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بررسی و تصویب قرار گرفت.
تجربی اعالم میگردد.
در ضمن ،ماهیت پایاننامه :2نظری
نام و امضای مدیر گروه
این پیشنهادیه در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده
 .......................................به تاریخ ............................
مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و اطالعات مربوط به آن در سامانه پژوهشگاه علوم و
فنآوری اطالعات ایران ثبت و تایید شده است.
نام و امضای رئیس  /معاون آموزشی دانشکده
اصل پیشنهادیه تایید شده باید به اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال و تصویر آن توسط
دانشجو به استادان راهنما و مشاور تحویل داده شود.
 1امضای استادان راهنما و مشاور الزامی است و امضمای "از طمر " پذیرفتمه نممیشمود .درصمورتی کمه هریم
ازاستادان یاد شده عضو هیات علمی دانشگاه یزد نباشند ،ضمن درج نشانی و شمماره تلنمن آنمان ،آخمرین حکمم
کارگزینی آنها ضمیمه گردد.
 2پایاننامههایی كه انجام آنها مستلزم تامین لوازم و مواد مصرفي و هزینمه خمدمات آزمایشمگاهی و میمدانی
(مانند نمونهبرداری و انجام آزمایشات) است ،تجربي محسوب ميشوند .هزینه انجام كلیه اموري كه جمزء وامایف
دانشجو محسوب ميشود و لوازم مصرفي كه تأمین آنها معموالً براي تمام دانشجویان تحصیالت تكمیلي ضمرورت پیمدا
ميكند (نظیر تهیه مقاله یا كتاب ،نرم افزار ،داده یا تکمیل پرسشنامه و  )...مالك تجربي بمودن پایانناممه
نیست.
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 -2شرح پایاننامه:
از اجرا و کاربرد نتایج تحقیق):

الف) تعریف موضوع(تعریف مسئله ،هد
شبکه نرمافزار محور ( )SDNیک معماری جدیدد بدرای شدبکه اسد

