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 چکیده

صورت مجازی کار یی که  به هاسیستم خصوصه بآید می به حساب میی مهم در هر سیستهاامنیت یکی از موضوعات و بحث

مبحث رایانش ابری سطح  .کندمیی جبران ناپذیری را وارد هاسیستم به خطر بیفتد آسیبی که امنیت صورت نند. درکمی

باشد. مین زمینه ایدرگیرد بنابراین داشتن ایمنی مناسب موضوعی قابل توجه میرا در دنیای مجازی دربر هاوسیعی از سیستم

های به عمل آمده طی بررسی داده شود.راهکاری برای امنیت رایانش ابری ارائه  بر آن شده تاسعی ن مقاله ایدربه این منظور 

 در رایانش ابری و معماری کلی آن ایا مفاهیم پایهابتد. داده شده استپیشنهاد برای آن  ایبهینهپذیر  آستانه تطبیق الگوریتم

تشریح حمالتی که در رایانش ابری صورت به  تشریح شده است در ادامه  DDOSتحمالانواع  در بخش بعد، شرح داده شده

 SDN, DDOSگرافیکی تلفیقی مدل و بیان شده  در جلوگیری از حمالت  SDNتاثیر  همچنین وپرداخته شده است گیرد می

((DaMASK دو نوع  مزایا و معایب به بررسی در بخش بعدداده شده است. ی مختلف آن به طور کامل شرح هاو قسمت

 حملهگیری از وتشخیص نفوذ و جلبرای  ایبهینهپذیر  آستانه تطبیق الگوریتم در آخر و ،پرداخته شده است ایالگوریتم خوشه

 .داده شده استپیشنهاد 

 

 

 SDN،  DaMASK ،خوشه سازیالگوریتم ابری، امنیت رایانش  ،DDOSحمله :کلمات کلیدی
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 مقدمه:

نترنت ایدر هاست از ذخیره سازی و دستیابی به اطالعات و برنامها به زبان ساده عبارت Cloud Computingرایانش ابری یا 

البته رایانش ابری تنها ! باشدمی نترنتایی برایای( استعارهCloudدیسک کامپیوتر شخصی، در واقع ابر )روی هارده و نه ب

کنید عالوه میدیسک کامپیوتر شخصی خود اجرا که نرم افزاری را از روی هاردمیهنگا. ذخیره و بازیابی اطالعات نیست ۀدربار

امکانات یک و یا کنید. فرض کنید از میاز پردازشگر و حافظه موقت کامپیوترتان نیز استفاده  ،بر ذخیره و دستیابی به اطالعات

نکه آنها را با صرف هزینه هنگفتی بخرید و در محل کار مستقر سازید بلکه فقط ایچند کامپیوتر قدرتمند استفاده کنید، بدون

ایده و مفهوم اصلی رایانش ابری که در دو مقوله سخت افزار و  .کنید هزینه )اجاره( بپردازیدمیبه اندازه امکاناتی که استفاده 

م و مطابق ایم بلکه اجاره کردهایکه از نرم افزار و یا سخت افزاری استفاده کنیم که آنرا نخریدهد. اینکنمیاری معنا پیدا نرم افز

به طور مداوم  نترنت وخدمات شبکهای همانطور که تعداد کاربران کنیم هزینه بپردازیم.میبا منابع و امکاناتی که استفاده 

 .است آسیب باال شبکه هزینه به علت حمالت کند،میرشد  خدمات آنالین اینترنت برای و  وابستگی به کندمیپیدا   افزایش

 دادن کیفیتاز دست و در نتیجه گذشته در طول چند سال رو به رشد تبدیل به یک مشکل ،(Dos3حمالت انکار سرویس)

کند تا کاربر قانونی را از دسترسی به اطالعات می، هکر تالش درحمالت انکار سرویس شود.می خدمات رسانی برای قربانیان

 ی کامپیوتری قطع کند.هامنابع شبکه مانند یک وب سایت، خدمات وب، و یا سیستم

به قربانیان صورت  هان حمله تولید مقدار زیادی از درخواستای،  در(DDoS2حمالت انکار سرویس توزیع شده ) در مورد

که در فوریه DDoSشود. یک مثال خوب از حمله می هاشدن و از کار افتادن  خدمات سرویس آنمختلگیرد که باعث می

ی امنیتی آن هاشرکت .باشداصلی اتحادیه اروپا و آمریکا می بزرگ  به سرورهای DDoSاتفاق افتاده است یک حمله  2136

بالفاصله پس از حمله  ،ست که در جامعه امنیت شبکهن اای حمله را  به  عنوان یک حمله قدرتمند نامیدند. دلیل اصلی

DDOS برای جلوگیری از حمله  ی صورت گرفتههادر بررسی. مهاجمان حمالت قابل ردیابی و شناسایی نیستندDDOS  در

 باشد:میدارای دو زیرگروه ارائه شده است که  8DMASKبه نام  گرافیکییک مدل   ،SDNبا استفاده از  محیط رایانش ابری

DaMask-D و DaMask-M در ادامه شرح خواهیم  نیاز است که برای تشخیص حمله اییک الگوریتم خوشه همچنین به

به  هاباشد و فرآیند خودکاری است که در طی آن، نمونهمیی یادگیری بدون نظارت هایکی از شاخه6بندیخوشهداد. 

