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 شروع کننده  کی: DDoSو حمالت  ،یشده، محاسبات ابر فیتعر ینرم افزار یشبکه ها

 (SDN)نرم افزار  قیشده از طر فیتعر یالف. شبکه ها

SDN یها زمیو هم در صنعت مورد توجه قرار گرفته است که مکان یدر حال حاضر هم در جهان علم 

شبکه نحوه  یمعمول یهادستگاه دهد. یرا ارائه م یزیشبکه متمرکز، جدا شده و قابل برنامه ر نگیچیسوئ

طرح ارسال  کی SDNکه  یدر حال کنند،یمقصد انتخاب م IPرا بسته به آدرس  یبرخورد با بسته ورود

را انتخاب  کیسرصفحه متعدد نحوه مراقبت از بسته نزد یلدهایکه در آن ف کندیرا دنبال م انیبر جر یمبتن

 یکند که م یم یرا معرف یزیبرنامه ر تیو قابل رفتهیصفحه کنترل متمرکز شبکه را پذ دهیا SDN .کنندیم

به  کند. ریرا امکان پذ یتیامن یها یزمان اجرا استراتژ یشبکه را ساده کرده و سازمانده تیریتواند مد

 یبرا مخرب واکنش نشان دهد. کیشبکه و تراف یها یتواند به سرعت به ناهنجار یم SDN ب،یترت نیا

 .اندنشان داده شده 1در شکل SDNسطوح  ای یاصل یعملکرد هی، سه الSDN یمعمار شتریدرک ب

: Application Plane یطراح هیال نیباالتر SDN یها برنامه .است SDN یمختلف از جمله عملکردها 

به  یرابط شمال .کند یم جادیرا ا یتیشبکه و خدمات امن تیریمد است،یس یمختلف، به عنوان مثال، اجرا

 .شود یو صفحه کنترل استفاده م یصفحه کاربرد نیعنوان رابط ب

کنترل با  صفحه .از شبکه استکلی  دگاهید یاست و دارا کپارچهی یساختار کنترل کی نیکنترل: ا صفحه

فراهم  SDN یبرنامه ها یرا برا یسخت افزارمفاهیم دستورات سروکار دارد و  قیاز طر SDN چیسوئ

 یابیریو تبادل اطالعات جدول مس تیریمد ستم،یس یکربندیصفحه کنترل شامل پ یعملکردها .کند یم

کنترل کننده  ،یآن به صورت نرم افزار یجدا کردن صفحه کنترل از سخت افزار شبکه و اجرا با .است

 .یکندم قیها را تشو ستمیس یزیبرنامه ر تیخودکار شبکه و قابل تیریمد

اصالح شده  انیجر نیوابسته به قوان یکیتراف یها انیارسال جر فهیداده وظهای  منتقل کنندهداده:  صفحه

ها، در صفحه داده قرار  چیشبکه، مانند سوئ یاز دستگاه ها یبرخ .توسط صفحه کنترل را بر عهده دارد

 رابط .شود یبسته استفاده م عیسر قیدر تطب یارسال بسته و هماهنگ یفقط برا چیسوئ کی نجا،یدارند. در ا

 صفحه کنترل و صفحه داده است. نیکنترل ب نیرابط ب کیجنوب 

 (IEEE – یمحاسبات ابر یهاطیو مح SDNدر  (DDoSشده ) عیتوز سیسروعدم پذیرش حمالت  ی)بررس
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 DDoSحمله سابقه  2.1

پردازش  یبرا یقربان نیتا ماش کندیم جادیا کیتراف یادیاتصال واحد حجم ز ای نیماش کی، DoS در حمله

بر مصرف  یاول کرد یتوان در سه حالت طبقه بند یرا م DoS حمالتنشود.  گرید یقانون یهادرخواست

حافظه  ایباند، قدرت پردازش  یتواند اتصال شبکه، پهنا یتمرکز دارد که م یقربان نیمنابع محدود ماش

 .شبکه یاجزا یکیزیف بیتخر ای رییتغ تیو در نها نیماش یکربندیاطالعات پ بیتخر ای رییدوم، تغ .باشد

 یتواند توسط قربان ینم یگریدرخواست د چیشود که ه یاشباع م ی، شبکه به حدDDoS حمالت در

انجام  یبرا یسلسله مراتب ینشان داده شده است، مهاجم از معمار 4همانطور که در شکل  .شود رفتهیپذ

 هانیماش نیا .معروف است زیکند که به ربات ن یم جادیرا ا نیکند. ابتدا، مهاجم چند ماش یحمله استفاده م

 Bot کی ،یساختار سلسله مراتب نیا در .شوندیم جادیا یقربان یهانیماش یمخرب رو یبا نصب کدها

Master یکند و سپس آن را برا یکنترل کننده ها صادر م یوجود دارد که فرمان را برا یمهاجم اصل ای 

 یمیفرمان، حجم عظ افتیپس از در مهاجم یهانیتمام ماش .فرستند یممهاجم،  یها نیانجام حمله به ماش

تا آن را تحت الشعاع قرار دهد تا نتواند  کنندیم جادیا یشبکه قربان ای نیماش یرا رو کیاز تراف

مورد استفاده مهاجم  یهانیحمالت عمدتاً به تعداد ماش شدت .را پردازش کند یگرید یقانون یهادرخواست

 دارد. یبستگ

 DDoSحمله  یدسته ها 2.2

ما به  نجایکرده اند، در ا یرا بر اساس تصور خود طبقه بند DDoS[ حمله 4از محققان ] یاریاگرچه بس

حمالت  یدسته ها 5باند و )ب( حمله کاهش منابع. شکل  ی( حمله به پهنا1: )میکن یم یدو نوع دسته بند

DDoS دهد. یرا نشان م 

 کیتراف توسط شبکهغرق کردن را با  یقربان نیماش، باند یکاهش پهنا حمله: باند یپهناکاهش : 2.2.1

. سیل آسا ( حمله1باز هم دو نوع است: ) کند. یدهد و درخواست مجاز را رد م یهدف قرار م رمعمولیغ

 .یتیحمله تقو. 2

مهاجم های شده توسط  دیتول یرعادیغ کیبا تراف یقربان نیحمله، ماش نیدر ا آسا: لیحمالت س 2.2.1.1

باند شبکه استفاده  یبا اشباع پهنا یقربان نیماش بیتخر یاز بسته ها برا میحجم عظ نیشود. ا یپر مفرعی 

 شود. یم
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که توسط آن تمام کند حمله می IPآدرس  کیبه مهاجم فرعی نوع حمله  نیا: در یتیحمله تقو 2.2.1.2

 یکاهش پهنا یمخرب را برا کیکنند و تراف یها م امیشبکه شروع به پخش پ ریموجود در ز یها نیماش

 کند.  یم تیتقو یقربانسیستم باند 

 منابع هیحمله تخل 2.2.2

درخواست  سیکه نتواند سرو یبه طور ندیفرآ ایسرور  کیمنابع با هدف مصرف تمام منابع  هیتخل حمله

به  ( حمله2پروتکل ) از سواستفاده ( حمالت 1شود: ) یمجاز را انجام دهد. مجدداً به دو روش اجرا م

 .ی نادرست بستهصورت 

کند  یاستفاده م TCP SYN، مهاجم از حمالت TCPحمالت سوء استفاده از پروتکل پروتکل مانند  2.2.2.1

 کی یبرقرار یبرا ریز یویما از سنار است.کالینت  سرور و نیسه طرفه ب یپروتکل ارتباط کیکه 

 یبه سرور ارسال م SYN 1را به عنوان  SYNبسته  کی نتیدر ابتدا، کال .میکن یاستفاده م دیاتصال جد

کند که  دییدهد تا تأ یپاسخ م SYN 2و  ACK 1 کیپس از آن، سرور با  اتصال آغاز شود. ندیکند تا فرآ

بسته  کی نتیکال نکهیسپس پس از ا آماده است. یهمگام ساز یکرده و برا افتیسرور درخواست را در

از سرور  زیدهد بسته پاسخ داده شده را ن یکند که نشان م یبه سرور ارسال م ACK 2را به عنوان  دییتا

ها و مانند حافظه، پردازنده یمنابع شده آماده است. یارتباطات همگام ساز یبرا نیکرده و همچن افتیدر

ارتباط اختصاص  یبرقرار یبرا ACK 1/SYN 2توسط سرور به محض ارسال بسته  رهیها و غپورت

 یتر یمدت طوالن یزمان، منابع برا انیتا پا کالینت از ACK 2 افتیو در صورت عدم در .شوندیداده م

 شوند. ینگه داشته م منیا

دهد تا بسته  یدستور ممهاجمین فرعی در حمله بسته نادرست، مهاجم به  :حمله بسته نادرست 2.2.2.2

 .فتدیاز کار ب یارسال کنند تا دستگاه قربان یقربان ستمیکه به طور مخرب شکل گرفته اند را به س IP یها

مبدا و آدرس  IPهمان آدرس  یکه بسته دارا ییکند، جا یحمله استفاده م یراه انداز یبرا IPآدرس  کیاز 

  شود. یدستگاه م یکند و باعث خراب یم جیرا گ یقربان نیمقصد است که ماش یها

 POXبا استفاده از کنترلر  SDN-cloudدر  یبر اساس آنتروپ DDoSدر برابر حمله  یدفاع یها سمی)مکان

 (یفنر -

 (Lubna Fayez Eliyan ∗, Roberto Di Pietro) یدرون یراه حل ها .3.1
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 (Lubna Fayez Eliyan ∗, Roberto Di Pietroورود به جدول ) ی. راه حل ها3.1.1

 

راه  کرد. یمعرف انیجدول جرسیل اسا در کاهش حمله  یبرا کیستماتیروش س کی[ 8و همکاران ] انیک

کنترل  یبرا یکل یدو استراتژ.  هیتخل تمیو الگور یکل یاستراتژ: شده است لیحل آنها از دو جزء تشک

آنها سه  زمان. میکه عبارتند از محدود کردن نرخ و تنظ شودیاتخاذ م انیدر جدول جر انیجر یهایورود

در هر پورت  کینرخ تراف تیبر پورت که در آن محدود یمبتن ،حدود کننده نرخ را در نظر گرفتندمورد م

بر  یمبتن نیکننده است، و قوانهر کنترل یها به ازانرخ بسته تیکننده که محدوداست، بر اساس کنترل

 یدر مدت زمان کوتاه انیجدول جر در تواندیکه م ینیکننده از نظر تعداد قوانکه کنترل ییشمارش در جا

 کیاست که منبع تراف دادیبر رو یمبتن ایو پو یروش واکنش کی هیتخل تمیالگور نصب کند محدود است.

را پشت سر  یمرحله اعتبار سنج کیکه منبع تراف یکند. در صورت یم دییرا با جستجو در گزارش تأ

 یروند حذف م یآن که از آستانه حد مجاز فراتر م یها انیشود و جر یاضافه م اهیس ستینگذارد، به ل

مخرب  یبسته ها صیتشخ ییاست که به کنترل کننده توانا نیا PacketCheckerپشت  یاصل دهیا شود.

 یمخرب را قبل از پردازش توسط ماژول ها یتواند بسته ها یم ن،یبدهد، بنابرا یمعمول یرا از بسته ها

و پورت  MACآدرس  یبرا یجدول نقشه بردار کی PacketChecker ا کند.ره گر ها  در کنترل گرید

جدول به صورت  نیا منبع(. یو شماره پورت بسته ها چیداده سوئ ریشناسه مس یعنیکند ) یم جادیا چیسوئ

پرس  قیرا از طر یافتیتواند بسته در یم گر ها  جدول، کنترل نیشود. با استفاده از ا یم ینگهدار ایپو

بسته باشد،  نیو اطالعات پورت ا MAC یهاآدرس یاگر جدول حاو کند. یاعتبار سنج ،و جو از جدول

بسته را به عنوان مخرب  ل گرصورت، کنتر نیا ریدر غ .کندیم یگذاررا عالمت یاکننده بستهکنترل

سخت و  یبازه زمان کی میعمل رها کردن بسته با تنظ کند. یکند و آن را رها م یم یعالمت گذار

 ریسا انیبالاستفاده در جدول جر یفضا یبه اشتراک گذار .شودیکنترل م ،انیجر نیقوان یبرا رفعالیغ

کاهش اثر  یمورد استفاده برا یها یاز استراتژ یکی DoS/DDoSتحت حمله  چیسوئ کیها با  چیسوئ

راه حل  هایی را برای یمعرف ،یاستراتژبا استفاده از این [ 9بوشان و گوپتا ] نه،یزم ایندر حمله است.

 یمبتن یاضیکردند که از مدل ر یساز ادهیرا پ DDoS[ راه حل 9بوشان و گوپتا ] .بیان کردند دیجد یها

 گاهیراه حل آنها دو پا کند. یاستفاده م یعاد طیدر شرا انیجدول جر یفضا شینما یصف برا یبر تئور
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 یداده ها انیجر ،جدول تیوضعبا استفاده از  کند. یرا حفظ م  اهیس ستیو ل انیجدول جر تیوضع  داده

 ستیل  .می شود رهیدر شبکه ذخ SND یها چیتمام سوئ یرا برا انیجداول جر یفعل تیمربوط به وضع

 یراه انداز SDNرا به  DDoSمنابع حمله است که قبالً حمله  IP یشامل سوابق مربوط به آدرس ها اهیس

خاص  یها انیکند تا جر یمورد حمله نصب م چیرا در سوئ ریمس رییقانون تغ کیکنترل کننده  کرده اند.