کده بدا
جداکردن بخش انتقال داده از بخش کنترلی ،یدک سیسدت کنتدرل مرکدزی را
برای شبکه فراه میکند .ایده اصلی شبکههای نرمافزار محور ،ارائه یک روش
جدید برای مدیری شبکه اس  .در شبکههای نرمافزار محور ،سوییچها پدردازش
بستههای رسیده را انجام نمیدهند .هر سوییچ ،یک جدول پیشرانی دارد کده
با توجه به آن بستههای رسیده را به جلو میفرسدتد و اردر هدیچ تقبیقدی
برای بسته در جدول خود نیاف آن بسته را به کنترلدر میفرسدتد.کنترلر،
سیست عامل این معماری اس و بسته را پردازش میکند و تصمی میریرد کده
جریان داده مربوطه بایستی به کجا ارسال شدود ،سد ا ایدن تصدمی را در
قالب جدول پیشرانی به سوییچ میفرستد .بهوسیله ایدن رویده ،در شدبکههای
نرمافزار محور ،عملیات پیشرانی بسته و پردازش بسته تفکیک میشود[1]..
معماری شبکههای نرمافزار محور میتواند شامل چنددین کنترلدر باشدد کده
هرکدام به سوییچها و روترها متصل هستند .اردر ارتبداب بدین کنترلدر و
سوییچها از دس برود و یا کنترلر دچار مشکل نرمافزاری یدا سدخ افزاری
شود ،بدان معناس که محل کنترل شبکه و پردازش بستهها غیرقابل دسترسدی
میشود .در این صورت ،پردازش بستهها انجام نمیشدود و عمد ا بدا از بین
رفتن کنترلر ،معماری شبکههای نرمافزار محور از بین میرود]2[]1[.
یکی از مواردی که کنترلر را غیرقابل دسترس میکند ،حم ت انکار سدرویا
توزیع شده ( )DDoSاس  .در حمله انکار سرویا توزیدع شدده ،تعدداد زیدادی
بسته به میزبان یا میزبانها فرستاده میشود .از آنجدایی کده آدرس ایدن
بستهها جعلی هس سوییچ نمیتواند هیچ تقبیقی در جدول پیشرانی بیایدد و
آن بستهها را به کنترلر میفرستد .جمعآوری بسدتههای واقعدی و بسدتههای
جعلی ناشی از حم ت انکار سرویا توزیع شده و پردازش آنها کنترلر را دچار
ازدحام شدید کرده و برای دیگر بستههایی کده در صد منتررندد غیرقابدل
دسترس میکند]3[.
در این تحقیق به مقالعه و بررسی شبکههای نرمافزار محدور و تدث یر حمد ت
انکار سرویا بر آن میپردازی تا نققهضع اصلی این شدبکه را در برابدر
حم ت انکار سرویا توزیع شده بیابی  .تمرکز اصلی روی کنترلر اسد  .بدرای
محافر از کنترلر ،اولین و مه ترین راهکار ،کش حم ت احتمالی اس  .بر
این اساس ،در این پایاننامه ،روشهای مختل کش حم ت انکار سرویا توزیدع
شده را بررسی نموده و سعی خواهی کرد تا به ارائه روشی جدید جه کشد
حم ت انکار سرویا توزیع شده و یا بهبود روشهای موجود ب ردازی .
ب) سابقه تحقیق:
پژوهشهای انجام شده در زمینه حم ت انکار سرویا توزیع شده در شدبکههدای
ا در سالهای اخیر بوده اسد  .در ادامده تعددادی از
نرمافزار محور اکثرا
این پژوهشها به اختصار شرح داده شده میشود.
در [ ،]9به بررسی شبکههای SDNو بهطور خاص استفاده از پروتکدل OpenFlow
بهعنوان وسیلهای برای کاهش خقرات حمله در حم ت انکار سرویا توزیدع شدده
پرداخته شده اس  .در این مقاله بهوسیله  OpenFlowو کنتدرل ترافیدک شدبکه
سعی شده اس تا عنصری که مورد حمله قرار ررفته اس
بقیه بستهها داشته باشد.