شود. بنابراین خوشه گفته می 5خوشه هان دستهای شوند که بهمیشند تقسیم بامییی که اعضای آن مشابه یکدیگر هادسته

باشند. میی دیگر غیر مشابه هاباشد که در آن اشیاء با یکدیگر مشابه بوده و با اشیاء موجود در خوشهمیاز اشیاء  ایمجموعه

مورد استفاده قرار  بندیخوشهعیار فاصله را برای توان ممیتوان معیارهای مختلفی را در نظر گرفت مثال میبرای مشابه بودن 

 بندیخوشه، بندیخوشهن نوع ایعنوان یک خوشه در نظر گرفت که بهه داد و اشیائی را که به یکدیگر نزدیکتر هستند را ب

 شود .مینیز گفته  4مبتنی بر فاصله

 معماری رایانش ابری

نشان داده  3شکل آمریکا در (NISTملی فناوری ) استاندارد موسسه توسط ف رایانش ابرییتعر براساسمعماری رایانش ابری 

 .داده خواهد شدتوضیح بطور کامل در ادامه  ختلف این معماریی مهاقسمت استشده

 سازیهای آمادهشکل

                                                           
1Denial of Service 
2Distributed Denial of Service 
3DDoSattack mitigation architecture software-defined networking 

Clustering4 
Cluster 5 

6 Distance-based Clustering 
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یا کند و ممکن است توسط خود سازمان زیرساخت ابری تنها برای یک سازمان کار می :(Private cloud)ابر خصوصی 

 .تواند درون یا بیرون سازمان جای بگیردمیهمچنین  شرکتی دیگر مدیریت شود،

زیرساخت ابری بین چند سازمان به اشتراک گذاشته شده و یک گروه مشخص که  :(Community cloud)ابر گروهی 

ن ابر ای کند.پشتیبانی میگذاری و مالحضات قانونی( دارند را ایی مشترک )مثل: ماموریت، نیازهای امنیتی، سیاستوظیفه

 .تواند درون یا بیرون سازمان جای بگیردها یا یک شرکت دیگر مدیریت شود، همچنین میتواند توسط سازمانمی

زیرساخت ابری برای عموم یا برای دسته بزرگی از مشتریان در دسترس است و مالک آن : (Public cloud) ابر عمومی

 .فروشدمی  ی ران خدمات ابرایسازمانی است که

که هر کدام  اندتشکیل شده زیرساخت ابری از دو یا بیشتر ابر )خصوصی، گروهی یا عمومی( (Hybrid cloud):ابر آمیخته

های کاربردی را ها و برنامهاستاندارد شده یا انحصاری که داده هایفناوری ۀوسیله دارند ولی بهای یکتای خود را نگه میویژگی

 .اندکند به یکدیگر وصل شدهجابجاپذیر می

 ی سرویس دهیهاشکل

روی که بر سرویس دهندهبرنامه کاربردیِ و چیزی که برای مشتری فراهم شده است  (SaaS):افزار ابری به عنوان سرویسنرم

از طریق یک رابط برای کالینت ضعیف همچون  مختلف های کالینتدستگاه  حال اجراست و توسطدر  ساخت ابریزیر

مل، فضای های عاشبکه، سرورها، سیستممانند  زیرساخت ابری ی،ر دسترس است. مشترمیل( دایمرورگر وب )مثل:

تنظیمات محدود قادر به مدیریت  تنهاکند، افزار کاربردی را مدیریت یا کنترل نمینرم یسازی زیرین یا حتذخیره

 باشد.می برنامه در سطح کاربر هایپیکربندی

زیرساخت   بر روی  کاربردی ساخته شده توسط خود رامشتری امکان دارد که برنامه (PaaS):بستر ابری به عنوان سرویس

 شوند )مثل:کننده پشتیبانی میهمنویسی و ابزارهایی که توسط فراهای برنامهبا استفاده از زبان  ن برنامهای ابری قرار دهد.

سازی فضای ذخیره  شبکه، سرورها یا :مشتری زیرساخت ابرین قسمت هم ایدرنت( ساخته شده است. جاوا، پایتون، دات

قرارداده شده و احتماال پیکربندی محیط میزبانی )هاست( کند اما بر روی برنامه کاربردی زیرین را مدیریت یا کنترل نمی

 .برنامه کنترل دارد

امکانی که برای مشتری فراهم آوری شده توان پردازشی، فضای ذخیرسازی،  (IaaS):زیرساخت ابری به عنوان سرویس

های تواند شامل سیستمدلخواه خود که میافزار تواند نرمای که مشتری میای رایانشی است به گونهها و دیگر منابع پایهشبکه

کند ولی بر های کاربردی باشد را قرار داده و اجرا کند. مشتری زیرساخت ابری زیرین را مدیریت یا کنترل نمیعامل و برنامه

های هبندی )مثل: دیوارهای قرارداده شده و احتماال گزینش اجزا شبکهسازی، برنامههای عامل، فضای ذخیرهروی سیستم

 .کندمیکنترل را آتش، همسنگ)متعادل( کننده بار

 در رایانش ابری اساسی هایویژگی

 )سفارشسرویس درخواستی )بنابهسلف

که نیاز بود از هر سازی در شبکه را همینسویه امکانات رایانشی همچون سرور و فضای ذخیرهتواند یکمشتری می

 .خودکار و بدون نیاز به دخالت انسان بدست آوردبه صورت  دهندهسرویس

 دسترسی فراگیر شبکه

ها دست یافت، سازوکارهایی که توان با سازوکارهایی استاندارد به آنامکانات روی شبکه در دسترس هستند و می

ها( را PDAها وتاپل، لپهای موبایگوشی :های ضعیف و قوی )مثلکالینت همانند بسترهایی ناهمگون اندهشداستفاده

 .دکنپشتیبانی می
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 منابع ادغام

ه ن کار بای رسانی کنند،به همه مشتریان خدمت یاند تا با بکارگیری مدل چندمشتریشده ادغام سرویس دهندهمنابع رایانشیِ 

صورت  ،شوندگرفته میپسدرخواست مشتری واگذار و وسیله منابع فیزیکی یا مجازی مختلف که به شکلی پویا و بنابه

ولی ممکن است در سطوح باالتر انتزاعی ،گیرد. مشتری معموال کنترل یا دانشی درباره محل دقیق منابع فراهم شده ندارد می

سازی، توان پردازشی، بتواند محل را تعیین کند )مثل: کشور، استان یا مرکز داده(. برای نمونه منابع شامل فضای ذخیره

 .شودهای مجازی میی باند شبکه و ماشینحافظه، پهنا

 (پذیری سریع )درجاانعطاف

)از دید مقیاس( یا درجا آزاد  وددست آورد تا به سرعت گسترش داده شه پذیرانه ببه سرعت و انعطاف  توان امکانات رامی

دن در دسترس هستند اغلب سرعت به مقیاس کوچکتری دست یابند. از دید مشتری امکاناتی که برای بدست آم اتا ب ،شوند