 افتیدر یبرا چیسوئ کند. تیهدا ،استفاده نشده انیجدول جر یفضا یبا مقدار کاف چیسوئ نیکتریرا به نزد

با حروف  نیقوان شود. یم نییتع ،انیجدول جر تیوضع لیو تحل هیشده بر اساس تجز تیهدا یها انیجر

متعدد مورد  یها انیاز جر یمجدد مجموعه ا تیهدا قیجهت از طر رییتغ نیکاهش تعداد قوان یعام برا

 یمورد حمله نصب م چیقانون عام را در سوئ کیدر همان زمان، کنترل کننده  .رندیگ یاستفاده قرار م

ً یکند تا مستق  یقانون یهاانی[ فقط جر9بوشان و گوپتا ] یشنهادیحل پراه مخرب را حذف کند. یها انیجر ما

ً یمخرب مستق یهاانیو جر کندیم تیهمتا هدا یهاچییرا به سو بر  گرید یراه حل ها .شوندیحذف م ما

 کی DosDefender  همتا متمرکز بودند. یها چییمشروع و مخرب به سو یها انیمجدد جر تیهدا

حمله، و  صیبندر، تشخ تیریاست که شامل سه ماژول است. مد DoSحمالت  یبرا یریشگیپ سمیمکان

کند(  یم ییرا شناسا یافتیبسته در یعنی) یورود یپورت مسئول آماده ساز تیریماژول مد .انیقانون جر

  ماژول حمله است.((( صیتشخ یبرا

(Bushra Alhijawi a,∗, Sufyan Almajali) 

 یها چیسوئ یمربوط به اندازه محدود جداول برا یراه حل ها ،بر ورود به جدول یمبتن یکردهای))رو

OpenFlow ناشناخته  یها انیجر ، جداولحافظهدارای توانند جداول  یجداول م نیا کنند. یم شنهادیرا پ

در حافظه  دیجد یورود کیناشناخته به  انیهر جر باشند. ،هستند انیجر نیقوان یکه حاو یجداول ارسال ای

با  ییهاکه بسته ییجا کند،یم جادیا DoS/DDoSدر طول حمالت  گذرگاه کیدارد که  ازین چیسوئ

  .کنندیم دیجدول را تول در بزرگ یهاانیمختلف وجود دارند که جر IP یهاآدرس

در  توانندیاما م کنند،یم لیتحم SDNرا بر شبکه  یشتریبار ب ت،یریها از نظر پردازش و مدحلراه نیا

به دست  لیدل نیتوان به ا یذکر شده را م یها یژگیو مؤثر باشند. انیجر تیریحمله، کاهش و مد صیتشخ

 یکنند و داده ها تیریرا به طور همزمان مد انیجر نیتوانند چند یشده م فیتوص یآورد که راه حل ها

رو به حفظ  نیکنند و از ا ییکنند تا بتوانند حمله را قبل از انتشار در شبکه شناسا یرا جمع آور یشتریب

[ 36توسط محققان در ] DoSکاهش حمالت  یبرا یگرید یراه حل ها کنند. یم یشتریمنابع شبکه کمک ب
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کننده را به کنترل یافتیدر یهاکه نرخ درخواست کنندیم شنهادیشده است. عمدتاً، آنها پ شنهادیپ

OpenFlow شنهادیپ نیآنها همچن نشود.ظرفیت خود پر از شیو ب دیتا آن را پاسخگو نگه دار دیمحدود کن 

 شود. یریآنها جلوگپر شدن، تا از  دیرا کاهش ده انیجدول جر یهایورود یبندزمان ریکه مقاد کنندیم

 یازین رایشوند، ز یطبقه بند SDNسبک وزن در شبکه  یها شرفتیممکن است به عنوان پ شنهاداتیپ نیا

 جادیرا در کاربرد خود ا ییهاچالش توانندیم هاهیتوص نیوجود، ا نیبا ا ندارند. SDNدر  یمعمار رییبه تغ

به طور خالصه،  دارند. OpenFlowو پروتکل  SDNدر گردش کار شبکه  یراتییبه تغ ازین رایکنند، ز

را که  یاضاف یها، درخواست ها چیدر سوئ دیجد یها انیاست که با کنترل اندازه صف جر نیآنها ا دهیا

. اگر ابدی یم شیصف افزاحجم  ن،یبار سنگ کی با وجود کنند. خنثی ندیآ یم OpenFlow چییبه سو

که  یمنبعهای  IP نباشند، یافتیدر یبه درخواست ها یدگیها قادر به رس چیبدتر شود و سوئ تیوضع

 یممکن است در کنترل درخواست ها یراه حل نیچن شود. یمسدود مپر حجم را ایجاد می کند،  انیجر

 یراه دیوجود، با نیبا ا موثر باشد. یحمله احتمال کیشروع  هیو محافظت از شبکه در مراحل اول یافتیدر

مهاجم  یهازبانیو م کنندیها را با نرخ ثابت ارسال مبسته یکه به طور قانون ییهازبانیم نیب زیتما یبرا

پرداخته شده در  یاصل یها یژگیو 1جدول  را حفظ کند. یقانون انیمشتر یوجود داشته باشد تا دسترس

 دهد. یآثار فوق را نشان م

 یورود کیتراف لیو تحل هیاز تجز یشنهادیدهد که راه حل پ ینشان م یژگیو نی: الیبر تحل یراه حل مبتن• 

 یآمارها یآورو جمع کینظارت بر تراف قیامر از طر نیا کند. یها استفاده م یناهنجار صیتشخ یبرا

 کیها در تعداد درخواست ان،یها در هر جرآن )به عنوان مثال، تعداد بسته یهایژگیخاص مربوط به و

 یاز آستانه ها یشده، سپس آمار با مجموعه ا یجمع آور یبر اساس داده ها .دیآی( به دست میپنجره زمان

  شود. یم سهیها مقا یناهنجار صیتشخ یشده برا فیتعر شیاز پ

 صیتشخ یها ستمیابزارها به عنوان س یاز برخ یشنهادیدهد که راه حل پ ینشان م یژگیو نیابزارها: چن• 

 کند. یحمله استفاده م صیتشخ یبرا لیو تحل هیتجز یابزارها ای (IDS)نفوذ

 از دست دادن جدول  تیریمدTable_miss MGT)ناهار حمالت  یکردهایاز رو یک(: ی

DoS/DDoS چیاست که حافظه سوئ نیا OpenFlow عدم  یندهایشود و فرآ زیها سرربا بسته

از  یجدول یهاتیموقع تیریبر مد یها مبتنحلاز راه یبرخ ن،یبنابرا کند. یاندازتطابق را راه
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قبل از انتشار حمله در شبکه  SDNکننده که کنترل یهستند، به طور دیجد یورود یهاانیجر

 .شودیمحافظت م

از  یشنهادیپ کردیدهد که رو ینشان م یژگیو نیا (Flow Table MGT) :انیجدول جر تیریمد• 

 ییزهایسرر نیچن  کند. یم یریجلوگ OpenFlow یها چیواقع در سوئ انیشدن جداول جر زیسرر

نصب  OpenFlow یهاچیرا در سوئ یدیجد انیجر ،نیکننده قوانکه کنترل افتندیاتفاق م یزمان

 ییکردهایرو ن،یبنابرا کند. تیحمله هدا لیرا به دل دیجد یورود یهااز بسته یادیتا تعداد ز کندیم

 چیکه جداول سوئ یبه گونه ا نیقوان یبند تیاولو ایکنند، با حذف  یاستفاده م کیتکن نیکه از ا

OpenFlow طریق از Overflow کنند. یم هیتک انیجر نیقوان تیریشوند، بر مد یمحافظت م 

هدف  باند دارد. یپهنا تیریدر مد شهیر یژگیو نیچن:  (BW /Rate Limit)باند یپهنا تیریمد• 

 OpenFlow چیسوئ ایبه کنترل کننده  یافتیدر یکنترل محدود کردن نرخ درخواست ها نیاز ا

 ,∗ Lubna Fayez Eliyanاست. ) DoS/DDoSمحافظت از آنها در برابر حمالت  یبرا

Roberto Di Pietro) 

 (Lubna Fayez Eliyan ∗, Roberto Di Pietro) یبر زمان بند یمبتن یها . راه حل3.1.2

از  یکیپردازش توسط کنترل کننده  یبرا انیجر یدرخواست ها یو زمان بند یبند تی)الو 

 یبند تی)))الو است. SDN یبر رو DoS/DDoSشکست حمالت  یبرا یشنهادیپ یها یاستراتژ

 یها یاز استراتژ یکیپردازش توسط کنترل کننده  یبرا انیجر یدرخواست ها یو زمان بند

به این  شده یبررس یحل ها راه .است SDN یبر رو DoS/DDoS شکست حمالت یبرا یشنهادیپ

 یپردازش درخواست ها تیریمد یکنترل برا هیرا در ال یماژول زمان بند کی صورت است که،

 یروش صف بند ،یبر زمان بند یمبتن یاز راه حل ها گرید یکی.کردند یساز ادهیپ انیجر

آنها حفظ تعداد  دهیا .[10] شده است شنهادیاست که توسط ژانگ و همکاران پ یا هیمنصفانه چند ال

که  یدر صورت .است یعاد طیدر شرا چیسوئ کیصف است که در آن هر صف مربوط به  یکم

 یهنگام .ابدی یگسترش م یصف فرع نیچند ایآستانه فراتر رود، به صورت پو کیاندازه صف از 

 یصف واحد جمع م کیدر  ابد،ی یکاهش م گریآستانه د ریبه ز یفرع یکه اندازه تمام صف ها

برش  صیتخص یچند صف را بسته به استراتژ یبندزمان دیگر روش [11] و همکاران انیشوند. 

 صیتشخ تمیالگور یشده است: ماژول ها لیحل آنها از دو ماژول تشک راه .ارائه کرد یزمان

DDoS و MultiSlot یرا با قرار دادن درخواست ها گر کنترل انیپردازش جر سمیمکان دیبا آنها 
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 DDoS حمله DDoS صیتشخ ماژول .مربوطه خود اصالح کنند مناسب در صف چیهر سوئ انیجر

شد، کنترل  ییشناسا DDoS که یهنگام  .دهد یم صیمورد حمله را تشخ چیو وسعت سوئ SDN به

 یبرا انیجر یقدرت پردازش درخواست ها نییتع یرا برا یبرش زمان صیتخص یکننده استراتژ

 یمبتن گرید یهاحلراه .کند یفعال م DDoS صیماژول تشخ میبر اساس تصممناسب هر صف 

 یفرع یهاکه منطقاً به صف کردندیصف پردازش درخواست منفرد استفاده م کیاز  یبندبر زمان

 پردازش کنترل تیظرف صیتخص ن،یاست. بنابرا چیسوئ کیکه هر کدام مربوط به  شدیم میتقس

 (Bushra Alhijawi a,∗, Sufyan Almajali) جدا کرد.( چیهر سوئ یتوان برا یرا م گر

محافظت از  یبرا ییهاحلهستند، که راه یبندبر زمان یمبتن یهاحلراه ،درونی یهاحلدسته دوم راه

و همکاران. راه  Hsuعنوان مثال،  به .هستند SDN منابع تیریدر برابر غرق شدن و مد SDN کنندهکنترل

محدود  گر مرتبط با صف در کنترل  hash را با استفاده از توابع DDoS حمالت ریکند که تأث یارائه م یحل

با  شدهفیکننده در چند صف تعربه کنترل یورود یهابسته عیتوز یشنهادیحل پراه یاصل دهیا .کند یم

ه صورت بمختلف را به صورت  یهاصف نیا گر به نوبه خود، کنترل .است hash  استفاده از توابع

 کیتراف تواندیباال که م کیتراف لیبه دل OpenFlow یهاچیسوئ یتا از خراب کندیارائه م یگردونه ا

بر  DoS/DDoS حمالت ریتأث یکردیرو نیچن .ها را محدود کندکرده و آن یریباشد، جلوگ DDoS مخرب

خود  یممکن است در پاسخ به درخواست ها یقانون یها زبانیحال، م نیا با .کندیشبکه را محدود م یرو

شده است  یدر شبکه معرفبار اضافه  ن،یبر ا عالوه .مواجه شوند ریبا تاخ یزمان بند یها هیرو لیبه دل

 نیسودمندتر ،یزمان بند یها کیاستفاده از تکن لیتا به دل ردیبه طور کامل مورد مطالعه قرار گ دیکه با

و همکاران  میتوسط ل یمشابه کردیرو .آن را داشته باشد یحفاظت کردیاندازه شبکه و رو نیمبادالت ب

را  OpenFlow یهاچیسوئ یهادرخواست یدهسیکننده سروسپس، کنترل [39] .اعمال شده است

محدود  یافتیدر یهادرخواست نیب ریرا با درج تأخ DDoS حمالت ریحال تأث نیو در ع کندیم یزیربرنامه

 یریشود جلوگ گر کنترل یتواند منجر به خراب یکه مبار اضافه  یها نهیتوان از هز یم نیبنابرا .کندیم

کند،  جادیا یقانون یهازبانیم یرا برا ییرهایتاخ تواندیم کردیرو نیکه در باال ذکر شد، ا همانطور .کرد

نسخه  گریدفعالیت های  .شودیرفتار م کسانی شانیهابه درخواست یدگیبا همه آنها از نظر نحوه رس رایز

 نیا .ارائه کردند یقانون یهازبانیبهتر به م یهاارائه پاسخ یرا برا یبندزمان یهاکیاز تکن یترشرفتهیپ

 یانجام م Flow Ranger [40] ها مانند زبانیاعتماد به م یها و ارزش ها تیاولو صیتخص قیاز طر
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در داخل را  انیجر یاست که درخواست هاخنثی کننده  یبند تیراه حل اولو کی نیطور عمده، ا به .شود

متعدد  یمختلف به صف ها یورود یدرخواست ها ،یراه حل نیدر چن .کند یم یدگیرس SDN گر کنترل

 .شوند یاختصاص داده شده به آنها ارائه م تیاولو ریشوند و سپس بر اساس مقاد یمخنثی  گر، در کنترل

رو خدمات  نیشود و از ا یاختصاص داده م یباالتر تیاولو ریقابل اعتماد مقاد اریبس یهامیزبان به 

 یهامهاجم ارزش یهازبانیحال، به م نیهم در کنند. یم افتیرا از نظر پاسخ به درخواست ها در یبهتر

 شوندیارائه م یکمتر تیها با اولوآن یهارو، درخواست نیو از ا شود،یاختصاص داده م یاعتماد کمتر

از کاربران  یستیاعتماد توسط کنترل کننده با حفظ ل ریمقاد نیچن .کندیرا محدود م DDoS حمله ریکه تأث

محافظت از کنترل کننده بر اساس  یبرا ی[ راه حل41و همکاران ] شوب .ابدی یکاهش م ای شیمکرر افزا

اساس  بر .کند یم شنهادیخاص پ یارهایمتصل بر اساس مع زبانیاعتماد و آستانه به هر م ریمقاد صیتخص

 دیبسته جد یها امیپ یرا برا ینیقوان یاعتماد و آستانه، کنترل کننده به طور انتخاب افتهی صیتخص ریمقاد

کننده کنترل ن،یبنابرا دهد. یرا به آنها اختصاص م یخاص یها تیکند و اولو یها نصب م زبانیاز م

شبکه  یرا بر رو بار اضافه که یزنده بماند، در حال DDoS حمله تیموقع کیتحت اوج بار تحت  تواندیم

ها هستند. به عنوان  زبانیم نیاز راه حل ها بر اساس اشتراک منابع ب یبرخ .کندیکننده وارد مو کنترل

ها به شکاف  انیجر صیتخص یبرا (DFS) یمنصفانه قطع یاشتراک گذار از [42] و همکاران یمثال، بد

به اندازه کانال، تعداد slot  اندازه .دیآنها استفاده کن نیبه عنوان منبع مشترک ب یمختلف کانال ارتباط یها

نظارت بر رفتار  قیطر از .دارد یننده بستگدر صف کنترل ک یفعال و طول درخواست ها یها انیجر

 یم ییمقدار احتمال شناسا کیمخرب بر اساس  یها انیکنند، جر یکه از کانال استفاده م ییها زبانیم

که به عنوان مخرب  ییها انیجر ن،یبنابرا .ابدی یم شیها از کانال افزا زبانیشوند که با استفاده ناعادالنه م

به  مجدداً  .ارائه شود یقانون یها انیبه جر یتوان حذف کرد تا خدمات بهتر یشده اند را م یعالمت گذار

از  یواقع یهازبانیاما م شود،یم لیبه شبکه تحم یاضافاضافه بار  یهانهیهز ،ینظارت یندهایفرآ لیدل

 انفجار .شوندیکه منابع شبکه حفظ م یدر حال برند،یمنابع و پردازش درخواست کارآمدتر بهره م تیریمد

 یها تیمنابع موجود تحت موقع تیریبر مد یاست که مبتن یگریراه حل د [43] (ABB) یقیحباب تطب

به صورت  یمنابع موجود اضاف صیتخص یبرا SDN یمتمرکز منطق یاست. عمدتاً از معمار DDoS حمله

