر وظیفه مدیریتی
روی دامنه شبکه و تشخیص نفوذ غیرآستانهای
[ ،]6،32،33،34بهعنوان نگهبان امنیتی ،نظارت و ایمنی
مؤثر دامنه را حفظ و از تهدیدات داخلی و خارجی
جلوگیری میکند.
در ادامه پژوهشگران پی بردند که خوشه
پیشنهادی قادر به حل مشکالت مربوط به فرایندهای
مسیریابی در معماری باال نیست؛ بنابراین با ترکیب
پروتکلهای مسیریابی و قابلیتهای شبکه نرمافزارمحور،
معماری شبکه نرمافزار محور خوشهای توزیعشده مبتنی بر
پروتکل مسیریابی توسط گونزالس و همکارانش []6
پیشنهاد شد.

مروری بر راهحلهای دفاعی تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه نرمافزارمحور
یک سامانه پیشگیری از نفوذ مورداستفاده قرار گیرد .این
سامانه برای تشخیص بسیاری از تهدیدات و کاوشها مانند
سرریز بافر ،1پویش درگاه ،2رابط دروازهی مشترک ،3کاوش
بلوک پیام سرور 4و منع سرویس توزیعشده بهکار گرفته
میشود Snort .یک نرمافزار امنیتی پیشرفته است که در
سه حالت بهعنوان یک استراقسمعکننده 5برای بستههای
شبکه ،ثبتکنندة بستهها و یک سامانه تشخیص نفوذ
کامل مبتنی بر شبکه قابل برنامهریزی و قابل استفاده
است .این سامانه از روش تشخیص امضا برای شناسایی
نفوذ استفاده کرده و بستههای شبکه را برای شناسایی
حمالت شناختهشده و تطبیق آنها کنترل میکند.
همچنین سامانه باال میتواند مطابق قوانین نوشتهشده،
بهصورت غیرآستانهای و بر اساس مشخصات بسته از قبیل
پهنای باند اشغالی ،طول ،نوع پروتکل ،محتوا ،سرآیند و
غیره نفوذ را تشخیص دهد [.]28
بهمنظور تشخیص حمالت منع سرویس توزیعشده
در شبکه نرمافزارمحور ،چارچوب  Ryu SDNامکان ادغام
با  Snortرا برای برقراری ارتباط با یکدیگر فراهم میکند.
کنترلکننده شبکه نرمافزارمحور و  Snortدر میزبانهای
مشخصی که  Snortبیشتر بهعنوان  Clientو کنترلکننده
بهعنوان  Serverهستند ،نصب میشوند Snort .هشدارهای
امنیتی را برای تجزیه و تحلیل بیشتر با اجرای
 pigrelay.pyکه میتواند درhttps://github.com/John-
Lin/ pigrelay.دریافت شود را به کنترلکننده شبکه
نرمافزارمحور منتقل میکند .دستور Sudo python
 $pigrelay.pyمجموعه اطالعات  sFlowو هشدارهای
 Snortجهت حمله سیل  ICMPرا جمعآوری کرده و
سپس به کنترلکننده ارسال میکند [ .]35در ادامه مدیر
قوانین موردنظر را بهمنظور تشخیص حمله سیل ICMP
در  Snortتنظیم میکند .در [ ]35جهت شبیهسازی حمله
سیل به میزبان از دستور  Hpig3استفاده شده است.
نتایج آزمایش نشان میدهد که کنترلکننده شبکه
نرمافزار محور میتواند با ایجاد فهرست سیاه حاصل از
تجزیه و تحلیل راهحل دفاعی  -امنیتی اطالعات،
نشانیهای  IPمشکوک مرتبط با نامهای دامنه را نمایش
دهد .همچنین بهروزرسانی قوانین تشخیص نفوذ در زمان
واقعی بهوسیلة امضاهای حمله میتواند بهعنوان یک
راهحل تشخیص نفوذ غیرآستانهای مؤثر جهت کشف
اتصاالت مشکوک شبکه و تجزیه و تحلیل رفتار ناهنجار در
 Snortانجام شود.