 .توانند به هر مقدار و در هر زمان خریداری شوندآیند و مینامحدود به نظر می

 گیری شدههای اندازهسرویس

گیری در سطحی از که مناسب ن کار با بکارگیری توانایی اندازهای کنند،های ابری منابع را خودکار کنترل و بهینه میسیستم

شود. میزان سازی، توان پردازشی، پهنای باند و شمارِ کاربران فعال( است انجام میل: فضای ذخیرهی آن سرویس)مثگونه

 .، کنترل شده و گزارش داده شودسرویس دهندهتواند به شکلی شفاف هم برای مشتری و هم برای استفاده از منابع می

 ،ای بودن و کارکرد معناییپیمانه تمرکز بر نابستگی مکانی، وابستگی پایین،  گرا بودن وافزار ابری به خاطر سرویسنرم :نکته

 .جویداز تمام مزایای مفهوم ابری بهره می
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 NIST معماری رایانش ابری براساس استاندارد :1شکل

 

 DDOSحمله 

حمله خودکار، ست. از آنجا که با استفاده ازابزار خودکار ا آور است به خاطر  تهدید خیلی DDoSیکی از دالیلی که حمالت 

هزاران  اگر . و اندازدمیثانیه از کار  5سیستم را در  ، باشد ضعیفداشته باشد و امنیت سیستم  سیستم به اگر یک بار حمله 

، سیل Trin11 ،TFNمانند DDoS حمله ی هاابزار. افتدمیاز کار  حمله ایک دقیقه بدر تنها وجود داشته باشد  میزبان 

 . شودمیاست. که حتی برای راه اندازی حمالت مخفیانه هم استفاده Stacheldraht ( و TFN2K) 2111شبکه 

 DDOSعالئم حمله

توان به نحوه عملکرد سرویس مشکوک شد و جلوی مین است که به سرعت این نوع حمالتایخوشبختانه یکی از موارد مثبت

گیرد ممکن است با توجه به اهداف و شیوه به کار میقرار DDOS  نکه سروری مورد حملهایگرفت، پس ازاختالل بیشتر را 

 .کنیممین عالئم را ذکر ایی آن دچار اختالل شود، در زیر لیستی ازهارفته یک قسمت از منابع یا همه ی قسمت

اشد، معموال خیلی کند و با وقفه به درخواست د حمله قرار گرفته برسروری که مو:هاکندی در پاسخگویی به درخواست

 !نیستDDOS  ن نشانه همیشه دلیل حملهایدهد، البتهمیبارگذاری صفحات پاسخ 

گاهی ممکن است صفحات استاتیک که نیازی به اتصال پایگاه داده ندارند به راحتی بارگذاری :عدم اتصال به پایگاه داده

صفحات داینامیک برقرار نشود، در چنین مواقعی معموال پیام تکمیل ظرفیت اتصال به  شوند، ولی اتصال به پایگاه داده برای

 .ظاهر خواهد شد  too many connection پایگاه داده یا
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تواند مصرف بیش از حد و غیر طبیعی منابع سرور میDDOS  ی حملههایکی دیگر از نشانه:مصرف بیش از حد منابع سرور

،  DDOSی حملههایکی دیگر از نشانه:هاافزایش انفجاری درخواست. باند در یک بازه زمانی کوتاه باشدمثل حافظه و یا پهنای 

 .ن موضوع پی بردایتوان بهمیو قسمت آمار،  log به سرور است که با مشاهده فایل http وجود شمار زیادی درخواست

قرار میل را هدف ایی جانبی یک سرور نظیر سرویساهسرویسDDOS   گاهی مواقع حمالت:ی جانبیهااختالالت در سرویس

 .میل ممکن است به کندی صورت گیرد یا دچار وقفه شوداین مواقع ارسال و دریافتای، دردهد

 شود؟مییی استفاده هااز چه روش  DDOSدر حمله

به طور مختصر و جهت آشنایی را  آنها در ادامه  شود، کهمین نوع حمالت استفاده ایدر هاچند روش به عنوان شایع ترین

 .کنیممیاشاره 

به   ping)یها)یا بسته هاکند با ارسال درخواستمین شیوه مهاجم سعی ایدر:هایا طوفان درخواست Ping Flood روش

از کار ن عمل، کل منابع سرور را اشغال کند تا در نهایت آن را به طور کامل ایسمت کامپیوتر هدف )قربانی(، و با تکرار

 .ندازدابی

نوع خاصی از طوفان درخواستها به یک سرور است   Smurf attackیک : یا استفاده از نقص تنظیمات Smurf attack روش

ی موجود در یک هایی از اطالعات به تمام کامپیوترهاکه طی آن به دلیل وجود ضعف در تنظیمات سرویس، اجازه ارسال بسته

 .آنها است Broadcast یک کامپیوتر خاص از طریق آدرسشبکه در عوض ارسال آن به 

نجا مهاجم این تفاوت که درایروش اخیر نیز در عمل مشابه با موارد گفته شده است، باSYN flood : یا SYN حمالت موسوم به

ر معمولی، از عادی و تایید شده به عنوان یک کارب ایدر پشت چهره TCP/SYN یهاهایی از نوع بستهبا ارسال درخواست

شود تا اتصال نیمه باز میکند که پس از ارسال پاسخ درخواست، هیچ جوابی به پاسخ سرور داده نمیسرور تقاضای اتصال 

ن اتصاالت نیمه باز، منابع سرور اشغال شده و نهایتا موجب بروز اختالل و از کار این بین با افزایشایدر ،همچنان برقرار باشد

 .شودمیافتادن آن 

ناقص به هم متصل شده و شبیه به هم را به  یهاپی ایاز این شیوه رشتهایدرTeardrop attacks : یا Teardrop روش

سرور دچار نقص در تشخیص  TCP/IP fragmentation re-assembly کنند که اگر تنظیمات قسمتمیسرور ارسال 

کنید دو تا میمشاهده  2همانطور که در شکل . سرور خواهد شددر  overload آنها باشد، موجب بروز مشکل اضافه بار یا