دفاع  ایتوقف  ای ییشناسا یشنهادیپ کردیحال، هدف رو نیا با .برد یمورد حمله بهره م یبه برنامه ها ایپو

 یم شیافزا ،رندیگ یرا که مورد حمله قرار م یبه منابع یدسترس بلکه .ستین DDoS در برابر حمالت

 یمجاز یها نیمنابع شبکه موجود با استفاده از ماش صیتخص [44] و همکاران اضیف تیدهد. در نها



10 
 

 ییها SDN یبرا یشنهادیبه طور عمده، راه حل پ .کنترل و داده یاز تنگناها در برنامه ها یریجلوگ یبرا

 تیریاستفاده از مولفه مد با .کنند یخود استفاده م رساختیدر ز یمجاز یها نیساخته شده است که از ماش

ه ثبات شوند ک یداده م صیتخص ایمنابع شبکه موجود به صورت پو ،یساز یمنابع از عملکرد مجاز

با  ،یاضاف یمجاز یها نیبا اضافه کردن ماش یراه حل نیچن .کند یدر برابر حمالت فراهم م یشتریب

 یها زبانیبه تعداد م دیحال، با نیبا ا .دهد یرا گسترش م SDN ،یو نظارت اضاف تیریمد یها نهیهز

 مناطق ممکن است ن،یبر اعالوه  .قبل از استقرار آن توجه شود ، یاحتمال یحملهحجم شده و ینیب شیپ

 یریقبل از بکارگ دیاست که با یگرینکته د نیوجود داشته باشد که ا یمجاز یهانیدر خود ماش ریپذبیآس

مختلف مورد  یمورد استفاده در کارها یاصل یها یژگیدر مورد و یاطالعات 2 جدول .شود یها بررسآن

نشان داده  ریاستفاده نشده اند در ز 1که در جدول  یدیجد یها یژگیشرح و  .دهد یبحث در باال ارائه م

 شده است:

 یهاانیها، جرها، بستهدرخواست یبندزمان ها با توجه به حلکه راه دهدینشان م یژگیو نی: چنیبندزمان• 

به  OpenFlow یهاچییاز سو شدهتیهدا یورود یهادرخواست یبندزمان ای دیجد یورود کیتراف

 .طراحی می شوند SDNکننده کنترل

 نیمنابع به اشتراک گذاشته شده ب ،یشنهادیپ کردیدهد که رو ینشان م یژگیو نیاشتراک منابع: چن •

باند کانال  یمنابع، پهنا نیا یهااز نمونه یبرخ .کند یم تیریرا مد OpenFlow یها چیسوئ ایها  زبانیم

 Lubna Fayez Eliyan ∗, Roberto Di) هستند. SDNکننده پردازش کنترل یهاچرخه ای یارتباط

Pietro) 

 (Lubna Fayez Eliyan ∗, Roberto Di Pietro) یبر معمار یمبتن ی. راه حل ها3.1.3

 یمربوط به سلسله مراتب و نقش اجزا DoS/DDoS شکست دهنده در برابر حمالت یمجموعه راه حل ها

SDN شده است ینیبازب یتعداد آثار پژوهش نیدسته شامل کمتر نیا .نامند یم یمعمار یرا راه حل ها. 

Etaiwi استفاده در  یبرا بانیپشت یکنترلرها مجموعه ای   در نظر گرفتن یبرا یحل راه [12] و همکاران

 تیریمد یحل آنها برا راه .کرد شنهادیمورد حمله قرار گرفته است، پ یکه هر کنترل کننده فعال یمواقع

کنترلر  کیحداقل  یهر کنترل کننده پشت .شده است یشده طراح عیتوز یکنترلرها SDN هیعل DoS حمله

از  ییهافعال به پروتکل یهاکنندهو کنترل یکننده پشتکنترل نیب ارتباط کند. یرا نظارت م هیاول نیآنال

 یگرفتن و حالت حفاظت لیتحو ندیفرآ ،یسازهمگام یهاامیضربان ، پ یهاامیپ ،یبردارنقشه تمیجمله الگور
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کرد تا  شنهادیپ گر کنترل رییرا با تغ یمواز انیمدل نصب جر کی [13] دارد. عمران و همکاران یبستگ

را  یطور خاص، آنها ماژول به .نصب کند یخط جریان نصب یرا به جا یمواز انیقانون جر کیبتواند 

 ریکه در مس ییها چیاز تمام سوئ یستی( ل1دادند تا ) رییاست تغ یورود یبه بسته ها یدگیکه مسئول رس

درخواست نصب  افتیرا بدون در Flow-Add یها امی( پ2کند، ) جادیاز مبدا تا مقصد قرار دارند را ا

اصالح  ،یاضاف یسخت افزار یازهایمشکل مانند ن نیآنها چند مدل از آنها ارسال کند.  انیجر نیقوان یبرا

 یرا برطرف م یاضاف یکنترل یاز دست دادن اطالعات و بسته ها ر،یمس جادیدر ا یاضاف ریتاخ چ،یسوئ

دفاع از هدف  یو استراتژ یبر نقش سلسله مراتب یکننده مبتنکنترل یاز معمار گرید یهاحلراه .کند

 یمعمار یاصل دهیا .شده است لیکننده تشکچند کنترل مجموعه کیکه از  کنندیاستفاده م (MTD) متحرک

کننده کنترل تیظرف شیافزا یکننده براکنترل یمعمار نیداشتن چند ،یبر نقش سلسله مراتب یکننده مبتنکنترل

 یکنترل کننده اصل کیشامل  گرها  کنترل یکه، مجموعه یحال در .است انیپردازش جر تیو کاهش ظرف

 MTD ری( است. مدنیکار به صورت آفال یعنیبرابر ) یهاگر ( و کنترلنیکار به صورت آنال یعنی)

ناخوانل  DDoS   حمله کیکه  یکند. هنگام یرا نظارت م یکنترل کننده اصل کیباند و بار تراف یپهنا

 .کند یها پر م چیرا در سوئ یدفاع یکربندیپ یدستورالعمل ها یشود، کنترل کننده اصل یم ییناساش

(Bushra Alhijawi a,∗, Sufyan Almajali) 

ارائه شده  یاز راه حل ها یاریبس .هستند یبر معمار یمبتن یراه حل هادرونی   یراه حل ها دسته نیآخر

 ینظارت و کنترل کنترلر و گسترش معمار یها یژگیو یبر جداساز یمبتن یا رمجموعهیز نیدر چن

SDN عنوان مثال،  به .هستندFloodGuard [13] یدو ماژول را به معمار SDN کیکند،  یم یمعرف 

 لگریتحل. DoS حمله تیموقع کیکار تحت  یانتقال دهنده بسته، برا کیفعال و  انیقانون جر لگریتحل

 چیرا به طور فعال در سوئ انیجر نیشود تا قوان یفعال م DoS حمله صیفعال پس از تشخ انیجر نیقوان

به  یجدول یکه ماژول مهاجرت مسئول ارسال بسته ها یو نصب کند، در حال جادیا OpenFlow یها

واکنش بهتر در برابر حمله از  یدو عملکرد کنترل و نظارت برا ن،یبنابرا .حافظه پنهان صفحه داده است

 یطراح یبه گونه ا نیا .ندارد DoS/DDoS حمله صیتشخ یبرا یسمیمکان یراه حل نیچن .شوند یهم جدا م

با توجه به آنچه  .حمله فراهم کند ییپس از شناسا اتیعمل یات و مقاومت براشده است که شبکه را با ثب

 یاضافه شده، راه حل م یماژول ها قیشبکه از طر یدر باال ذکر شد، و با در نظر گرفتن گسترش معمار

بر گسترش  یمبتن ی[ راه حل45هو و همکاران ] وانیژ .کند جادیرا در پاسخ شبکه ا ییرهایتواند تاخ
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 OpenFlow یها چینصب شده در سوئ یها یخط مش ،یراه حل نیچن .کند یم شنهادیها پ SDN یمعمار

 .شود یاستفاده م کیتراف تیهدا یکند که سپس برا یرا به آن اضافه م یدهد و عملکرد یرا شرح م

و  ازاتیگذار، سطح امت استینقش س ،یخط مش یها یژگیاضافه شده عبارتند از و یدیکل یها یژگیو

 کندیکمک م SDN کنندهبه کنترل دیجد یهایژگیو نیا شود. یفعال م یاستیس نیکه تحت آن چن یتیوضع

 تیریماژول مد کیبه عنوان مثال،  تواندیشبکه را از رابط شمال به دست آورد، که م یهااستیتا س

کند و  یم لیتبد انیجر یها یها را به ورود استیس نیکنترل کننده به نوبه خود، ا .خودکار باشد یتیامن

ها و نقش یکنترل دسترس تیریبه مد هایژگیو نیا ن،یبنابرا .کند یادغام م چیسوئ انیآنها را در جداول جر

وجود، به گفته  نیبا ا .دهندیاجازه م دهند،یها را هدف قرار مSDN که یبهتر به حمالت یهاواکنش یبرا

تلفن  یحامل و شبکه ها یموجود، مانند شبکه ها یتجار یدر شبکه ها یراه حل نیچن یمعرف سندگان،ینو

 یبرا یگریتوسعه دFleXam  .دارد یشتریب قاتیبه تحق ازیآن ن یساز ادهیپ یهمراه، دشوار است و برا

در سطح بسته را توسط  یدهد تا دسترس یرا گسترش م OpenFlow است که پروتکل SDN یمعمار

 ییشناسا یرا برا یورود کیاز تراف یخاص یبسته ها ردیگ یم میفعال کند، که تصم SDN کنترل کننده

 یمبتن یبردارنمونه تواندیکننده مکنترل ن،یعالوه بر ا  .کند یمخرب نمونه بردار کیتراف ایبات نت ها 

 یانیم یهاجعبه ای لیو تحل هیتجز یها برابرنامه ریسا ای (IDS) نفوذ صیتشخ یهاستمیبر بسته را به س

 در برابر حمالت مختلف از جمله حمالت SDN تواند از یمی توسعه نیرو، چن نیا از .ارسال کند یتیامن

DDoS در یکاربرد یهابرنامه ریوجود، هنگام ادغام آن با سا نیبا ا .محافظت کند SDNحل ممکن ، راه

ستانداردها و که بر اساس ا OpenFlow که پروتکل کندیم شنهادیپ رایروبرو شود، ز یاست با مشکالت

 پروتکل ژهی، و به وSDN یاز معمار یگرید توسعه .ابدیمقررات خاص ساخته شده است، گسترش 

OpenFlow[ ارائه شده است. در چن47، در ]نقص را  کی ریتواند مس یم انیجر یورود ،یپسوند نی

 ییشناسا یبسته در برا یها امیپ لیو تحل هیراه حل از نظارت و تجز نیا .و ثبت کند یابیدر داخل شبکه رد

کاهش  ندیمنبع حمله، فرآ یابیرد شده است. لیمسدود کردن آن تشک یمنبع حمله برا یابیحمله و سپس رد

 نیا یریگیوجود، از نظر پ نیا با .کندیمنابع شبکه کارآمدتر م یاز فرسودگ یریو جلوگ ینیبشیرا در پ

در  دیکه با یگرید نکته .کرد انیب ریمس انیرا در مورد اندازه شبکه و طول جر یمالحظات دیبا ات،یجزئ

 دهد،یاست که شبکه در هنگام تجربه حمالت از منابع مختلف چگونه واکنش نشان م نینظر گرفته شود ا

حال منبع حمله را  نیو در ع گذاردیم ریتأث یقانون یهازبانیکه چگونه بر زمان پاسخ شبکه به م نیو ا
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است که  یمتعدد یهاکنندهشامل استفاده از کنترل گرید یبر معمار یمبتن یهاحلراه .دهدیکاهش م

 ریکه در ز ییکردهایرو نیچن .خود متعادل کنند نیمقابله کرده و بار را ب گریکدی یهابا شکست توانندیم

 .هستند یدیکل بیو معا ایاز مزا یبرخ یدارا رند،یگیمورد بحث قرار م

 یدیکل یایمزا

حمله  یها تیدر موقع ای یقانون یاز درخواست ها یادیز یو انعطاف شبکه در طول بارها یداریپا شامل

 SDN  کل شبکه رایدارند، ز هیکنترلر تک یاز خراب یریراه حل ها در درجه اول بر جلوگ نیا .شود یم

 تیقابل ن،یبنابرا .دیآ یدر شبکه به دست م یاتیکنترل کننده عمل کیامر با حفظ حداقل  نیا. هوشمند است

تعادل بار در  نیو همچن بانیپشت یهاگر  توان با ارائه کنترل یو زمان پاسخ بهتر در شبکه را م نانیاطم

متعدد در بار های اضافی  جادیباعث ا گر کنترل نیوجود، داشتن چند نیبا ا .ها انجام دادگر کنترل نیب

 یهاهیها و روبه درخواست یدگیها در رسکنندهکنترل نیب تیریمد لیسربار به دل نیا .شود یمشبکه 

با به  ن،یبر ا عالوه .کار کند یدر صورت خراب دیاست که با یاکنندهبار و انتخاب کنترل یسازمتعادل

ها گر کنترل ریبا سا گر که هر کنترل یاتیمختلف و جزئ یهاگر  کنترل نیها ب تیاشتراک گذاشتن وضع

 ریکه در ز ییکارها .شود یاضافه م یگریو مسائل داضافه بار و هنگام حمله دارد،  یعاد طیدر شرا

در  گر کنترل نیکه شامل چند دهندیرا ارائه م ییهاحلاز راه ییهانمونه رند،یگیمورد بحث قرار م

کنترل  نیکند که از چند یم شنهادیرا پ یراه حل  .و همکاران Bouet. به عنوان مثال، دارند خود کردیرو

کنند و اطالعات  یارتباط برقرار م گریکدیبا  ییکنترل کننده ها نیچن .کند یشده استفاده م عیتوز SDN کننده

 یهاگر  از حمالت، کنترل یناش یصورت خراب در. گذارند یآنها به اشتراک م نیگسترده شبکه را ب

حاصل  نانیمتصل اطم یها زبانیم یدسترس بودن آن براکرده و از  تیریشده موجود شبکه را مد عیتوز

 یریارائه انعطاف پذ ی[ برا49شده است ] شنهادیو همکاران پ Fonsecaتوسط  یگرید سمیمکان .کنند یم

 گر کنترل کی سمیبه طور عمده، مکان. DDoS حمالت لیکنترلر به دل یشبکه در صورت خراب کیبه 

به منظور انتقال  کند. یعمل م فتدیاز کار ب هیکه کنترل کننده اول یکند که زمان یم فیرا تعر بانیپشت

 یکنند که در باال یم فیرا تعر یمؤلفه ا سندگانی(، نوزبانیم دگاهی)از د گر دو کنترل نیب کپارچهی

و حاالت  کند یابیخورده را بازشکست گر  کنترل تیوضع نیتواند آخر یشود که م یاجرا م SDN یمعمار

 قیرا از طر DDoS [ اثر51[ و ]50] سندگانینوبا آثار طور مشابه،  به دیجد گر و کنترل آن را به کنترل

که مورد حمله قرار  یو هنگام کنندیها با هم کار مکنندهکنترل .کنند یمحدود م گر کنترل نیقرار دادن چند