 -92جمعبندی و پیشنهادها

1

Buffer OverFlow
Port Scan
)3 Common Gateway Interface (CGI
)4 Server Message Block (SMB
5 Sniffer
2
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برخی شبکههای مبتنی بر رایانش ابری بهعلت فقدان
زیرساخت ثابت و مدیریت متمرکز با چالشهای امنیتی
مختلفی روبهرو هستند .شبکه نرمافزارمحور توزیعشده با
درنظرداشتن ایده برنامهریزی ،کنترل متمرکز ،تجزیه و
تحلیل ترافیک ،مدیریت کیفیت سرویس و غیره ضمن
تزریق هوشمندی به شبکه میتواند بهعنوان نگهبان
امنیتی شبکه فاقد زیرساخت ثابت در رایانش ابری عمل
نماید.
بررسی نتایج تحقیقات مختلف در سالهای اخیر
[ ]2،16نشان میدهد که استفاده از معماری شبکه
نرمافزارمحور توزیعشده مسطح (کامل) ضمن افزایش
مقیاسپذیری و ثبات ،مشکل شکست نقطهای ندارد؛ اما
این فناوری بهتنهایی در برابر حمالت منع سرویس
توزیعشده و حفظ حریم خصوصی آسیبپذیر است؛
بنابراین با توجه به رشد روزافزون حمالت باال در محیط
ابری و گسترش شبکهها ،جهت بهبود امنیت شبکههای
فاقد زیرساخت ثابت مبتنی بر شبکه نرمافزار محور،
نیازمند بهکارگیری راهحلهای دفاعی مناسب مبتنی بر
شبکه نرمافزار محور توزیعشده مسطح با دیدگاه جهانی
هستیم [.]2،11،16
راهحلهای دفاعی حمالت منع سرویس توزیعشده
اغلب شامل سه دسته راهحلهای پیشگیری ،تشخیص و
کاهش نفوذ هستند .در این مقاله با بررسی مقاالت
مختلف ،راهحلهای تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه
نرمافزارمحور را به دو دسته آستانهای و غیرآستانهای
طبقهبندی کردیم .سپس راهحلهای شناختهشده
تشخیص نفوذ با معیار آستانهای شامل روش آنتروپی و
یادگیری ماشین و با معیار غیرآستانهای شامل تجزیه و
تحلیل الگوی ترافیک ،نرخ اتصال و ادغام  Snortو
 OpenFlowرا تشریح کردیم.
در ادامه با بررسی برخی مثالهای کاربردی به این
نتیجه رسیدیم که آستانهایبودن روش تشخیص نفوذ از
قبیل چارچوب دفاعی قابل تنظیم پیشفعال [ ]11و
عملکرد راهحلهای دفاعی تشخیص نفوذ با الگوی آنتروپی
که ترافیک غیرمجاز را از مجاز بر اساس سطح آستانه
متمایز میسازند [ ،]8،31درصد ریسکپذیری تشخیص
نفوذ را افزایش داده و میزان آسیبپذیری شبکه را تشدید
میکند .همچنین حمالت پیچیدهای که شبیه به الگوهای
ترافیک مجاز هستند ،تشخیص آن بسیار دشوار است و
چنانچه ترافیک غیرمجاز زیر سطح آستانه باشد ،ناشناخته

)دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا
and Leandros Tassiulas, "SDN-enabled tactical
ad hoc networks: Extending programmable
control to the edge", IEEE Communications
Magazine 56, p. 132138, 2018.

میماند؛ در نتیجه بهکارگیری الگوهای تشخیص نفوذ
 قابلیت اعتماد و اطمینانپذیری راهحل را بسیار،آستانهای
میکاهد؛ بنابراین بهعنوان پژوهشهای آتی و جهت بهبود
امنیت شبکه میتوان ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت
راهحلهای مختلف دفاعی در برابر حمالت منع سرویس
. بر مسائل زیر تمرکز کرد،توزیعشده
الف) بهکارگیری چارچوب دفاعی قابل تنظیم با
معیارهای غیرآستانهای مبتنی بر معماری شبکه
نرمافزارمحور توزیعشده مسطح که در آن مسائل
مربوط به حفظ حریم خصوصی رعایت شود؛
 تلفیق چارچوب دفاعی قابل تنظیم،بهعبارتدیگر
مبتنی بر معیارهای غیرآستانهای با ساختار شبکه
 میزان اعتماد و،نرمافزارمحور توزیعشده مسطح
اطمینانپذیری را افزایش داده و سبب بهبود امنیت
شبکههای فاقد زیرساخت ثابت و مدیریت متمرکز
.میشود
ب) بهبود عملکرد سامانههای تشخیص نفوذ از طریق
کاهش نرخ تشخیص اشتباه و انجام اقداماتی در
.زمینه کاهش زمان تشخیص
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