باشد و چند هکر هم میکند و سرور مرکزی هم در حال سرویس دادن مینترنت با هم تبادل اطالعات ایکالینت در فضای

 جاد اختالل کنند.ایتوانند خود را به عنوان کالینت معرفی کرده و در سرورمی

 

 

 هکرها در شبکه: محل قرارگیری 2شکل

تواند میکه چگونه  ،ایبهینهالگوریتم در محیط ابر و پیشنهاد   DDOSی جلوگیری از حملههابررسی را هن مقاله ایهدف ما از

 حمله را تشخیص داده و باعث بهبود پیچیدگی تشخیص زمانی شود.
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 انجام داد؟توان می DDOSرا با استفاده از رایانش ابری در مقابله با حمله  اقداماتیچه 

 کنند. میجای کاربران، فراهم آورندگان ابر، شبکه ومنابع محاسباتی را کنترل ه . ب3

ی پویا با هاباید قادر به تطبیق در شبکه DDoS. اختصاص منابع و مهاجرت ماشین مجازی ازدید مدافعان، مدافع حمالت 2

 در برابر حمالت باال باقی بماند. آنو عکس العمل   نها،  نرخ تشخیصایباشد وبا همهتغییرات مداوم توپولوژی 

ن کار قابلیت اطمینان در تقسیم شبکه را ای گذارند.مییکسانی از ابر را به اشتراک  ایکاربران ابر زیرساخت شبکهمی. تما8

 دهد..میافزایش 

را در محیط ابر خصوصی شبکه یک میشرح خواهیم داد. برای سهولت نمایش، مهاج 8ن رابطه را توسط شکل ایما مثالی در

شبکه سازمان تحت عنوان مهاجم ابر میم. مهاجم خارج از محیط ابر عموایسازمان تحت عنوان مهاجم داخلی درنظر گرفته

شوند. سرور موجود در محیط ابر خصوصی، میشود و بقیه ی مهاجمان تحت عنوان مهاجمان خارجی شناخته میشناخته 

نجا موجود است. در سناریوی اول سرور قربانی داخل محیط ابر خصوصی ایشود. دو سناریوی حمله درمیه سرور داخلی نامید

اول، دو نوع ترافیک حمله وجود دارد  سناریوی حملۀ قرار دارد.میقرار دارد. در سناریوی دوم سرور قربانی در محیط ابر عمو

تواند میداخلی سازمان  DDoSسیستم جلوگیری از حمالت  ( نمایش داده شده است.2( و )3به صورت ) 8که در شکل 

ا ترافیک داخلی به سیستم این دارد کهای( بستگی به3(، درحالی که تشخیص ترافیک حمله )2ترافیک حمله را تشخیص دهد)

( 5و ) (6(، )8به صورت ) 8سه نوع ترافیک حمله وجود دارد که درشکل  .هدایت شده یا خیر DDoS  جلوگیری از حمالت

نکه ترافیک شبکه داخلی را ترک کند، تنها قادر به بررسی و فیلترسازی اینمایش داده شده است. دفاع داخلی سازمان قبل از

  .(6باشد)میو نوع جلوگیریِ پیشنهاد شده توسط فراهم آورنده ابر قادر به بررسی ترافیک حمله  .(8باشد)میترافیک حمله 

ی خاص هستند، قادرند نوع دفاع هارفته، همانند حمله به الیه اپلیکیشن که هدف، اپلیکیشنن حال اکثر حمالت پیشایبا

باشد زیرا در شبکه فیزیکی مشابه منشا شده است یا می( 5توسط ابر دور بزنند. اکثر حمالت یواشکی شماره ) را پیشنهاد شده

نطور ای آن اجرا شده است  دریافت کرده است. اکثرکه اپلیکیشن در  ایرا در شبکه ی مشابه با شبکه ایمنبع فیزیکی

 شود.می، بدون نیاز به سخت افزار تشخیص، کنترل hypervisorsی داخلی یا هاتوسط سوییچ هاترافیک

 

 مومی( نشان داده شده است: پنچ نوع حمله  که به قسمت رایانش ابری ) قسمت ابر خصوصی و ابر ع3شکل

 DDOSدر دفاع از حمالت  SDNتاثیر نفوذ 

SDN  کنترل انتزاع -3کند: میدو مفهوم مهم و اساسی را بیانdata plane2- شبکه تابع مجازی سازی. و همچنین

 کنند.میی زیر را معرفی هامشخصه
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  کنترل شبکه مرکزی: سیستم عامل شبکه مرکزیNOSی موجود در شبکه مستقیما متصل هاسوییچمی، به تما

 است. 

  :ارسال ساده بستهdata plane  درSDN ی های ارسال تولید شده توسط برنامههارا با توجه به سیاست هابسته

 کند.میکنترل، به راحتی ارسال 

 ی مبتنی بر اجرای تابع: توابع شبکه عموما توسط سوییچ یا یک هانرم افزار شبکهmiddle box  تحت عنوان

از راه دور  هاگیرند و با سوییچمیقرار  NOSی کنترل باالی هان برنامهاید.شونمیاجرا  SDNی کنترل هابرنامه

 کنند.میارتباط برقرار 

 کند تا توسعه دهندگان عملکرد میی کنترل پنهان هاشبکه مجازی: مجازی سازی شبکه توپولوژی شبکه را از برنامه

 شبکه بتوانند روی عملکرد اجرا تمرکز کنند.

 ایاز منطق تشخیص پیشرفته SDNاز دو جهت تاثیر گذار است. از یک طرف،  DDoSروی دفاع از حمالت  SDNاجرای 

هایی که از middle boxیا  هار اجرا شوند. از طرف دیگر، دستگاهت سازد تا راحتمیرا قادر  هادازشبرخوردار است و زیرپر

ی مبتنی بر هاقرار بگیرند. در مقایسه با پردازش بسته NOSاالی ابتدا داخل شبکه توزیع شده بودند نیاز است تا ازین پس ب

خاطر ترافیک شبکه ه جاد شده بایکند. تاخیرهای شبکه و سرباریمیرا خیلی آهسته تر پردازش  هاسخت افزار، نرم افزار بسته

ممکن است  هاو سوییچ DDoSحمالت آید. برای مثال شِمای دفاع از میوجود ه ی کنترل بهادلیل ارتباط بین برنامهه عموما ب

 به یک نوع حمله جدید تبدیل شوند.