 یتوانند به عنوان کنترل کننده ها یاز آنها م یبرخ .کنندیارسال م گریکدی یرا برا ییهاگنالیس رندیگیم
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را  هاامیکنندگان پاز کنترل یاحال، در دسته نیدر هم .که تحت حمله هستند کار کنند یکسان یبرا بانیپشت

تحت حمله و  یهاگر کنترل ییشناسا یبرا یارتباط نیچن  .کنندیرهبر را انتخاب م کیو  کنندیمبادله م

بر  DDoS حال به حداقل رساندن اثر حمله نیاز حمله و در ع یشبکه ناش یبردن اثرات وابستگ نیاز ب

 چیبه همراه سوئ یکننده اضافکنترل کیاز  و همکاران نیبهاءالد ت،یاست. در نها ازیشبکه مورد ن یرو

استفاده  شود،یشده انجام مکنترل طیحم کیمخرب در  یهاتیمدل جعبه مانند که در آن فعال کی جادیا یبرا

خاص و نظارت بر  یاعمال آمارها یبرا دیجد یها انیجر یآنها، تمام بسته ها یشنهادیدر راه حل پ .دیکن

 یاصل چیمشترک قبل از ارسال به سوئ چیدر سوئ دیجد نیقوان سپس، .شوند یارسال م sandbox آنها به

SDN یها کیشامل استفاده از تکن گرید یبر معمار یمبتن یحل ها راه .شوند ینصب م گر و کنترل 

متصل شوند، همانطور  SDNخواهند به کنترل کننده  ی( است که مزبانیم IP )منابع دییتأ یاثبات کار برا

ارسال  یبرا یادیبه صرف منابع ز ازیمهاجم ن ،یکردیرو نیدر چن شده است. شنهادی[ پ53[ و ]52که در ]

کند و  دییتأبار اضافه کم حجم را تواند  یبه نوبه خود م گر کنترل .اتصال دارد یبرا گر به کنترل جهینت

 توانندیاثبات کار، آنها م یهاکیتکن یبه دشوار بسته .نادیده بگیرد اشتباه جیاتصال را با نتا یدرخواست ها

 حیحل صحارائه راه یرا برا یمنابع خواهندیاز مهاجم م رایکارآمد باشند، ز اریدر کاهش مهاجمان بس

از نظر  توانندیم یقانون یهازبانیوجود، م نیبا ا .کننده صرف کندمعما ارسال شده توسط کنترل یبرا

 .رندیقرار گ ریتر، تحت تأثکوچک اسیاتصال به شبکه، هرچند در مق یصرف منابع برا

 

Avant-Guard [54] منابع دییتأ یبرا یگریاز روش د IP  بر اساس تأ یماستفاده ً  هیرو دییکند. اساسا

کنند مجاز به اتصال به  یرا کامل مجفت سازی که مراحل  یاتصاالت .است دیجد یها انیدست دادن جر

خاص مربوط به نرخ  یدر داخل صفحه داده آوانت گارد، آمارها ن،یبر ا عالوه .هستند گر کنترل

 یهاتیبر اساس موقع دینقص جد نینصب قوان یآمار برا نیو از ا شودیم یآورجمع SYN یهادرخواست

 یریمشکوک به شبکه جلوگ یها زبانیم یتواند از دسترس یم یراه حل نیچن .شودیشده استفاده م تیریمد

آمار  یراه حل نسبتا سبک، بر اساس جمع آور کیها را طبق  انیکه به طور همزمان جر یکند، در حال

بر  یاز راه حل ها مبتن یبرخ .کند یم تیریمد ،یریگ میتصم ندیاز فرآ یبانیتپش یو استفاده از آنها برا

 کی[ تکن55و همکاران. ] انیمثال جعفر یشبکه از مهاجمان هستند. برا یها زبانیپنهان کردن م

OpenFlow Random Host Mutation (OFRHM) شبکه از حمالت  یها زبانیپنهان کردن م یرا برا
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 کینامیاست که د یبر کنترل کننده ا یمبتن یکیتکن نیچن کند. یم شنهادیپ یو داخل یخارج یو اسکن ها

 سرور کیبا استفاده از  IP یآدرس ها نیا .دهد یم صیتخصمیزبان را به  یتصادف یمجاز IP یآدرس ها

DCHP یو سپس ترجمه به آدرس ها ندیآ یمتصل به کنترل کننده به دست م IP یبه صورت داخل یواقع 

کند و از آنها  یها را پنهان م زبانیم یواقع IP یبه طور موثر آدرس ها یکردیرو نیچن .شود یانجام م

وجود دارد که در آن  یتیدر مورد وضع یوجود، نگران نیا با .کند یمحافظت م میدر برابر حمالت مستق

چگونه  DHCP سرور نکهیا ژهیکنند، به و یرا درخواست م زبانیم نیمهاجم به طور همزمان چند نیچند

شبکه داده  شامل گمراه کردن مهاجم در مورد گرید یتواند واکنش نشان دهد و پاسخ دهد. راه حل ها یم

محافظت از  یبرا (MTD) دفاع هدف متحرک یهاتمیالگور یسازادهیپ قیامر از طر نیا است یخصوص

ها پاسخ دیشامل تول ییهاتمیالگور نیچن .دیآی[ به دست م57[ و ]56مهاجم، مانند ] نهیهز شیشبکه و افزا

راه حل  ت،ینها در .است ستمیس یخصوص یهاگمراه کردن مهاجم در مورد داده یبرا یتصادف یو بارها

 به .دهند یها ارائه م SDN به DoS/DDoS کاهش حمالت ای ییشناسا یرا برا ییچارچوب ها گرید یها

 چیتوانند با سوئ یاست که م ییتوسعه برنامه ها یبرا یتیچارچوب امن کی[ 58عنوان مثال، فرسکو ]

 با یکاربرد ینوشتن برنامه ها یبرا یسیزبان برنامه نو کی نیا .ارتباط برقرار کنند OpenFlow یها

API شده است که به طور همزمان  لیها تشکاز ماژول یامجموعه از مجموعه نیا .دهد یفعال ارائه م یها

و  دادیرو یاندازراه د،یتهد صیامن مانند منطق تشخ یکاربرد یهابرنامه یاجراتا  کنندیبا هم کار م

 کی[ را با افزودن 59[ ]58و همکاران چارچوب فرسکو ]sun .کنند ریپذداده را امکان یگذاراشتراک

 ایرا به صورت پو کیتراف یا هیال نیچن .ادگسترش د OpenFlow یها چیو سوئ گر کنترل نیب هیال

 نیب یامن یهاهیال نیچن ادغام .کند ییانجام شده توسط بسته را شناسا رییکند تا هرگونه تغ ینظارت م

که داده ها  ییآنجا از .سازدیم ریپذرا از طرح کنترل امکان یترکنترل و داده، حفاظت مطمئن یهاصفحه

 یکند و برا تیریرا مدکه کنترل کننده آنها  یشوند تا زمان یم یدرخواست ها از قبل پردازش و بررس ای

با دقت اجرا  دیبا ییهاهیال نیوجود، چن نیبا ا .شود یمشکوک اسکن م یها تیفعال ای یاحتمال یدهایتهد

ها را انتقال کارآمد داده نینکنند، و همچن یرا معرف هایریپذبیباشند و خود آس منیا یشوند تا به اندازه کاف

 ریسا .دهندیکوتاه ارائه م ریتاخ کیها را در که پاسخ یها فراهم کنند، در حالسطوح کنترل و داده نیب

ها در برابر  SDN دفاع از یکنند که توسط توسعه دهندگان برا یم شنهادیرا پ ییمحققان چارچوب ها

 صیتشخ یکردهایسازد تا رو یتوسعه دهندگان را قادر م یچارچوب نیچن . Lou et al مانند DDoS حمالت
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 چیدر سوئ انیجر نیسپس به قوان و کنند فیتعر ییها پتیاسکر قیاز طر یانتزاع یو کاهش را در سطح

 .دهد یباال را نشان م یشنهادیمورد استفاده در آثار پ یاصل یها یژگیو ریز 3جدول  شوند. یها ترجمه م

 یژگیو .متعدد است یهاگر به استفاده از کنترلست که مربوط به جدول اضافه شده ا یاضاف یژگیو کی

پاسخ  یکنترل کننده برا نیچند یریبر بکارگ یدهد که راه حل مبتن ینشان م گر کنترل نیاستفاده از چند

رهبر  کی توانندیم کنند،یکار م گریکدیبا  یمتعدد یهاکنندهکنترل نیچن .است DoS/DDoS به حمالت

کنترل کننده  نیچند ن،یبر ا عالوه .کار کنند بانیکننده پشتبه عنوان کنترل یدر صورت خراب ایداشته باشند 

 Lubna Fayez Eliyan ∗, Robertoبه اشتراک بگذارند. ) گریکدیشبکه را با  یجهان تیتوانند وضع یم

Di Pietro) 

 (Lubna Fayez Eliyan ∗, Roberto Di Pietro) یرونیب یراه حل ها .3.2

 

 (Lubna Fayez Eliyan  ،Roberto Di Pietroبر آمار ) یمبتن ی. راه حل ها3.2.1

 

توسعه دادند که به  یآمار یهارا بر اساس مدل DoS/DDoS شکست یهاسمی[ مکان18-14ها ]مشارکت

 یبرازش مجذور کا ییکویو آزمون ن یآنتروپ ،یهمبستگ سیشده، ماترمختلف ثبت یهایژگیو یفراوان

شبکه  رانرفتار کارب یآمار لیکرد که به تحل یرا معرف ی[ راه حل14دارد. دائو و همکاران ] یبستگ

 یتعداد اتصاالت را برا نیانگیحداقل تعداد بسته ها در هر اتصال و م ،یعاد طیشرا در .دارد یبستگ

منبع  IP آدرس شود تا یجدول به کنترل کننده اضافه م کی ن،یبر ا عالوه .کند یکاربران فعال محاسبه م

 در .کند یابیمنبع را رد نیوارد شده از ا یکند تا تعداد بسته ها رهیشمارنده مربوطه ذخ کیرا با  انیجر

تمام  رفعال،یسخت و غ یبازه زمان کیبا  دیخاص جد یورود کی جادیبا ا گر ها حمله، کنترل طیشرا

 ریمقاد یرو یورود نیا یمهلت زمان .ردیگ یمخرب در نظر م یرا به عنوان بسته ها یافتیدر یبسته ها

منبع  IP اطالعات مربوط به آدرس گر کنترل  .شده است میتنظ یقانون یها انیجر ریکوچکتر از مقاد

تعداد  نیانگیخاص به م IP منبع کی یافتیکه شمارنده بسته در یهنگام .کند یرا در جدول به روز م انیجر

 کیتعداد بسته شمارنده، مشخصه تراف نیانگیرسد، کنترل کننده با درخواست م یشده م فیاتصاالت تعر

تعداد بسته شمارنده با حداقل تعداد بسته ها در هر  نیانگیم بعداً، .کند یم لیو تحل هیخود را تجز انیجر

 کندیرا منتقل م یقانون یهاانیتر بودن، آدرس منبع جردر صورت بزرگ .شود یم سهیمنبع مقا IP اتصال

 رییتغ یموجود خود را به مقدار عاد انیجر یهایورود یحرکتیسخت و ب یهاکننده تمام زمانو کنترل
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 کیشود و کنترل کننده  یبه عنوان مخرب در نظر گرفته م انیجر کیصورت، تراف نیا ریغ در .دهدیم

و همکاران.  Piedrahita توسط یشنهادیراه حل پ یاصل دهیا .کند ینصب م IP آدرس یقانون حذف شده برا

نظارت  به طور پیوسته خود را کیتراف گر ازدحام و اطالع به کنترل طیشرا صیتشخ یبرا ها چی[ سوئ16]

 چیباند سوئ یمحدود کردن استفاده از پهنا یفرمان کنترل کننده برا ،یافتیدر انیبر اساس آمار جر .کنند یم

 Flowec .دارد یبستگ Flowec به نام یباند مصرف یبه پهنا گریحل د راه .ردیگ یمورد حمله قرار م یها

 یکند تا استفاده از پهنا یدرخواست م چییرا از سو انیاست که آمار جر یبرنامه کاربرد کیمتشکل از 

 فیتعر شیباند از آستانه از پ یکه مصرف پهنا یهنگام .محاسبه کند ایرا به صورت پو گر باند کنترل

 یلدهایاستخراج ف یمخرب برا یها انیطول حمله، جر در شود.  یمحدود م انیشده فراتر رود، نرخ جر

که  دیتوجه داشته باش .ابدی یم شیمربوط به آن در جدول افزا یها یشوند و ورود یم لیو تحل هیهدر تجز

 را  کننده کنترل .است DoS از حمله یکه نشانه واضح ابدی یم شیها به شدت افزا یورود نیا ریمقاد

 .کند یثابت مهاجم هستند نصب م یهدرها یکه حاو یمخرب یها انیدرمان جر یرا برا انیجر نیقوان

 یخاص را نصب م انیقانون جر کیاست که  DDoS از یریشگیو پ صیروش تشخ کی Daisy ن،یهمچن

به عنوان مخرب در نظر گرفته  انیبعداً، جر .مسدود کند یمدت کوتاه یمشکوک را برا کیکند تا تراف

افزایش شامل  Avant-guard  .کند یمسدود م یتر یمدت طوالن یشود و با ادامه حمله، آن را برا یم

راه حل آنها شامل  .است گر باند کنترل یپهنا یبر رو DDoS ریداده به منظور کاهش تأث هیتوسعه به ال

کردن  زیمتما یرا برا هاچیمهاجرت اتصال، سوئماژول  .ماشه فعال است یمهاجرت اتصال و ماژول ها

ماژول تبدیل کردن  .کندیفراهم م دهند،یکه انجام نم یاز منابع کنندیرا کامل م TCP که اتصال یمنابع

 فیتعر شیاز پ طیشرا یرا تحت برخ انیقانون جر کیدارد تا  یداده بستگ هیال ی به ماشه به ماژول آمار

 ریها را بدون تاخ انیکند تا جر یشده به کنترل کننده کمک م فیتعر شیاز پ طیشرااین  .شده فعال کند

 یتصادف یآنتروپ .خود استفاده کردند یشنهادیپ یدر راه حل ها یاز آنتروپ یقاتیکار تحق نیچند .کند تیریمد

 یریگاندازه DoS/DDoS حمله صیتشخ یبرا یاستفاده از آنتروپ یاصل دهیا .کند یم یریبودن را اندازه گ

و  وانگ .است شتریبودن کمتر باشد احتمال حمله ب یهرچه تصادف .است یورود یهاانیبودن جر یتصادف

بر  یمدل مبتن کیو  انیجر ندیفرآ آمار کی ی[ راه حل شامل طراح15] راه حلی را ارایه دادند همکاران

است تا شامل شمارنده بسته باشد  افتهیگسترش  انیجر جدول .است DDoS حمالت صیتشخ یبرا یآنتروپ

دارد  یبستگ یبه محاسبه آنتروپ یناهنجار صیتشخ کیتکن .کند یم لیرا تسه انینظارت بر جر ندیفرآتا 



18 
 

و  تیشود. بو یمحاسبه م IP بر اساس فرکانس هر آدرس یآنتروپ .شود یلبه اجرا م چیو در هر سوئ

 چیپردازش درون سوئ یهاتیبا استفاده از قابل DDoS و کاهش ییشناسا یبرا ی[ راه حل18همکاران ]