بتواند رفتار طبیعی برای

با طبقهبندی حم ت انکار سرویا توزیع شده میتوان آنها را بهتر مدیری
و کش کرد .در  ،]9[.نویسندران بدا اسدتفاده از  SVMبده طبقدهبنددی و
تجزیهوتحلیل اینرونه حم ت در شبکههای نرمافزار محور پرداختهانددSVM .
بهطور رسترده طبقهبندی را با دق باال و نرخ خقای مثب کمتر انجام مدی
دهد .آزمایشها نشان میدهد که  SVMدر انجام طبقهبندی از ابزارهای دیگر
دقیقتر اس  .با طبقهبندی این حم ت میتوان نحدوه مقابلده و کشد آن را
بهتر درک کرد.
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در[ ، ]6راهکارهای ایمن نگهداشتن شبکههای نرمافزار محدور در برابدر
حم ت انکار سرویا توزیع شده بهوسیله اجرای چندین نرمافزار ارائه شدده
اس  .بهطور خاص ،یک برنامه کاربردی شرح داده میشدود کده مدیتواندد در
شبکههای نرمافزار محور با رابط کنترلی  ، openflowحم ت انکار سرویا توزیع
شده را ب ک کند.
در [ ،]7یک مکانیس برای شبکههای  SDNبر اساس  CDNiبا یک اسدتراتژی
چند دفاع در برابر حم ت انکار سرویا توزیع شده پیشنهاد شده اس  .همچنین
مرجع [ ]8در این رابقه ،به بیان تجزیهوتحلیل  SDNبا پروتکل  OpenFlowاز
منرر حم ت انکار سرویا توزیدع شدده مدیپدردازد .در ایدن مرجدع ،نحدوه
استفاده از امکانات فعلی و جدید برای تحقق ،تشخیص و کاهش حمد ت انکدار
و نشان میدهد تکنیکهدای مبتندی بدر
سرویا توزیع شده شرح داده شده اس
یادریری ماشین برای کاهش چنین حم تی تث یررذار هستند.
محاسبات ابری یک روند مقرون به صدرفه و مقیداسپدذیر را بدرای ارائده
خدمات فناوری اط عات فراه سداخته اسد  .از آنسدو  SDNنیدز بده دلیدل
انعقافپذیری که در خدمات مدیری شبکه دارد مورد توجه قرار ررفته اسد
و به نرر میرسد ادغام این دو تکنولوژی ررچده خددمات بسدیاری را بدرای
سازمانها فراه میآورد ،اما با چالشهایی بهخصوص در حوزه امنی رو برو
میشود .مرجع [ ]4به بررسی این مشکل مه پرداخته اس  .ابتدا به تدث یر
مسائل امنیتی ،بهویژه تث یر حم ت انکار سرویا توزیع شده و مکانیس های
دفاعی ،در شدبکههایی کده در آن هر دو تکنولدوژی اسدتفاده شدده ا س ،
دده
میپردازد .س ا یک معمداری بدرای کداهش حملده انکدار سدرویا توزیدع شد
پیشنهاد شده اس که این معماری منجر به حدبا مدر ر حملده و حفااد از
شبکه در طول حم ت انکار سرویا توزیع شده میشود.
مرجع[ ]4نیز به بحث درباره روند و ویژریهای حم ت انکار سدرویا توزیدع
شده در محاسبات ابری ،و ارائه یک بررسی جامع از مکانیس های دفداعی در
برابر حم ت انکار سدرویا توزیدع شدده بدا اسدتفاده از مزایدای  SDNدر
محیطهای محاسبات ابری پرداخته اسد  .در اینجدا از قابلی هدای  ،SDNاز
جمله تجزیهوتحلیل ترافیک مبتنی بر نرمافزار  ،کنترل متمرکدز ،دیددراه
کلی از شبکه ،بهروزرسانی پویای قوانین پیشرانی ،برای تشخیص و واکدنش
به حم ت انکار سرویا توزیع شده استفاده شده اس .
ج) کلمات کلیدی:
فارسی:
حمالت انکار سرویس توزیعشده  ،شبکههای نرمافزار محور ،بهبود روش های کشف،
انگلیسی:
Distributed Denial of Services (DDoS), Software-defined networking, Improving its Detection Methods,

د) فرضیات (یا سئواالت پژوهشی):
 -9تاثیر حمالت انکار سرویس توزیع شده در شبکههای نرمافزار محور چگونه است؟
 -2چگونه می توان بطور موثر ،حمالت انکار سرویس توزیع شده را در شبکههای
نرمافزار محور کشف کرد؟
-3چه راهکاری برای بهبود عملکرد کنترلرها در شبکه های نرم افزار محور در
هنگام وقوع حمالت انکار سرویس توزیع شده وجود دارد؟
هم) روش تحقیق (مخصوص دانشکدههای علوم انسانی ،منابع طبیعی و هنر و
معماری):
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 -3مواد ،وسایل و دستگاههای مورد نیاز و منبع تأمین:
نام ماده یا دستگاه
محل تامدین
*

 -4تعهد نامه دانشجو:
اینجانب زهرا همتی متعهد میشوم که با توجه به مفاد این پیشنهادیه به طور
تمام وق  ،زیر نرر استادان راهنما و مشاور انجام وایفه نمای  .در ضمن «تعهد
رعایت حقوق معنوی دانشگاه یزد» را مقالعه نموده و با اط ع از اینکه شرب
فارغالتحصیلی اینجانب پایبندی شرعی و قانونی به رعای حقوق معنوی مذکور اس
و باید تعهدنامه امضاء شده را همراه پایان نامه صحافی نمای  ،اقدام به
انجام پیشنهادیه تصویب شده خواه کرد.
.
تاریخ و امضای دانشجو
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