 DaMaskطراحی 

همراه کنیم. راه حل پیشنهادی  SDNرا با رایانش ابری و  DDoSنیاز است دفاع از حمالت به توضیحاتی که گفتیم،با توجه 

فراهم آورنده  باشد که تا حد ممکن هزینه گسترش مانند سخت افزارهای اضافی یا تغییر پروتکل شرکت و  ایگونهه باید ب

 .را کاهش دهد سرویس ابر

ن کار توسط مجازی سازی شبکه انجام ایست کهاما جداسازی ترافیک شبکه شرکت از ترافیک شبکه اصلی  ۀدای:اول چالش

ن تکه را به ایدهیم اختیارمیسپس به فراهم آورنده ابر اجازه  شود. می، )تکه( گفته ایشود. به چنین شبکه مجازیمی

مرتبط  ایصاحبش اعطا کند. همانند مجازی سازی سخت افزار یا مجازی سازی پلت فرم، یک تکه تنها شامل جریانات شبکه

شود و دیگران قادر میکه به آن تعلق دارد دیده ی دیگر مجزاست. هر تکه تنها توسط سازمانی هاباشد و از تکهمیبه سازمان 

 شود برای دیگر کاربران ابر شفاف است. میبه دیدن آن نیستند. بنابراین عملیاتی که روی )تکه( انجام 

ن گونه معرفی کرد که باید الگوریتم تشخیص نفوذ مناسبی که از کاهش سرباری ارتباطات سر رشته ایتوانمی :دومچالش 

ن حین پروسه تشخیص به خودی خود باید آنقدر سریع باشد تا بتواند با سرعت ارسال بسته اینتخاب کنیم. اما دردارد را ا

ن راه یاری ایتواند ما را درمیی تشخیص نفوذ موجود به دلیل وابسته نبودن به سخت افزار خاص هاالگوریتم  هماهنگ باشد.

یا ترکیب دو  هاتلف از قبیل تشخیص از طریق امضا یا تشخیص آنومالیی مخهاکند. همچنین ارزش مانیتور کردن تشخیص

 ن راه یاری خواهد کرد.ایمورد ذکر شده را دارد و ما را در

ن است که ایده ماای برای تامین آخرین مورد ذکر شده، نیاز است هر )تکه( در ابر پیکربندی دوباره و سریع داشته باشد.

)تکه( زمانی انجام شود که ماشین مجازی درحال مهاجرت از یک نقطه به نقطه دیگر است. به  پیکربندی دوباره پروفایل هر

را بررسی کند و زمانی  هاسازمانمیتواند کنترلرهای تمامیکند بنابراین مینکه فراهم آورنده ابر شبکه را مجازی سازی ایدلیل

شود، فراهم میکند. زمانی که پروفایل جدید )تکه( اعمال میدی گیرد پروفایل )تکه( را دوباره پیکربنمیکه مهاجرتی صورت 

 شود که سازمان مربوطه کنترل )تکه( را به عهده گرفته است.مین ئآورنده ابر مطم

 DaMaskجریان کاری 
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 kMaMaDمعماری  گیریم. میرا درنظر  kMaMaDتحت عنوان  DDoS، یک معماری کاهنده حمالت مانبرای اثبات ادعای

. عملکرد krowD arhktiwa ,kwkrowD tolkwonnww ,kwkrowD MnnnhtMkholkwدارای سه الیه است که عبارتند از: 

-Dوجود دارد که عبارتند از:  kMaMaDباشد. دو ماژول مستقل در می kkoDتشخیص و واکنش حمالت  kMaMaDاصلی 

DaMask  وM-DaMask .D-DaMask  سیستم تشخیص حمالت شبکه است وM-DaMask  باشد. میماژول واکنش

 دهد.میجریان کاری را نشان  6شکل 

 DaMask-Dماژول 

ن حوزه عمل ایی تشخیص امضا نیز درهانکه سیستمایباشد. بامیسیستم تشخیص حمالت مشکوک  DaMask-Dماژول 

به  aheenwdoMولیت تولید بسته امضا بجای سوییچ یا ئمس Dkkن دلیل که در ایکنند اما بازهم کارامد نیستند. بهمی

برای ارسال مجدد به سمت سوییچ  هابستهمیشود که عالوه بر کاهش سرعت پردازش، به تمامیبرنامه کنترل از راه دور محول 

یاده سازی باشد. ازین پس فرض کنید الگوریتم تشخیص ما پمینیاز دارد. بنابراین تمرکز ما روی تشخیص حمالت مشکوک 

ن بسته به کدام )تکه( ایکند کهمیدر فاز آنالین، زمانی که بسته جدید به سوییچ میرسد، فراهم آورنده ابر بررسی   شده است.

مربوط به آن )تکه( بررسی  kODدهد. بعد از دریافت پیغام، میمربوطه ی آن )تکه( پیغام  kODمربوط است سپس به 

آمار جریان کاری جاری را به  kODمتعلق به جریان کاری جاری است یا خیر. اگر متعلق بود،  ا بسته ی دریافتیایکند کهمی

کند. سپس ما میجاد این صورت )اگر متعلق به جریان کاری جاری نبود( رکورد جدید برای جریانایکند در غیرمیروز رسانی 

را  ایکنیم. اگر نتیجه کوئری حملهمییص ارسال یک کوئری از طریق جریان کاری جدید یا بروزرسانی شده به مدل تشخ

کند. اما اگر نتیجه کوئری میارسال  DaMask-Dهشداری را به همراه اطالعات بسته به ماژول  DaMask-D،  برگرداند

شود. اگر بسته نوع جدیدی از حمالت باشد عموما مدل تشخیص قادر به مینرمال باشد، بسته به مقصد موردنظرش ارسال 

ن بررسی از طریق ایشناسایی نوع حمله بسته نیست. در چنین حالتی، بسته باید مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد که نتیجه ی