(  IP src ،IP dst ،port src ،port dst مانند) مربوطه یها یژگیگرفتن و یبرا کیتراف .ندکرد شنهادیپ

استفاده  یبر آنتروپ یمبتن یناهنجار صیتشخ تمیبه الگور یبه عنوان ورود هایژگیآن و بعداً، .می کندنظارت

مقصد و اندازه پنجره  IP را بر اساس آدرس یورود یهابسته ،یبر آنتروپ یمبتن گرید یهاحلراه .شوندیم

مقصد  IP محاسبه احتمال وقوع یدر هر پنجره مشاهده برا شدهیآورمقصد جمع IP کردند، از یبندطبقه

و  هیتجزرا  مبدا و مقصد یها IP وقوع یراوانف عیهر بسته در پنجره مشاهده استفاده کردند و توز یبرا

 (Bushra Alhijawi a,∗, Sufyan Almajali) کردند. لیتحل

 یآمارها یو جمع آور لیو تحل هیهستند که با تجز یگرید یکردهایبر آمار، رو یمبتن یاول، راه حل ها

[ 41[، ]61و همکاران ] سیوتیکوستاس گ .کنند یمحافظت م SDN از کنترل کننده ان،یمربوط به جر

 واقع در یها چی[، راه حل از سوئ61طرف، در ] کیاز   .کنند یرا اعمال م ها انیجر ینظارت آمار

OpenFlow یالگوها صیتشخ یآمار برا نیسپس، ا  .کند یمختلف استفاده م یآمارها یجمع آور یبرا 

آمار به  یجمع آور یبرا کی[، تراف62در ] گر،ید یاز سو  .شود یم لیو تحل هیتجز یرعادیغ یکیتراف

 به .کند یو کاهش حمالت را فراهم م ییامکان شناسا جهینت لیو تحل هیشود. تجز یکنترل کننده ارسال م

راه  نیچن در .کند یم شنهادیآمار پ یبر اساس جمع آور ی[ راه حل63طور مشابه، دونگ و همکاران. ]

ها به عنوان  انیجر یبندطبقه  یشده و سپس برا یجمع آور یورود یها انیآمار مربوط به جر ،یحل

هستند که  ییهاانیجر کیترافکم یهاانیجر .شود یاستفاده م یعاد کیبا تراف ایکم تردد  یها انیجر

 شوندیاز منابع در صفحه کنترل م یتوجهحال منجر به مصرف قابل نیدارند و در ع یداده کم یهابسته

 قیحمله از طر صیتشخ ندیفرآ ان،یجر یبنداز طبقه پس .باشند یدسترس رقابلیها غآن شودیکه باعث م

کند که  ییرا شناسا ییهارابط تواندیکه م شودیاعمال م (SPRT) یاستفاده از تست نسبت احتمال متوال

 ییشناسا یبر آمار برا یمبتن یاز روش ها استفاده .به خطر افتاده است کیترافکم انیجر یادیتوسط تعداد ز

اطالع  یسبک وزن برا کردیرو کیتوان آن را به عنوان  یم .موثر است DoS/DDoS کاهش حمالت ای

و نحوه مصرف  یافتیدر یشده در مورد درخواست ها یاطالعات جمع آور افتیشبکه و در تیاز وضع

آستانه  ریشبکه بر اساس مقاد میها ممکن است در تنظاز چالش یحال، برخ نیا با. منابع در نظر گرفت

 یبرخ .کند، مواجه شود یاندازکاهش حمله را راه یندهایفرآ تواندیها، مخاص که در صورت تجاوز از آن
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 ای SDN کنندهکنترل یاست که در باال ییهانظارت/مسدود کردن برنامه یهاها شامل توسعه برنامهحلراه

 را در DDoS [ حمالت64اران. ]عنوان مثال، توماس و همک به .شوندیشخص ثالث اجرا م یسرورها

SDN ییکاهش داده و شناسا شود،یم یزبانیسرور شخص ثالث م یکه بر رو یابا استفاده از برنامه 

 .کند یم لترینظارت و ف SDN را قبل از ارسال به کنترل کننده یورود کیتراف ،یبرنامه ا نیچن  .کندیم

)مسدود روالیفا کیخاص،  طیبا توجه به شرا انیخاص مربوط به نرخ جر یآمارها یبر اساس جمع آور

محافظت از  یراه حل نیچن .ها مسدود کند زبانیرا از حمله به م یورود کیتواند تراف یم کننده عظیم(

 با .سازد یقبل از اتمام منابع شبکه را ممکن م ه،یکاهش حمله در مراحل اول نیکنترل و همچنصفحه ی 

 لیخود سرور را تحم تیمربوط به امن یهااز چالش یسرور شخص ثالث برخ کیحال، استفاده از  نیا

و همکاران.  میمثال، ل یبرا .شده است شنهادیتوسط محققان پ زین یگرید یکاربرد یحل ها راه .کندیم

مجموعه  نیو همچن SDN کنترل کننده یکند که در باال یم شنهادیرا پ DDoS برنامه مسدودکننده کی[ 65]

مورد  یهانتمسدود کردن بات یبرا یشنهادیبرنامه پ  .شود یمحافظت شده اجرا م یسرورهااز  یا

 یبر شمارش بسته ها یمبتن صیتشخ سمیمکان شده است. یطراح DDoSحمالت  یاندازراه یاستفاده برا

 یشده است، در حال فیتعر شیبا آستانه از پ یمقدار نیچن سهیمحافظت شده و مقا یدر سرورها یورود

 قبل .حمله است ییسرور محافظت شده پس از شناسا یآدرس ها ریمس رییبر تغ یمبتن یدفاع سمیکه مکان

 مانند نیسنگ یمانع محاسبات کی دیشوند، با تیدر سرور هدا دیجد IP آدرس کیبه  انیمشتر نکهیاز ا

CAPTCHA [66] مانند یربات ها، حل مشکالت یبرا .را حل کنند CAPTCHA .رو،  نیاز ا دشوار است

 [65] .و همکاران میارائه شده توسط ل یشوند. کار بعد یحذف م تیآنها در نها یها و بسته ها انیجر

 یندهایرا در فرآ یقربان افتهیطور عمده، مدل توسعه  به .است افتهی[ گسترش 67توسط محققان در ]

بر شبکه  یمبتن یکند. در عوض، تمام عملکردها ینم ریمحافظت شده( درگ یو کاهش )سرورها ییشناسا

 .شود تیهدا CAPTCHA مشکوک به سرور کیشود که تمام تراف یاستفاده م ییو در جا افتهیگسترش 

ارائه شده  یکارها .به شبکه حل کنند یدسترس یرا برا CAPTCHA بتوانند دیمورد اعتماد با یها نتیکال

سو، آنها  کی از .کنند یم بیترک SDN محافظت از شبکه یو کاهش را برا صیدر باال هر دو روش تشخ

 یکنند، در حال یم یریگیاستفاده از منابع در شبکه پ تیاطالع از وضع یرا برا یورود ینرخ بسته ها

 دهند.  یحمله را کاهش م ،یحل به منظور حفظ دسترس یبرا دهیچیمعما پ کیبا ارائه  گر،ید یکه از سو
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 .شود یقانون یها زبانیم یبه درخواست ها یدگیدر رس ریتواند منجر به تاخ یحال، روش کاهش م نیا با 

 نیمحافظت شده و همچن یو سرورها SDN کنترل کننده نیب بیدر ترت ازیمورد ن یها یوابستگ لیبه دل نیا

با دقت انجام  دیپارامترها با میاز تنظ یبرخ ن،یعالوه بر ا .است یقانون یها زبانیتوسط م معما به حل ازین

، اتصال توسط کنترلر  معما و تعداد دفعات حل نادرست یافتیدر یشود تا در مورد آستانه درخواست ها

 هیتا با تجز شودیکننده اجرا مکنترل یکه رو دهندیرا توسعه م یتمی[ الگور68در ] سندگانینو .قطع شود

 ییپس از شناسا کند. ییحمله را شناسا شده،فیتعر شیاز پ یهاآن با آستانه سهیو مقا کیتراف لیو تحل

 کندیم یروزرسانرا به OpenFlow یهاچینصب شده در سوئ نیقوان یبندزمان ریمقاد گر حمله، کنترل

[ 71[ و ]69،70طور مشابه، کارها در ] بهر.را رها کنند یخاص یهاتا بسته کندیم تیرا هدا هاچیو سوئ

خاص  یشده مربوط به پارامترها فیتعر شیاز پ یبر اساس فراتر رفتن از آستانه هارا  DDoS حمالت

منبع  IP ارسال شده توسط یتعداد بسته ها شامل [، پارامترها69در کار ارائه شده در ]ر.کند یم ییشناسا

 یشبکه و فراوان کی[ آستانه ها مربوط به تراف70حال، در ] نیهم در .شده توسط آن است جادیو اتصاالت ا

 یها چیدر سوئ یخاص نیآستانه ها فراتر رفت، قوان نیکه از ا یهنگام .خاص استوقایع وقوع 

OpenFlow امی[ نرخ پ71شده در ] شنهادیراه حل پ ت،یدر نها .شوند تا حمله را کاهش دهند ینصب م 

مقدار آستانه خاص  کیدر  دینرخ با نیا .کند یم یریرا اندازه گل جدو -شکست ندیبسته حاصل از فرآ یها

جدول به سمت حافظه پنهان  یهمه بسته ها تیهدا یبرا دیقانون جد کیباشد. اگر از آن فراتر رفت، 

شود  یبسته ها اعمال م یها بر رو چیتوسط سوئ ونیلتراسیف ندیفرآ کی سپس، .شود یصفحه داده نصب م

 ییکردهایدر واقع، مشابه رو  .شوند یبازگردانده م شده به کنترل کننده لتریف یبسته ورود یها امیو تنها پ

ها  یژگیآستانه و و قیدق میحمله هستند، تنظ صیتشخ یشده برا فیتعر شیآستانه از پ کیبر  یکه مبتن

 زبانیبسته به اندازه شبکه و تعداد م دیذکر شده، آنها با یها یژگیبا توجه به و ژه،یبه و  .انجام شود دیبا

 یها انیبر آمار بر اساس جذب جر یمبتن یراه حل ها ریسا  .شوند یریاتصال مورد انتظار اندازه گ یها

 یها یژگی[ و72عنوان مثال، ] به .هستند DoS/DDoS حمالت ییشناسا یخاص برا یها یژگیشبکه و

 انیجر نیبا نصب قوان ییها یژگیو نیچن کند. یرا ثبت م کیتراف انیو حجم جر انیمربوط به نرخ جر

بسته به  ییمحدوده ها نیچن .شوند یم ییخاص شناسا IP در محدوده OpenFlow یها چیخاص در سوئ

 ییبا شناسا  .ابندی یگسترش م ایشوند  یکنند و کوچک م یم رییتغ ایبه صورت پو DDoS حمله صیتشخ

IP  طور مشابه، دارما و همکاران.  به .شود ینصب م کیحذف تراف یبرا یخاص نیحمله، قوان کیمنبع
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راه حل   .کند یم لیو تحل هیضبط و تجز DDoS حمالت ییشناسا یخاص را برا یها یژگی[ و73]

نامعتبر در هر  یو تعداد بسته ها کیتراف یآدرس مقصد، الگوها لیو تحل هیبر تجز یآنها مبتن یشنهادیپ

نصب  OpenFlow یها چیکاهش در سوئ یبرا دیجد انیجر نیقوان ،ییپس از شناسا .است یپنجره زمان

 یهاآدرس ینیبشیو سپس پ کیتراف لیو تحل هیبر تجز ی[ مبتن74شوند. به طور مشابه، مشارکت در ] یم

IP امر با نگاشت آدرس نیا .است یجعل MACآدرس ، IPپس از   .دیآ یو پورت به دست م چی، سوئ

 یم یابیرد دیآ یکه از آن منبع م یکیتراف د،یآ یزنگ هشدار به صدا در م کی ،یجعل یها IP ییشناسا

شده  شنهادی[ پ11توسط چن و چن ] لیبر تحل یمبتن یکردهایاز رو گرید یکی .شود یشود و منبع مسدود م

 ییشناسا یبرا انیجدول جر یها یورود یها برا لیاز تحل یآنها، مجموعه ا یشنهادیراه حل پ در .است

ها در  زبانیسپس، با ارائه اطالعات نادرست در مورد م  .شود یمهاجمان اعمال م ییشناسا یتالش ها

خودکار  یدفاع یها استیانجام و اعمال س یبرا روالیفا کیفعال کردن  نیشبکه به مهاجمان و همچن

 .[ است75ها در ] SDN روالیبر فا یمبتن گری. راه حل دابدی یحمله کاهش م نیمحافظت از شبکه، ا یبرا

را  یکاهش بهتر ندیمشکوک در شبکه، فرآ یها زبانیمسدود کردن م یبرا روالیکردن فا ریدرگ ن،یبنابرا

 یهاچالش نیو همچن تیریمرتبط با مد یهاچالش یبرخ SDN مقابل، ادغام آن با شبکه در .دهد یارائه م

راه حل  .کندیم جادیرا ا یو مقررات ارتباطاز نظر استانداردها  SDN با شبکه روالیفا ییمرتبط با همسو

 .آمار است یخاص و جمع آور کیتراف لیو تحل هیاعمال تجز یبرا ییشامل استفاده از ابزارها گرید یها

را به همراه  یبیو معا ایمزا SDN در شبکه گرید ی، ادغام ابزارهاSDN در شبکه روالیادغام فا دهیا مشابه

 لیو تحل هیمربوط به تجز قیخاص و دق فیانجام وظا یاست که برا ییاستفاده از اجزا آن یایمزا .دارد

 یکه در باال یابرنامه یسینوبا برنامه سهیدر مقا نیا شده اند. یطراح یافتیدر یداده ها ایدرخواست ها 

 تواندیخود م یکه به خود دهدیرا ارائه م یشتریب یایمزا شود،یدهنده اجرا متوسعه SDN کنترلر

 طیابزارها در مح نیتوان با ادغام ا یاز مشکالت را م یوجود، برخ نیبا ا .کند جادیرا ا ییهایریپذبیآس

SDN یاز نظر انطباق با پروتکل ها و استانداردها SDN در شبکه  بار اضافه ن،یعالوه بر ا  .برطرف کرد

که  ییاز کارها ییها نمونه .ردیگ یرها قرار مابزا نیو ا SDN کنترل کننده انیدر م تیریمربوط به مد

[ 76در ] یشنهادیپ کار .رندیگ یمورد بحث قرار م ریگذارند در ز یرا به اشتراک م یقبل بیو معا ایمزا

 .کندیاستفاده م DoS حمله کیسریع  ییارائه شناسا یبرا کیتراف لیو تحل هیتجز یبرا Bro [77] از ابزار
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 یبرا OpenFlow یها چیدر سوئ دیجد انیجر نیبه دست آمده، قوان لیو تحل هیاساس تجز بر

استفاده  یشنهادیپ یکردهایرو ریدر سا یگرید یابزارها .شوند یبه حمله نصب م یفور واکنش

ابزار  کیکه  کنندیاستفاده م sFlow [79] [ از ابزار78در ] سندگانیعنوان مثال، نو به .شوند یم

با سرعت  کینظارت بر تراف یبر زمان برا یآمار منبع باز و مبتن یزمان واقع کیتراف یریگنمونه

 یها چیدر سوئ نیاز قوان یخاص، مجموعه ا لیو تحل هیاساس اعمال تجز بر .باال است

OpenFlow و همکاران.  سیوتیشوند. به طور مشابه، گ یحمله نصب م کیواکنش به  یبرا

و جمع  sFlow نظارت قیاز طر  .دیاستفاده کن DDoS حمالت ییشناسا یبرا sFlow [ از62]

 یم فیمقصد و پورت مقصد تعر IP مانند آدرس یخاص یها یآنتروپ ان،یجر یداده ها یآور

باز  انیجر یها چیدر سوئ یخاص نیقوان ،یآنتروپ ریدر مقاد رییتغ یریبر اساس اندازه گ  .شوند

 یکی یآنتروپ راتییبر اساس تغ DoS/DDoS حمالت صیتشخ .شوند یکاهش حمله نصب م یبرا

وجود  یآثار  .در برابر حمالت است گر ها محافظت از کنترل یبرا یآمار یکردهایاز رو گرید

[ است که در 80موارد ] نیاز ا یکیکنند.  یاستفاده م یبر آنتروپ یمبتن یدارند که از راه حل ها

ها  یآنتروپ ،یکردیرو نیدر چن  .شود یشده اعمال م عیتوز کردیرو کیدر  DDoS صیآن تشخ

 یشنهادیحل پراه ن،یبنابرا .شوند یو محاسبه م فیواقع در شبکه تعر OpenFlow یها چیدر سوئ

حمله را ممکن  صیتشخ یبرا شدهعیتوز کردیرو کیو  دهدیکننده را کاهش مکنترلبار اضافه 

و همکاران ارائه شده است.  یتوسط موسو یآنتروپ فیبر اساس تعر یگریحل د راه .سازدیم

است که  نیکند و فرض بر ا یم فیمقصد را توص IPآدرس  یآنتروپ ،یراه حل نی[. در چن81]

 راتییرو، بر اساس تغ نیاز ا هستند. ینسبتاً مساو کینرخ تراف یها در شبکه دارا زبانیهمه م

استفاده از  .کرد ییتوان شناسا یمختلف، منبع حمله را م یها زبانیم انیدر م یآنتروپ ریمقاد

به دست آوردن  یسبک وزن برا کردیرو کیتوان به عنوان  یرا م یبر آنتروپ یمبتن یکردهایرو

حال، مشابه  نیا با .شبکه و مصرف منابع آن در نظر گرفت تیاطالعات در مورد وضع

شود و اندازه شبکه و  میبه دقت تنظ دیبا یآستانه، مقدار آنتروپ ریمربوط به مقاد یهایاستراتژ

 یدر روش ها قیدق ماتیالزام ذکر شده در ارائه تصم نیا .در نظر گرفته شود هازبانیتعداد م

استفاده شده در آثار مختلف  یاصل یها یژگیو 4جدول . است یو کاهش در شبکه اساس صیتشخ
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به شرح  یبا جداول قبل سهیاضافه شده در مقا دیجد یها یژگیدهد، شرح و یمورد بحث را نشان م

 :است ریز

ارتباط  SDN بتواند با نکهیدهد که راه حل قبل از ا ینشان م یژگیو نیچن: (Client Ver) یمشتر دییتأ 

مانند اثبات  کیتکن نیچند قیتوان از طر یرا م یدییتأ نیکند. چن یم دییرا تأ یمشتر تیبرقرار کند، هو

 .کامل دست دادن به دست آورد ندیفرآ کی یو اجرا TCP اتصاالت دییکار، تأ

کاهش حمالت  ای صیتشخ یاست که برا روالیفا کیدهد که راه حل شامل  ینشان م یژگیو نی: چنروالیفا

DoS/DDoS شود.  یاستفاده م(Lubna Fayez Eliyan ∗, Roberto Di Pietro) 

 

 یاریبه عنوان مع یاستفاده از آنتروپ ،یبریحمله سا یآمار صیتشخ یمحبوب برا کیتکن کی

هر چه داده  .است یورود یهاداده انیمرتبط با جر یتصادف تیعدم قطع زانیم یریگاندازه یبرا

 انیچند کالس مختلف جر ایدو  یآنتروپ سهیمقا .دارد یشتریب یآنتروپ ستمیتر باشند، س یها تصادف

 یازدهیامت ستمی( س2018)کالکان و همکاران  .کند یرا فراهم م یتصادف راتییتغ صیامکان تشخ

 DDoS و کاهش حمالت ییکرد که هدف آن شناسا شنهادیرا پ (JESS) مشترک یبر آنتروپ یمبتن

 ای SDN یهادستگاه ،ی( در مرحله اسم1: )دهدیکار را در سه مرحله مختلف انجام م نیا  .است

هر جفت را در  وستنیپ یکه آنتروپ یاکنندهرا به کنترل یبسته ورود یهاهمه سرصفحه هاچیسوئ

 یکه آنتروپ یزمان ،یدر مرحله مقدمات (ii) .کندیارسال م کند،یبدون حمله محاسبه م یهادوره

 کیاز  یجفت ورود یشده رواتصال محاسبه یکننده و آنتروپشده توسط کنترلمحاسبه وستنیپ

 کی چیاجرت فعال، سوئمرحله مه (iii) ت،ی. و در نهاشودیم ییآستانه فراتر رود، حمله شناسا

کند تا آنها را به کنترل  یم جادیمشترک( ا یجفت با حداکثر اختالف از آنتروپ کیجفت مشکوک )

با  JESS عملکرد یابیارز .کاهش ارسال کند یمناسب را برا انیجر نیارسال کند تا قوان دهکنن

 یاسم هینما کی جادیا یبرا MAWI 1 یگروه کار کیتراف یگانیبا یهااستفاده از مجموعه داده

 انیو جر یشبکه واقع یتوپولوژ کی جادیا یبرا زین SDN ساز هیو شب Mininet  .شودیانجام م

 ریو سا DNS تی، تقوTCP SYN لینوع حمله شناخته شده مانند س نیچند  .شوند یاستفاده م کیتراف

 یبرا تیموفق زانیدرصد م 80 یتجرب جینتا .شود یاستفاده م یابیارز یبرا یحمالت عموم

 که کنندیاستدالل م سندگانینو .دهد یحمالت مختلط را نشان م یدرصد برا 70حمالت ناآشنا و 
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JESS معموالً  چیکانال کنترل کننده سوئ . و پردازش کم کارآمد است یسازرهیذخ یهابا دستگاه یحت

دستگاه ها  نیثابت ب کیتراف یبرا ستیشود و قرار ن یم منیا یرمزگذار یتوسط پروتکل ها

 .کند یم جادیا گر و کنترل چیسوئ نیثابت اطالعات ب انیجر کی JESSحال،  نیا با .استفاده شود

 ن،یبر ا عالوه .شوند ییرمزگشا/یو رمزگذار منیا یانیدر هر نقطه پا دیتمام اطالعات با ن،یبنابرا

 DoS تواند خسته شود و منجر به یهستند، کانال م انیکه داده ها به طور مداوم در جر ییاز آنجا

 صیتشخ یبرا یبر آنتروپ یمبتن کردیرو کی نی( همچن2020و همکاران. ) یباوان سندگانینو .شود

هدر با  یلدهایف سهیرا با مقا یورود یبسته ها چیسوئ .کند یاتخاذ م SDN مخرب در یها انیجر

مطابقت نداشته باشد، که به  ینیبا قوان یاگر بسته ا  .کند ینصب شده پردازش م انیجر نیقوان

 کی .شود یبه کنترل کننده ارسال م شتریب یبازرس یاز دست رفته، برا یجدول یعنوان بسته ها

 گر کنترل برای منابع هیتخل یجدول را برا درون یاز بسته ها یادیز ریتواند مقاد یمهاجم م

 یاستفاده م یبر آنتروپ یمبتن تمیالگور کیاز  سندگانینو ،یحمله ا نیغلبه بر چن یبرا. ارسال کند

 یاگر آنتروپ .کند یم یابیو حمله ارز یعاد یها انیجر یرا برا یورود یکنند که مقدار بسته ها

 را که از آن ییبسته ها ،باشد، کنترل کننده یمعمول یبسته ها یاز آنتروپ شتریب یافتیدر یبسته ها

IP شامل یشیآزما یانداز راه .کند یحذف م ندیآ یم POX به عنوان کنترل کننده SDN ،Mininet 

 .است کیتراف دیتول یبرا Scapy2 و نگیچیشبکه و سوئ یتوپولوژ یبرا بیبه ترت OVS و

کنترل  طیمح کیها در  انی٪ از کل جر25حمله با  صی٪ تشخ97کنند که  یادعا م سندگانینو

 کردیرو نی( در ایورود کی)نرخ تراف کیمتر کیعنوان نقطه ضعف، تنها  به .کننده مخرب است

منجر به مثبت  نیبنابرا ابد،ییم شیافزا یورود کیساعات اوج مصرف، تراف در .شود یاستفاده م

 ک،یواحد متر یآنتروپ یهایریگمنظور غلبه بر اندازه به .شودیم یقانون کیتراف انیکاذب در جر

کردند که بر  شنهادیپ DDoS حمالت صیتشخ یبرا یمعمار الگوی کی( 2018و همکاران ) یدو

کننده به کنترل هاچییارسال شده از سو یافتیدر یهاآورنده بسته( جمع1اساس چهار مؤلفه است: )

موتور حسگر  (ii). کندیم رهیمقصد؛ را ذخ یآدرس ها بهو اطالعات مربوط  کندیم یآوررا جمع

 DDoS حمالت ییشناسا یآورنده بسته برااز جمع شدهیآورجمع یهااز داده یبر آنتروپ یمبتن

 .کندیاستفاده م
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مقصد  زبانیو وزن بر اساس نقش م IP یها را بر اساس آدرس ها انیجر یمؤلفه آنتروپ نیا

( محاسبه رهیکاربر و غ یشخص انهیرا ،یپروکس کی ،یساز رهیذخ یوب، سرورها ی)سرورها

 ایمخرب است  یخاص انیجر ایآ نکهیا نییتع یآستانه برا کیحمله از  دییموتور تأ (iii) .کند یم

کاهش  یها برا چیسوئ یرو نینصب قوان یموتور کاهش حمله برا (IV) کند. و یاستفاده م ریخ

 یکنترل کننده عمل م کیبه عنوان  POX ،یشنهادیپ یمعمار الگوی عملکرد یابیارز یبرا .حمله

 سندگانینو .کند یم جادیا کیتراف Scapy دهد و یشبکه را ارائه م یتوپولوژ Mininetکند، 

 .و کاهش دهد یی( را شناساهیثان 4.07حمله ) هیتواند در مراحل اول یم ستمیدهند که س یگزارش م

 یآنتروپ قیدق یریدر اندازه گ یوزن ها بسته به نقش مقصد نقش مهم صیکه تخص میمتوجه شد ما

بر  عالوه .را انتظار دارند یمتفاوت یو نرخ ها کیتراف یاهداف مختلف الگوها رایکند ز یم فایا

موضوعات مورد عالقه  دیو وزن مربوط به آنها با یمانند آستانه، محاسبه آنتروپ ییپارامترها ن،یا

هستند که تنها هدف آنها  یساده ا یدستگاه ها SDN یرو یها چیسوئ .باشد ندهیآ قاتیتحق یبرا

وانگ و همکاران   .آنها است انیجدول جر یها یبر اساس ورود یورود یارسال بسته ها

در  یآمار یهاتمیالگور یرا با اجرا کردیرو نی( ا2017( و کالکان و همکاران. )2015)

بدون  یهاطول دوره در .گسترش داد DDoS و کاهش حمالت ییشناسا یبرا SDN یهاچیسوئ

 اگر .شوندیکننده ارسال مبه کنترل یسازرهیذخ یو فقط براشناخته شده  یاسم یهالیحمله، پروفا

را از کنترل کننده  لیاپروف چیآستانه فراتر رود، سوئ کیاز  چیباند اشغال شده در هر سوئ یپهنا

 .کند یم سهیمقا یاسم لیمحاسبه شده پروفا یرا با آنتروپ یورود انیجر یخواهد و آنتروپ یم

با استفاده  یسازهیبا شب یتجرب یابیارز .شود یانجام م چیذکر است که اکثر محاسبات در سوئ انیشا

 ی% برا98که دقت  کنندیادعا م سندگانینو .شودیانجام م MAWI یگروه کار کیتراف ویاز آرش

 ی% برا99و  SQL Slammer Worm حمالت یبرا TCP-SYN ،100% لیحمالت س صیتشخ

 یپردازش فیتوانند وظا یها م چیها، سوئ چییهوش به سو یارائه نوع با .NTP و DNS حمالت

برخالف  نیحال، ا نیا با .را انجام دهند یریگ میگسترده و تصم یبسته ها یمانند بازرس یا دهیچیپ

پردازش  تیظرف ن،یبر ا عالوه .است SDN یبرا ONF شده توسط شنهادیپبرنامه  یاصل جداساز

 یبرا یترکننده سطح باال، اهداف آسانکنترل یهاانهیبا را سهیآنها را در مقا ها،چیمحدود سوئ
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 هاچیپردازش محدود سوئ تیکه ظرف میباور نیما بر ا ن،یبر ا عالوه .سازدیم DDoS حمالت

 یبرا یها را به اهداف آسانکننده سطح باال، آنکنترل وتریکامپ کیبا  سهیدر مقا شودیباعث م

به شدت به  یآمار یها یاستراتژ یاثربخش م،یداد حیکه توض همانطور .کند لیتبد DDoS حمالت

 و Oo ،ییپارامترها نیچن ترقیارائه محاسبات دق یبرا .دارد یمناسب بستگ یپارامترها فیتعر

Htein Maw (2019) ییدار نمامتحرک وزن نیانگیاستفاده از روش شناخته شده م (EWMA) 

 .کنندیم شنهادیپ (MATA) شدهاصالح یقیآستانه تطب تمیالگور یها برامحاسبه آستانه یرا برا

٪ 99.47٪ به 94.3دقت را از  (ATA) یقبل یقیآستانه تطب تمیبا الگور سهیدر مقا یدوم تمیالگور

 یتوپولوژ یبرا ONOS ،Mininet کنندهکنترل کیبا استفاده از  یتجرب یابیارز .دهد یم شیافزا

متصل به  یکیزیف زبانیو دو م کیتراف یهاانیجر لیو تحل یآورجمع یبرا sFlow-RTشبکه، 

مورد سوء استفاده  تیامن شیافزا یکه به شدت برا SDN یها یژگیاز و یکی .شودیشبکه انجام م

( استفاده از 2019و همکاران ) ینالدیاست. ر گر کنترل یزیقابل برنامه ر تیماه رد،یگ یقرار م

عنصر  کی .کند یم شنهادیپ یناهنجار صیتشخ یرا برا گر کنترل یعوامل نصب شده در باال

 یآمار یتا داده ها ردیگ یدر کنترل کننده قرار م Traffic Agent Controllerبه نام  یمنطق

  داده متمرکز را پر کند. گاهیپا کیکند، داده ها را پردازش کند و  یرا جمع آور کیتراف انیجر

( 2015و همکاران ) مورالس. کند یاستفاده م Kullback-Leibler (KLD) ییاز واگرا یآنتروپ نیا

با انجام  TCP-SYN آسا لیمقابله با حمالت س یو کاهش را برا ییشناسا ،یماژول جمع آور کی