 گیرد.میپروسه ی مدل بروزرسانی برای بروزرسانی مدل تشخیص مورد استفاده قرار 

 

 DaMask-Mماژول 

دهند، مینترنت انجام ایموجود در DDoSیک سیستم واکنش حمله است. کاری که محافظان  DaMask-Mماژول 

با همکاری  های پیشرفته باید سوییچهای واکنشی  ساده و محدود دارد زیرا برای استفاده ازمنطق  پس پردازشهاآپشن

، میتوان چنین Dkkن توابع وقت تلف کنی است. توسط اییکدیگر بصورت توزیع شده عمل کنند. پیاده سازی و مدیریت

کنترل   enMlwی مختلف با همکاری هاتوان انواع مختلف بسته را در محلمیرا پیاده سازی کرد برای مثال  ایپیچیدهمنطق 

 DaMask-M. زمانی که nolباشد: انتخاب یک اقدام متقابل و تولید کننده میشامل دوتابع  DaMask-Mقرنطینه کرد. 

یک )اقدام متقابل( تطبیق دهد. یکی از معمولی ترین اقداماتی که در کند پیام را با میکند، سعی میهشداری را دریافت 

را به  DaMask-Mباشد. ما میشود حذف کردن بسته میصورت عدم وجود قانون از پیش تعریف شده برای هشدار انجام 

برای حمالت مختلف کنیم تا مدافعان بتوانند نوع اقدام متقابل دفاعشان را میها پیاده سازی IeAاز  ایعنوان مجموعه

kkoD  تواند با آن بازی کند جریان کار است. ما سه نوع میبا سلیقه خودشان تنظیم کنند. کوچکترین واحدی که مدافع

ینکه اگیرد. بعد ازمین سه برای منطق دفاع پیشرفته مورد استفاده قرار ایکنیم: ارسال، حذف و ویرایش.میعمل پایه را تعریف 

کند. بعد میاز طریق کنترل شبکه خط مشی مناسب را به سوییچ ارسال  DaMask-M،  موردنظر انتخاب شداقدام متقابل 

ثبت  nolکه دارد )مثل مهر زمانی و عمل پاسخ گویی( داخل پایگاه داده  ایهمراه اطالعات کمکیه از آن، بسته ی حمله، ب

 شود.می
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 DAMASK:جریان کاری در 4شکل

 بندیخوشه

اغلب بدین گونه اند که یک سری نماینده اولیه برای  بندیخوشهالگوریتمهای کنید میمشاهده  5همانگونه که در شکل 

شود که نمونه به میی مشخص هان نمایندهایبا هاشود و سپس از روی میزان تشابه نمونهمیی ورودی در نظر گرفته هانمونه

 هان نمایندهایبا هاشود و دوباره نمونهمیی جدید برای هر خوشه محاسبه هاه نمایندهن مرحلایکدام خوشه تعلق دارد و بعد از

 های خوشههاه نمایندهشود تا زمانیکمین کار آنقدر تکرار ایشوند تا مشخص شود که به کدام خوشه تعلق دارند ومیمقایسه 

از قبل  هاتعداد خوشه هادر بعضی از الگوریتم .باشدمی هاانتخاب تعداد خوشه بندیخوشهند.یکی از مسایل مهم در تغییری نک

 به چند خوشه تقسیم شوند. هاگیرد که دادهمیمشخص شده است و در بعضی دیگر خود الگوریتم تصمیم 

 

 هاگره بندیخوشه:5شکل

 هاهویژگی خوش

کار هدف مانند پشتیبانی از سرویس وب،  کسب ومیعمو ی رایانه ی ممکن است برای اهداف مختلف اعم از نیازهای هاخوشه

باال . در هر صورت، خوشه ممکن است یک روش در دسترس بودن شوندپیکربندی  ،محاسبات فشرده ومیدر محاسبات عل

 .باشندمیرا دارا حجم کار محاسباتی عملکرد بهتری  هاخوشه تنظیمات که در آن خوشه گره،بار متعادلد. استفاده کن

 شود. میگرا مانند وب سرویس یا پایگاه داده استفاده IO، به جای دست زدن به عملیات فشرده اهداف محاسبات
بهبود که باعث  شود( میشناخته  HA)همچنین به عنوان خوشه عدم موفقیت، و یا خوشه ،باال ی در دسترس بودنهاخوشه

که در ادامه معایب  K-Mean دهیم الگوریتممین قسمت دو الگوریتم را پیشنهاد ایدر .باشدمیدسترس بودن خوشهروش در 

ی دیگر است و معایب الگوریتم قبلی هابه نظرمان بهتر از الگوریتمکه  LBGو به جای آن الگوریتم  . آن را توضیح خواهیم داد

 دهیم.میکند را  توضیح میرا هم برطرف 

 (C-Meansیا  K-Means)بندیخوشه الگوریتم
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بندی فازی( محسوب بندی دیگر )مانند خوشههای خوشهرغم سادگی آن یک روش پایه برای بسیاری از روشاین روش علی

برای این الگوریتم شکلهای مختلفی بیان شده است. ولی همۀ  شود.شود. این روش روشی انحصاری و مسطح محسوب میمی

    دارند:بریم ی که در ادامه نام میها سعی در تخمین مواردت از خوشهتعدادی ثابروالی تکراری هستند که برای آنها دارای 

  ها این نقاط در واقع همان میانگین نقاط متعلق به هر خوشه هستند.بدست آوردن نقاطی به عنوان مراکز خوشه -3

  شه را دارا باشد.نسبت دادن هر نمونه داده به یک خوشه که آن داده کمترین فاصله تا مرکز آن خو  -2

ها با شود. سپس در دادههای مورد نیاز نقاطی به صورت تصادفی انتخاب میبه تعداد خوشه ای از این روش ابتدادر نوع ساده

های جدیدی حاصل شوند و بدین ترتیب خوشهمی ها نسبت دادهتوجه با میزان نزدیکی )شباهت( به یکی از این خوشه

 ادی برای آنها محاسبه کرد و مجدادمراکز جدی ،هاگیری از دادهتوان در هر تکرار با میانگینروال می نشود. با تکرار همیمی