کند. )ب( فاز  یاستخراج م TCP یداده ها را از بسته ها ی( فاز جمع آور1سه مرحله اجرا کرد: )

استفاده  یچ ربعشانون و م یآنتروپ ،یهمبستگ سیماتر یعنی ص،یتشخ تمیاز سه الگور صیتشخ

در معرض  یها زبانیاز م کیمسدود کردن تراف یروش برا کیمرحله کاهش  (iii) . وکندیم

 عملکرد از یابیارز .شود یها نصب م چیدر سوئ دیجد انیجر نیشود و قوان یخطر استفاده م

Mininet دهد که زمان واکنش توسط  ینشان م جیکند. نتا یشبکه استفاده م یساز یمجاز یبرا

حداکثر  ن،یبر ا عالوه .شود یمحدود م یآمار راتییتغ صیتشخ یبرا ازیمورد ن یپنجره زمان

محدود شده است. صفحه داده با  هیبسته در ثان 40000تواند تحمل کند به  یماژول م نیکه ا یبار

از  یامجموعه یبندطبقه کردن، پردازش، محاسبه و لتریف ،یآورجمع یکار تکرار نیاستقرار چند

 بر یمبتن کیاز تکن ادهبا استف DDoS حمالت ییشناسا یاتصال برا ای انیدر هر جر هایژگیو
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ML (، که در 2019شد. ) ییو همکاران شناسا یموضوع آخر توسط الپول نیا .شودیم یبارگذار

 صیتشخ ستمیس کی ،یزیصفحه داده قابل برنامه ر کیدر  یساز ادهیشامل پ یشنهادیآن راه حل پ

DDoS یآدرس ها یبود که آنتروپ IP  ایعادی  کیتراف صیتشخ یآستانه برا کیرا با استفاده از 

 کیاما تنها  دهد،یرا نشان م یعال جیروش نتا نیاگرچه ا  .کند یم لیو تحل هیتجز یرعادیغ

کاربران قانونی  که رفتار یزمان د،یتول یویسنار کیو در  کندیم لیو تحل هیرا تجز یناهنجار

 .شود جادیباشد، ممکن است مثبت کاذب باال ا یتصادف اریبس یخدمات

  ی:انتقاد لیو تحل خالصه

است و به  ریمشروع و مخرب امکان پذ یها انیجر نیب زیتما یبرا یاریبه عنوان مع یاستفاده از آنتروپ

 یم انی( ب2019و همکاران ) خلف .شود یاستفاده م یبر ناهنجار یحمله مبتن صیتشخ یطور گسترده برا

و مدل  یآمار یگشتاورها ،یفیط لیو تحل هیبه تجز شتریتوان ب یرا م DDoS یآمار یکردهایکند که رو

 یآمار یکردهایرو شتریب می، ما تنها توانست قاتیحال، از تحق نیا با .کرد یپنهان مارکوف طبقه بند یها

 یمرتبط، آنتروپ یکارها شتریکه در ب میکنیمشاهده م نیما همچن  .میکن یابیباز یمرتبط را بر اساس آنتروپ

 .میکن جادیا SDN در داخل زبانیدر نوع م یتفاوت نکهیبدون ا شود،یمحاسبه م کیصرفاً بر اساس نرخ تراف

 شیبر آمار افزا یمبتن صیتشخ یهایهر نقش، دقت استراتژ یبرا یمحاسبه آنتروپ یوزن برا یمعرف با

مربوط  یها و وزن ها یمنطقه فرصت در مطالعه محاسبه آستانه ها، آنتروپ کیهنوز  میمعتقد ما .ابدییم

 یها یاستراتژ یهمانطور که قبال ذکر شد، اثربخش وجود دارد. SDNمختلف در  یوهایسنار یبه آنها برا

 یمعرف .ددار یکه قبالً بحث شد بستگ ییمناسب پارامترها فیو کاهش حمله به تعر صیتشخ یبرا یآمار

حال  نیاست، با ا ONF توسط شدهفیتعر یبرخالف اصل جداساز SDN یهاچیسوئ یبرا یهوشمند ینوع

 ای هادستگاه .است SDN از نقاط ضعف یبه منظور بهبود برخ لیتما موضوع نیا رسدیبه نظر م

و  (FPGA) یدانیم یزیردروازه قابل برنامه یهاهیعنوان آراافزار بهمعموالً در سخت SDN یهاچیسوئ

 ییارائه ارسال با کارا یبرا کنندیم یبانیبه سمت جنوب پشت Open-Flow یهاکه از پروتکل یافزارتخس

 یها برا چیبه سوئ CPU شتریقدرت ب یمعرف یروند برا کیحال حاضر،  در .شوندیم یسازادهیباال پ

 محققان. وجود دارد دتریاز مشخصات پروتکل جد یبانیپشت یبرا یزیبرنامه ر تیبهتر و قابل تیریمد

و کاهش  صیتشخ یبرا یآمار یها یاستراتژ یاجرا یها را برا چییاز سو یتوان محاسبات نیاستفاده از چن

؛ کالکان و همکاران، 2015؛ وانگ و همکاران، 2013bو همکاران،  نیش) کنند یم شنهادیحمالت مختلف پ
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 DDoS حمالت ییدر شناسا هاچیعملکرد سوئ ایمانند بهبود هوش  ییایکار مزا نیکه ا میمعتقد ما(. 2017

به اهداف  هاچیسوئ رایکند ز یرا معرف یتیامن یهایریپذبیآس یبرخ تواندیم نیرا به همراه دارد، اما همچن

 جداول .وجود دارد نهیزم نیدر ا ییهنوز چالش ها نیبنابرا  .شوندیم لیمنابع تبد هیحمالت تخل یبرا یآسان

دهد.  ینشان م SDN یبر آمار را برا یو کاهش مبتن صیتشخ یها یاز استراتژ یخالصه ا 5و  4

(Ismael Amezcua Valdovinos a, Jesús Arturo Pérez-Díaz) 

 (Lubna Fayez Eliyan ∗, Roberto Di Pietro) نیماش یریادگیبر  یمبتن ی. راه حل ها3.2.2

 و کاهش حمالت ییشناسا یساخت و آموزش خودکار تمرکز دارند تا بعداً برابر  ML یهاروش

DoS/DDoS در SDNآموزش  یمدل با استفاده از مجموعه داده آموزش نیا .ردیها مورد استفاده قرار گ

از  یداده است که با استفاده از مجموعه ا یاز نمونه ها یداده شده است. مجموعه داده شامل مجموعه ا

 بانیبردار پشت یهانیمانند ماش ML روش نیچند .شوند یم فیمرتبط تعر یها و برچسب ها یژگیو

(SVM) ،ANNبر نمودار،  ی، مبتنK-Nearest Neighbor (KNN) به منظور  یبندخوشه یهاو روش

 یروش ها نیاز محبوب تر یکی SVM .اندها استفاده شدهSDN در DoS/DDoS کاهش حمله ایو/ ییشناسا

از چند  یریادگی ییتوانا SVM یدیکل یها یژگیاز و یکیاست.  یطبقه بند یتحت نظارت برا یریادگی

در نظر گرفته  یکند که کالس ها دایرا پ نهیبه یخط یجداساز کیکند  یم یسع SVM اساسا، .نمونه است

است. به  یطبقه بند یبرا یستینظارت شده با الهام از ز یریادگیروش  کی ANN .شده را از هم جدا کند

خاص  نیبه قوان ازیبدون ن یآموزش یرا با در نظر گرفتن نمونه ها فیآموزد که وظا یم ANN ،یطور کل

 طبقه .دارد یبستگ یمصنوع یمتصل به نام نورون ها یاز واحدها یبه مجموعه ا ANN کی  .انجام دهد

 SDN در نیو همچن یمعمول یدر شبکه ها DoS/DDoS صیتشخ یبه طور گسترده برا ANN کننده یبند

 .است ANN بر اساس قیعم افتهیساختار  یریادگی کنندهیبندطبقه قیعم یریادگی .استفاده شده است

 سهیمقا یبرا Navie Bayes و KNN ،SVM ،ANN مانند یبندطبقه یهااز روش یمتعدد یهاحلراه

اند، شده یسازنمودار مدل کیعنوان حمالت موجود که به یبا الگوها یفعل انیجر کیتراف یهایژگیو

راه حل  کی[ 19و همکاران ] ازی. نکنندیم یبندو مخرب طبقه قانونی به کیتراف انیجر یبندطبقه یجابه

شده است. جمع  لیحل آنها از سه ماژول تشک راه .توسعه داد قیعم یریادگیبا استفاده از  DDoS صیتشخ

جمع  یها ماژول .کیکننده تراف یو طبقه بند یژگیاستخراج کننده و ان،یو نصب کننده جر کیکننده تراف

 بر .هستند انیجر ییشناسا یهدر بسته برا لدیف نیمسئول استخراج چند انیو نصب کننده جر کیکننده تراف
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بسته  یسرصفحه ها ستیها را از ل یژگیشود تا و یفعال م یژگیماژول استخراج و مر،یتابع تا کیاساس 

 ماژول .استخراج کند انیو نصب کننده جر کیجمع کننده تراف یشده توسط ماژول ها یجمع آور

 یبندطبقه یبرا قیعم یریادگیمدل  یشده به عنوان وروداستخراج یهایژگیاز و کیتراف کنندهیبندطبقه

شبکه  ینوع (BPNN) پس انتشار یشبکه عصب .کندیمخرب استفاده م ای یعاد یهاانیبه جر کیتراف

انتشار اطالعات خطا  ندیبه جلو و فرآ یانتشار اطالعات محاسبات ندیاست که از فرآ یمصنوع یعصب

حل آنها شامل  راه .استفاده کرد DDoS حمله ییشناسا یبرا BPNN از Cuiet al. [20] .شده است لیتشک

بسته  یها انیجر یرعادیغ شیابتدا، هرگونه نما در .و کاهش است یابیرد حمله صیتشخ یماژول ها

 یها انیجر صیماژول تشخ .را فعال کند صیکند تا ماژول تشخ یماژول ماشه را مجبور م ،یورود

 یهنگام کند. یاستخراج م صیتشخ ندیاستفاده در فرآ یآن را برا یها یژگیکند و و یمشکوک را ضبط م

ماژول  متعاقباً، .کند یم یابیمبدا را رد چیحمله و سوئ ریمسردیاب  شد، ماژول ییشناسا DDoS که حمله

است که  ANN ینوع (SOM) یخودسازمانده نقشه .کند یمخرب را حذف م انیجر یها یکاهش ورود

 انواع ریو سا SOM نیب یاصل تفاوت .کند یم دیبدون نظارت تول یریادگی قیرا از طر یکم ابعاد یفضا

ANN است که نیدر ا SOM  کند یخطا استفاده م حیتصح یریادگی یبه جا یرقابت یریادگیازSOM.  در

کنترل  سمیمکان کی یراه حل آنها دارا .[ به کار گرفته شده است21راه حل ارائه شده توسط وانگ و چن ]

را بر عهده  کیمنبع تراف ییشناسا فهیوظ یکنترل دسترس ماژول .است یطبقه بند سمیمکان کیو  یدسترس

 یها یها را از ورود یژگیو نیتر ندهینما یطبقه بند ماژول .را ارسال کند یقانون یها انیدارد تا فقط جر

کند که دقت طبقه  یم یها رتبه بند یژگیانتخاب و یکند و آنها را برا یها استخراج م چیهمه سوئ انیجر

 کیتراف لیتحل یبه جا ،یبندبر خوشه یمبتن DoS/DDoS کاهش یهاروش .بخشد یرا بهبود م یبند

 یمنبع چیرا بدون استفاده از ه DoS/DDoS ریتأث ن،یعالوه بر ا .کنندیها را کنترل معملکرد گره ان،یجر

 SDN یبرا k-meansو  KNNبا استفاده از  DDoS صیروش تشخ کی .دهد یخارج از خوشه کاهش م

 (Bushra Alhijawi a,∗, Sufyan Almajali)شده است.  شنهادیپ اتیدر ادب

 به DDoS و DoS حمالت ییشناسا یرا برا یگرید یکردهایرو نیماش یریادگیبر  یمبتن یهاحلراه

SDN یاست که بر رو ینیماش یریادگی تمیالگور کی یدفاع سمیمکان کرد،ینوع رو نی. در اکنندیارائه م 

 .ص دهدیتشخ کیرا در تراف هایتا بتواند ناهنجار شودیبدون حمله آموزش داده م یهاانیجر
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استفاده  (NN) یعصب یهاو شبکه (SVM) یبانیبردار پشت یهانی[ از ماش84[ و ]82،83مثال، ] یبرا 

[ از 85حال، ] نیهم در .کند ییمخرب را شناسا DDoS کیکننده اجازه دهند ترافتا به کنترل کنندیم

و طبقه  ییرا شناسا یناهنجار کیکند تا کنترل کننده بتواند تراف یاستفاده م K-nearest (KNN) تمیالگور

 کیو  (SVM) کی[، که در آن 86هستند، مانند ] یبیترک یکردهایاز راه حل ها شامل رو یبرخ .کند یبند

[ 87در ] نیها همچن.  SOM  شوند یم بیو کاهش حمالت ترک ییشناسا یبرا (SOM) نقشه خودسازمانده

 انیجر یها یژگیو SDN کنترل کننده[، 87] در .شوند یاستفاده م DDoS حمالت ییشناسا ی[ برا66و ]

 یمخرب بر اساس طبقه بند یها انیکند. سپس، جر یم هیتغذ SOM کند و آنها را به یرا استخراج م

 کی[، راه حل 88حال، در ] نیدر هم .شوند یتوسط کنترل کننده حذف م جهیشوند و در نت یم ییشناسا

 کی یتواند منشاء واقع یکه م ییشود، جا یم اجرا SDN گر کنترل یاست که در باال یبرنامه کاربرد

طبقه  کیبر اساس  صیفوق، تشخ یدر مشارکت ها  .استفاده کند SOM از نیکند و همچن ییحمله را شناسا

 یبرا .دهد یرا بر اساس اطالعات نامشخص انجام م یریگ میشود که تصم یانجام م قیو دق یقیتطب یبند

در  ینیب شیمدل پ کیساخت  یتحت نظارت و بدون نظارت برا یریادگی یها کیموضوع، تکن نیدرک ا

 کی یریادگی یبرا (SVM) بانیبردار پشت یهانیماش .شود یمورد اتصاالت مشکوک به شبکه استفاده م

 یکردهایرو نیاگرچه، ا .شوندیاستفاده م قیدق یبندطبقه دیکمک به تول یها براخاص در داده یالگو

در برابر  دیبرد و با یدر شبکه زمان م یریگ میمدل تصم دیآموزش و تول یبرا نیماش یریادگیبر  یمبتن

  .توانند در طول دوره حمله متفاوت باشند، آموزش داده شوند یحمله که م یاز الگوها یگسترده ا فیط

همزمان  تیریرا در مد ییهاچالش ن،یماش یریادگیبر  یمبتن یهاتمیالگور نیاستفاده از چن ن،یعالوه بر ا

به  یدگیدر رس ییرهایاحتماالً تأخ نیکرد، بنابرا جادیذکر شده ا ML یهاتمیو الگور SDNکننده کنترل

مختلف  یهاو مدل هاتمیها شامل استقرار الگورحلراه یبرخ ت،یدر نها .کندیم جادیا یقانون یهادرخواست

 یروادهیپ ی[ اجرا89و همکاران. ] یعنوان مثال، مهد به .است یرعادیغ کیتراف یالگوها صیتشخ یبرا

 یحداکثر آنتروپ صی، محدود کردن نرخ، تشخ(TRW-CB) بر اعتبار یمبتن یهاتمیآستانه با الگور یتصادف

 یالگوها ییشناسا یمدل نمودار برا کی[ از 90وانگ ] نگیب .دهدیرا نشان م NETAD یهاتمیو الگور

نمودار  کیشناخته شده را به عنوان  کیتراف یطور عمده، مدل الگوها به .کند یمخرب استفاده م یکیتراف

نمودارها  سهیتواند بر اساس مقا یشود، مدل م یم جادیا دیجد کیکه تراف یهنگام .کند یم رهیذخ یرابطه ا

 نیحال، ا نیبا ا .مخرب را مسدود کند کیمنبع تراف IP رو نیکند و از ا نیینبودن آن را تع ایمخرب بودن 
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هستند،  ییو شناسا یبنداهداف طبقه یبرا ریمس رییو تغ یبندخوشه ان،یجر یبندبر اساس گروه هاتمیالگور

در مورد  حیصح یریگمیتصم یبرا لیو تحل هیهستند که زمان و منابع را در پردازش و تجز ییهاهیکه رو

مختلف ذکر  یمورد استفاده در کارها یاصل یها یژگیو 5 جدول .کنندیمصرف م کیتراف یهایناهنجار

 Lubna Fayez Eliyan  Roberto)دهد.  یرا نشان م نیماش یریادگی یشده در باال مربوط به راه حل ها

Di Pietro .) و کاهش حمالت ییشناسا یهاروش SDN نیترمحبوب اریبس ینیماش یریادگیبر  یمبتن 

 یهارا به همراه دارد، مانند فقدان مجموعه داده یخاص یهاچالش ML یهاکیهستند، اگرچه استفاده از تکن

ً از محدود یهاداده مجموعه. باال و استاندارد تیفیبا ک  یهاکه داده برندیرنج م ییهاتیموجود عموما

از دست رفته، عدم  یهایژگیشده، عدم تعادل کالس، و یگذاربرچسب یهافقدان داده نده،یرنمایغ

 یمناسب برا یژگیانتخاب و یهاعبارتند از فقدان روش گرید یهاچالش. دارند رهیو غ ،یاعتبارسنج

از مجموعه  نیماش یریادگی یکردهایرو.  مدل یپارامترها نهیتعداد به نییو نحوه تع ،یفعل یهامجموعه داده

تر وجود  یبهتر و واقع یمجموعه داده ها رایکنند، ز ینفوذ استفاده م صیتشخ یبرا یمصنوع یداده ها

به کار  دیتول طیمح کیتواند در  یکه م یکاهش قو کیتکن کیداشتن  یرو، ممکن است برا نیا از .ندارد

 یهاکه مدل شوندیارائه م یزمان یاضاف یهاچالش .مخلوط شود کیتکن کیاز  شیب با گرفته شود،

که  ییباال اریکه دقت بس شده شوند، مشاهده شیآزما شدهیسازهیشب ای یواقع یهاطیدر مح دهیدآموزش

 نیها اغلب به اتفاوت نیا .ندیآیدست نمبه یواقع یهاطیدر مح آورندیها به دست مها با مجموعه دادهمدل

مجموعه  جادیا یکه برا ییبا همان ابزارها شدهیسازهیشب ای یواقع طیکه حمالت در مح شوندیارائه م لیدل

 ندهیآ یهایبررس یرا برا یقاتیمسئله تحق کیمشکل  نیا نیبنابرا شوند،ینم اند، اجراها استفاده شدهداده

( ستندین یانتقال یریادگیبر  یکه مبتن ییآنها یعنیموجود ) نیماش یریادگیبر  یمبتن یکردهایرو .کندیباز م

 یهاداده یرو ممکن است برا نیو از ا اند،افتهیتوسعه ن SDN یکه برا کنندیاستفاده م ییهااز چارچوب زین

انطباق داده ها ممکن است مسائل /لیتبد گر،یعبارت د به .کار نکنند یبه خوب SDN در انیبر جر یمبتن

 دیبه تول ازیشامل ن یدیکل یهابه طور خالصه، چالش .کند جادیرا ا یو اعتبار سنج یکپارچگیمربوط به 

است که  یاست، که شامل حمالت ندهیباال، استاندارد، مستند و نما تیفیبا ک SDN بر یمبتن یهامجموعه داده

شده  یسازهیشب ای یواقع یهاطیها را در محتا مدل شودیمختلف در هر حمله انجام م یبا ابزارها

 یطراح تیدر نها  با مجموعه داده شیکنند. مرحله آزما افتیرا در یمشابه قتکنند و د یاعتبارسنج

بر  ی)مبتن ییشبکه ها نیداده ها در چن رایاست ز ازیمورد ن SDN یبرا نیماش یریادگی یچارچوب ها
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 Ismael Amezcua Valdovinos a, Jesús) بر بسته( متفاوت است. ی)مبتن یسنت ی( با شبکه هاانیجر

Arturo Pérez-Díaz .) 

 (Lubna Fayez Eliyan ∗, Roberto Di Pietro)هوشمند  یها چی. سوئ3.3

هستند تا بتوانند حمالت را بهتر  OpenFlow یهاچیبر هوشمندتر کردن سوئ یها مبتنحلراه یبرخ

 ییبات نت ها ییشناسا یرا برا یراه حل Hyo-Bin Bae [91]عنوان مثال،  به .کاهش دهند ای ییشناسا

 ییر شناساب یمبتن یراه حل نیچن .کند یم شنهادیدهند، پ یها انجام م SDN یرا بر رو DDoS که حمالت

است که بسته حمله  نیا یاصل دهیا .است OpenFlow یها چیبات نت ها در سوئ یجعل IP یآدرس ها

مجاور و  چیسوئ قیبر تطب یمبتن صیتشخ کردیرو، رو نیآدرس منبع نامتناسب است. از ا یدارا

 ییرا شناسا یجعل IP کند و سپس منبع یاست که بسته جدول را ارسال م چیسوئ یاطالعات پورت ورود

بر اساس  رایراه حل سبک وزن به حساب آورد ز کیتوان به عنوان  یرا م یراه حل نیچن .کند یم

ها به محافظت از کل شبکه و  چیدر سوئ صیتشخ ندیاعمال فرآ ن،یبر ا عالوه .ساده است یداده ها قیتطب

حال، بسته به اندازه  نیا با .کند یحمله قبل از انتشار در شبکه کمک م هیدر مراحل اول گر کنترل ژهیبه و

رو قادر به ارائه  نیشوند و از ا آسا لیممکن است س هاچینامعتبر، سوئ یهاحمله و تعداد درخواست

نامعتبر به کنترل کننده  یتواند منجر به انتشار درخواست ها یم ریمشکل اخ نیا .ستندین صیتشخ ندیفرآ

 یبرا یاتصال به مشتر دییشامل تأ گرید یحل ها راه .شبکه شود یمنجر به خراب تیشود و در نها

 اتصال هاست به OpenFlow یها چی[، سوئ92به عنوان مثال، در ]  .است یجعل IP منابع ییشناسا

SDN جعل نشده(  یمتصل واقع زبانیهر م به .کنند یم لتریرا ف یجعل یکنند و بسته ها یم دییرا تأ(

 به ذکر است که رفتار کنترل الزم .شود یابع شبکه اختصاص داده مبر اساس استفاده از من یخاص ازیامت

 اثر حمله ن،یبنابرا  .کند یم رییمتصل تغمیزبان های اختصاص داده شده به  یازهایبر اساس امت گر

DoS است تیمز کیدهد که  یاختصاص م ایمنابع شبکه را به صورت پو یراه حل نیچن  .محدود است. 

مورد حمله قرار  وندیپ دییپس از تأ SDN در یخاص یهازبانیکه در آن م ییهاتیوجود، موقع نیا با

 ای هازبانیاز م یبرخ ن،یبنابرا .رندیگیقرار نم یمورد بررس یشنهادیحل پراه نیدر ا رند،یگیم

 Lubna Fayez )هستند ریپذبیآس DoS/DDoSدرون شبکه همچنان در برابر حمالت  یهاسیسرو

(Eliyan ∗, Roberto Di Pietro . 
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 (Lubna Fayez Eliyan ∗, Roberto Di Pietro) امن یارتباط یکانال ها .3.4

به  یدگیرس یکنترل برا یماهایداده ها و هواپ نیب یکانال ارتباط یساز منیشامل ا گرید یحل ها راه

، (IPsec) نترنتیپروتکل ا تی[ از امن95و همکاران. ] Ertaulبه عنوان مثال،  .است DoS/DDoS حمالت

کردن کانال  منیا یبرا (TLS) حمل و نقل هیال تیو امن (AES) شرفتهیپ یاستاندارد رمزگذار یرمزگذار

 ای یسینوبرنامه یبه جا ،یو دفاع ژهیبا هدف و منیا یهاپروتکل نیاستفاده از چن .کندیاستفاده م یارتباط

از شبکه را  یترکند، محافظت مطمئن جادیرا ا هایریپذبیآس یبرخ تواندیکه م دیجد یهاهیتوسعه رو

 نیب ازیمورد ن بیو ترت یکپارچگی لیبه دل SDN طیپروتکل ها در مح نیحال، ادغام ا نیا با .کندیفراهم م

استانداردها و  یپروتکل دوم نیا -است  زیچالش برانگ OpenFlow ذکر شده و پروتکل یپروتکل ها

کنند تا سربار کنترل کننده  یاستفاده م یاز کانال ارتباط گرید یحل ها راه .مشخصات خاص خود را دارد

شده  شنهادی[ پ97[ و ]5،96از حمالت محافظت کنند. همانطور که در ] یناش یرا کاهش دهند تا از خراب

استفاده از  .بسته در ارسال به کنترل کننده به دست آورد یها امیتوان با محدود کردن نرخ پ یاست، م

 یحمله با کاهش شدت آن کمک م ریبه کاهش تأث DoS/DDoS به حمالت یدگیرس یبرا یل ارتباطکانا

منابع شبکه را تمام  تواندیکننده وجود دارد که مبه کنترل یکمتر یورود یهادرخواست جه،ینت در .کند

 یبا نرخ باال در صورت حمالت باال تیحال، بسته به اندازه حمله و سرعت آن، شبکه در نها نیبا ا .کند

 یکانال ها یساز منیمورد استفاده در هنگام ا یاصل یها یژگیو 7 جدول .خوردیدرخواست شکست م

 Lubna Fayez Eliyan ∗, Roberto) دهد. یرا نشان م DoS/DDoSبه حمالت  یدگیرس یبرا یارتباط

Di Pietro .) 

  گرید یراه حل ها

مختلف که در باال مورد بحث قرار گرفت، همانطور که  یکردهایاز رو یبیاز راه حل ها شامل ترک یبرخ

 قیرا از طر DoS ریسطح برنامه، تأث یهاحلراه عمدتاً، .[98] .و همکاران ارائه شده است Jeong توسط

و  یبندزمان نیکننده، و همچنبه کنترل یورود کیتراف یبر رو (DPI) قیبسته عم یبازرس ندیاعمال فرآ

 ییشود، جا یم تیبه سرور هدا گر قبل از ارسال به کنترل کیتراف .کنندیمحدود م ک،یتراف یبندصف

برنامه اجازه  ن،یعالوه بر ا  .شود یم نییتع یزیبرنامه ر یبرا تیاولو ریشود و مقاد یم یکه طبقه بند

 نیا .کند یرا محدود م DoS اثر نیصفحه داده و صفحه کنترل محدود شود، بنابرا نیدهد تا ارتباط ب یم
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 انیمجدد جر تیدرخواست ها و هدا یزمان بند ،یورود یبسته ها یمانند بازرس کیتکن نیراه حل چند

قبل از  دیکنترل کننده با رایدهد ز یبسته رخ م یرهایاز تاخ یحال، برخ نیا با .کند یم بیها را ترک

 چیدر سوئ کیدر انتقال تراف ریالزم که منجر به تاخ انیجر نینصب قوان یبه درخواست ها برا یدگیرس

ها شامل محافظت در برابر حلراه یبرخ .باشد DPI ندیشود، منتظر فرآ یم ازیمورد ن یها به آدرس ها

کار با  نیا. [99] مانند کنند،یاستفاده م یمجاز نیماش نیاست که از چند ییهاSDN یبر رو DoS حمالت

 .شود یمشترک انجام م یها زبانیم نیمنابع مشترک و نظارت بر استفاده از منابع ب نیب یاعمال جداساز

 ژهیبه و از،یمنابع در صورت ن صیو عدم تخص صیچندگانه با تخص یمجاز یها نیمفهوم ماش یریبکارگ

 یم یو سازگار یریتوان فراهم کرد، به شبکه انعطاف پذ یم یشتریدر زمان حمله، که در آن منابع ب

 نیاز ماش یکیکه در  یبه آلوده شدن حمله در صورت زولهیا یمجاز یها نیداشتن ماش ن،یعالوه بر ا .دهد

 تیریمد ،یصرف نگهدار دیتالش با یادیحال، مقدار ز نیا با .کند یرخ داده باشد، کمک م یمجاز یها

استفاده از فاصله را با  DDoS حمله کی[ 100در ] سندگانیمختلف شود. نو یمجاز یهانیماش یو هماهنگ

به  یعاد طیاست که در شرا یاتینرمال توان عمل عیتوز یبازه ا نیچن .کنندیم ییشناسا اتیعمل نانیاطم

حمله قابل  کی نان،یاساس انحراف از فاصله اطم بر .وجود ندارد DDoS که در آن حمله دیآ یدست م

سبک وزن استفاده  کردیرو کیحمله به عنوان  صیتشخ یتوان از آن برا یرو، م نیا از .است صیتشخ

با دقت با توجه به اندازه شبکه و  دیبا نانیفاصله اطم میتنظ ق،یدق یریگ میتصم یحال، برا نیا با .کرد

 Draw-Bridge [101] .و همکاران یل ت،ینها در .مورد انتظار ملحق شوند، انجام شود یها زبانیتعداد م

 حمالت صیبهبود تشخ یتوانند با کنترل کننده ها برا یم یینها یها زبانیکه در آن م ، می کند شنهادیرا پ

DDoS گذارند، که به  یرا با کنترلر به اشتراک م کیاز تراف یبه طور عمده، آنها بخش .کنند یهمکار

 نیفرض بر ا ،یکردیرو نیدر چن .ردیگ یها به کار م چیرا در سوئ ازیمورد ن انیجر نینوبه خود قوان

وجود، داشتن تعداد  نیا با .شده است دییبه شبکه متصل شده اند و منابع آنها تأ تیبا موفقمیزبان است که 

گذارند، منجر به اضافه بار سرور و به  یبه اشتراک م گر خود را با کنترل یها انیکه جر زبانیم یادیز

مختلف  یمورد استفاده در کارها یاصل یها یژگیو 8 جدول .شود یسرور و شبکه م یطور بالقوه خراب

 (. Lubna Fayez Eliyan ∗, Roberto Di Pietro) دهد. یذکر شده در باال را مورد بحث قرار م
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