 ها حاصل نشود. کند که دیگر تغییری در دادههای جدید نسبت داد. این روند تا زمانی ادامه پیدا میها را به خوشهداده

 .تابع زیر به عنوان تابع هدف مطرح است

 

jC-(j)║2که 
ix║  معیار فاصلۀ بین نقاط وjc  مرکز خوشۀj .ام است 

 K-Meansبندی روش خوشه معایب

باشد. پذیری الگوریتم باال تضمین شده است ولی جواب نهایی آن واحد نبوده و همواره جوابی بهینه نمیرغم اینکه خاتمهعلی

 زیر است. معایببه طور کلی روش ساده باال دارای 

  های اولیه وابستگی دارد.انتخاب خوشهجواب نهایی به 

 ها وجود ندارد.روالی مشخص برای محاسبۀ اولیۀ مراکز خوشه 

 ای صفر شد راهی برای تغییر و بهبود ادامۀ روش وجود های متعلق به خوشهاگر در تکراری از الگوریتم تعداد داده

 ندارد.

 است. اما معموال در کاربردهای زیادی تعداد ها از ابتدا مشخص در این روش فرض شده است که تعداد خوشه

 باشد.ها مشخص نمیخوشه

 LBGبندی الگوریتم خوشه

شود که نتایج ها بستگی دارد و این باعث میبه انتخاب اولیۀ خوشه K-Meansبندی گونه که ذکر شد الگوریتم خوشههمان 

نیست. برای رفع این  استفاده بندی در تکرارهای مختلف از الگوریتم متفاوت شود که این در بسیاری از کاربردها قابلخوشه

ل غلبه کند.در این روش ابتدا پیشنهاد شد که قادر است به مقدار قابل قبولی بر این مشک LBGبندی مشکل الگوریتم خوشه

کند.)اجرای گیرد و سپس برای این خوشه یک بردار مرکز محاسبه میدر نظر می ها را به صورت یک خوشهالگوریتم تمام داده

ها را با توجه به این دو بردار شکند و دادهبردار می دو(. سپس این بردار را به k=1با تعداد خوشۀ  K-Meansالگوریتم 

ها همان دو بردار هستند(. در که مراکز اولیه خوشه K=2 با تعداد خوشۀ  K-Meansکند )اجرای الگوریتم بندی میخوشه

 کند تا تعداد خوشۀ مورد نظر تولید شوند.شوند و الگوریتم ادامه پیدا میمرحلۀ بعد این دو نقطه به چهار نقطه شکسته می

 توان یکمیاست که با استفاده از آن   (vector quantization)برداریسازی مییک الگوریتم رق9LBGالگوریتم 

codebook  د.آورمناسب بدست codebook بطور کلی الگوریتم سازی است. میی رقهادر حقیقت مجموعه مراکز بازه 

LBGپردازیممین الگوریتم ای، یک الگوریتم نوع پیمایشی است. در ادامه به جزئیات: 

 .کنیممیانتخاب  ε > 0 دلخواه یک عدد کوچک مثبتابتدا به   -3

2- N  قرار دهید و مقدار زیر را محاسبه کنید 3را برابر. 

                                                           
Gray–Buzo–Linde7 
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هر بردار جدید  بردار مرکز تولید شود.  2Mشوند تا بردار جدید شکسته می 2بردار مرکز به  Mهر یک از  :مرحله افراز-8

 .ابتدا مقدار زیر را محاسبه کنید ندازۀ کافی از هم دور باشند.بایستی درون همان خوشه قرار داشته باشد و به ا

 

 .را دو برابر کنید N ن حلقهایمقادیر زیر را محاسبه کنید و بعد از پایان N تا 3از i سپس برای

 

های خوشه وهای محاسبه شده و مراکز اولیه خوشه 2Mبا تعداد خوشۀ  K-Meansبا اجرای الگوریتم  :مرحله پیمایش-6

 شود.جدیدی با مراکز جدید تولید می

iرا برابر صفر قرار دهید و همچنین 

 

 l)برای m  تا 3از M مینیمم مقدار زیر را بیابید که در آن n  تا 3از N باشدمی. 

 

 
 :اندیس مینیمم باشد، قرار دهید *n اگر

  
(IIبرای n  تا 3از N ،Cnها (codevectors)  کنیدرا به روزرسانی. 

 

(III مقدارiرا یک واحد افزایش دهید. 

IV )مقدار زیر را محاسبه کنید.  

 

(V اگر شرط زیر برقرار است، به مرحله I بازگردید.  
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(VI اکنونCnها و D  باشندمیمقادیر بهینه نهایی.  

 
 

 4به صورت شکل .دی موردنظر برسهاا به تعداد بازهرا آنقدر تکرار کنید ت 6و 8مراحل  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 LBGبا استفاده از الگوریتم بندیخوشه:نماش 6شکل

 Xie and Beniتابع

ی که روی توابع ارزیابی شد هابراساس بررسینکه ما بخواهیم الگوریتم خود را پیاده کنیم نیاز به تابع ارزیابی داریم.و ایبرای

که از خود   توابع قبلی هست و یکی از معایب توابع ارزیابی آنتروپی افرازن تابع به مراتب بهتر از ایم کهین نتیجه رسیدایبه

در ادامه به .کندمین روش معایب روش قبلی را برطرف ایولی کنندمیناستفاده  بندیخوشهبطور مستقیم برای ارزیابی  هاداده

 فرمول تابع اصلی در زیر آمده است: پردازیم.مین الگوریتم ایبررسی

})(min{

2||||
);;( 1 1

ji

c

i

n

k ik

m

XB
vvn

vxu
XVUV

ik





   

ن تابع کمترین اییی که به ازای آنهاآید. تعداد خوشهمینیمم کردن تابع فوق بدست ی مناسب با میهاانتخاب تعداد خوشه

صورت تابع فوق گیرد. در واقع میی مناسب برای آن مساله مورد استفاده قرار هامقدار را داشته است به عنوان تعداد خوشه

فشرده تر  هاباشد. هر چه خوشهمیاز هم  هاباشد و مخرج کسر معیاری برای جدایی خوشهمی هامعیاری برای فشردگی خوشه

باشد. بنابراین مینیمم میبیشتر  هاباشند صورت کسر کوچکتر خواهد بود و هر چه مخرج کسر بزرگتر باشد جدایی خوشه

باید  هاخوشه الزم به ذکر است باشد. هاو تعداد خوشه بندیخوشهار مناسبی برای ارزیابی تواند معیکردن تابع فوق می

آنها نیز زیاد باشد. اگر تنها معیار فشردگی مورد استفاده قرار گیرد  7باشند و تا حد امکان جداییرا داشته  3ماکزیمم فشردگی

با یک داده  ایفشرده تر از خوشه ایشود چرا که هیچ خوشه تواند به صورت یک خوشه در نظر گرفتهمیدر آنصورت هر داده 

را یک خوشه  هاباشد که کل دادهمین ایبندیخوشهباشد. اگر تنها معیار جدایی در نظر گرفته شود در آنصورت بهترین مین

                                                           
Compactness8 

Separation 9 
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.)فشردگی ستفاده شودن فرض که فاصله هر خوشه از خودش صفر است. بنابراین باید از ترکیب دو معیار فوق اایبگیریم با

 ،جدایی(

 پذیرتطبیق آستانه الگوریتم

ندارد طبق توضیحی که قبال دادیم، و به جای آن از تابع ارزیابی  ایالگوریتم آستانه تطبیق پذیر با آنتروپی سریع عملکرد بهینه

XB  .نیتفاوت ب اگراستفاده کردیم( تابع ارزیابیXB) بزرگ تر از مقدار آستانه باشد آنگاه حمله  ،نیانگیو مDDoS صیتشخ 

زمان (XBتابع ارزیابی )ک یدهد و محاسبه می   شیرا افزا صیدقت تشخ ریپذ قیآستانه تطب تمیالگور نای.شودمیداده 

 باتوجه. است مهم خیلی)     ( آستانه مقدار آسا،سیل حمالت درتشخیص دهد.میکاهش  توابع دیگربا  سهیمحاسبه را در مقا

 در تغییر باکمی است پایدار کانال زمانیکه مهاجم اگر ازطرفی. شود رسانی روز به باید مقدارآستانه، بسته ترافیکی شرایط به

 تشخیص باشد، شده دهی مقدار باال عدد با و شود، گرفته درنظر زیاد آستانه فاکتور اگر کند، ارسال مشکوکی ترافیک ترافیک،

 مقدار اگر است، گرفته شکل یواشکی حمله الگوی و است ثابت کانال شرایط زیرا .کند شناسایی را حمله تواندنمی دهنده

 کوچکی مهاجم اما شود شلوغ حدی به کانال اگر دیگر، ازطرف. کندنمی کار درستیه ب تشخیص عمل باشد داشته باالیی

 گیرد،می نادیده را مثبت نکات از بسیاری دهنده تشخیص درنتیجه،. کندمی عمل حساس بسیار دهنده تشخیص باشد، داشته

 به توجه با مقدار ما موردنظر روش در. شودمی محسوب منفی نمره دهنده تشخیص یک برای اما ندارد بد تاثیر زیاد حالت این

 زیر قوانین به توجه با مقدار. استشده داده نمایش 9 شکل در تشخیص الگوریتم. است شده رسانی روز به ،تابع ارزیابی مقدار

 .شودمی رسانی روز به

 .مقدار آستانه را افزایش دهیم  >اگر 

 .کنیممیرا حفظ  مقدار آستانه  اگر

 .دهیممیمقدار آستانه را کاهش  اگر

 .است یک زمان خاص در طول جریان تعداد استاندارد میانگین و انحراف     و    ،، ارزیابیتابع 

دهد که حمله مینشان  باشد و درصورتی که بیشتر از باشدمی (XBارزیابی)اختالف بین میانگین و تابع  در حالی که 

DDOS  هاداده ایو در صورتی که همه شود.میصورت گرفته است وبعد مقدار آستانه را به روز کرده و دوباره مراحل دنبال 

 =          - XB.(3)یابدمیتست شدند الگوریتم پایان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستانه تطبیق پذیر آجریان الگوریتم :7شکل    
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 نتیجه گیری

ی هاو روش DDOSو بعد حمله .ن مقاله ما سعی کردیم در ابتدا با مفهوم رایانش ابری و معماری کلی آن آشنا شویمایدر

 DDOSی صورت گرفته و تحقیق درباره حمالت  هابررسی بایم .دمقابله با حمله در محیط رایانش ابری را مورد بررسی قرار دا

و کندمیوجود دارد که از حمالت جلوگیری  Damaskنتیجه رسیدیم که روشی تلفیقی مبتنی بر گرافیک به نام  نایبه

در برابر جلوگیری از حمله راهکار   SDNکه خود   DDOS و SDNچرا که از دو مدل  واقع شود هم  موثرماد به نظرتوانمی

ی قبلی که بررسی کردیم معایبی ها.الگوریتم ارائه دادیمرا برای تشخیص حمله  ایو الگوریتم خوشه. استفاده شودبهتری دارد

 همین یبرا .بودن قضیه مستثنی نایتوانیم کل داده را مورد پویش قرار دهیم و الگوریتم آنتروپی هم ازمیداشتند از جمله ن

ی دیگر هاالگوریتمبه  مقدار آستانه تشخیص داده و نسبت استفاده از تواند حمله را با میرا پیشنهاد دادیم که  ن الگوریتمای

 باشد. مینیز بهینه 

ی هاید سعی کنیم روشبا. گیردمیبردر  ایهر زمینه لفی را درتباشد و مباحث مخمیمحیط رایانش ابری در حال گسترش 

ی جدیدی هااز روش دکنن هم سعی می هابه روزی را برای جلوگیری از حمالت استفاده کنیم چون به مراتب هکر جدید و

بر مبنای نده نزدیک یک مدل گرافیکی یآخواهیم در .میاستفاده کنند تا بتوانند سیستم قربانی را مورد حمله قرار دهند

 ا مرتبه اجرایی بهینه ارائه دهیم.ب ایگیرد و الگوریتم بهینه حمالت جدیدی که صورت می
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