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چکیده
تشخیص جریان حمالت  DDoSبه طور معمول توسط برنامه های کاربردی تجزیه و تحلیل کننده که در سیستم نصب شده
اند یا نزدیک به جمع کننده جریان هستند انجام می شود .اگر چه این روش اجازه استقرار آسان را می دهد ،ولی تشخیص غیر آنی
و حساس به حمالت  DDoSرا می سازد که دالیل آن عبارتند از اول ،واقعیت این است که فرآیند ارسال جریان بر اساس وقفه
است که گردآورنده جریان به طور معمول داده ها را برای برنامه کاربردی تجزیه و تحلیل در تکه هایی تهیه می کند که باعث تاخیر
چند دقیقه ای در جهت تشخیص می گردد .دوم ،ترافیک حمله ممکن است بوسیله فرآیند ارسال جریان تقویت شود اگر بسته های
اصلی به اندازه کافی کوچک و بخشی از جریان های کوچک باشند.
در این مقاله تحقیقی نشان داده می شود چگونگی تشخیص حمالت  DDoSبر روی ارسال کننده جریان بجای گردآوری
جریان ،یعنی نزدیک به منبع داده و در مد آنی ،که با این حال دسترسی به یک جریان زیرساختی نظارت با قابلیت توسعه را الزم
دارد .در این تحقیق ،به بررسی اینکه آیا ممکن است عمل سیستم تشخیص در همان پلتفرم شبکه  IOSدستگاه های سیسکو به
طور گسترده مستقر گردد .از آنجا که هدف نهایی تحقیق شناسایی حضور حمله مهاجمان و اهداف آن است ،از  NetFlowاستفاده
می گردد .در این زمینه ،تشخیص نمونه اولیه حمله  DDoSنشان داده است که برای تولید یک بار ثابت بر روی پلتفرم های زمینه،
حتی زیر حمالت ،تاکید است که تشخیص حمله  DDoSمی تواند در یک دستگاه سیسکو مدل  Catalyst 6500در شبکه های
تولید انجام شود ،اگر ظرفیت مازاد کافی در دسترس باشد.

 -1مقدمه
حمالت  DDoSدر حال تبدیل شدن به یک تحدید بزرگ فنی و اقتصادی ،اضافه بار شبکه ها و سرورها با مقادیر زیادی از
ترافیک شبکه هستند .در اوایل سال  ،2014سایت  CloudFlareبوسیله یک حمله سیل آسا  UDPتقویت شده با رسیدن به
نزدیک به  400گیگابیت در ثانیه ترافیک در پهنای باند آن مختل شد ] .[1اگر چه حمالت سیل آسا  UDPبه طور معمول با هدف
اضافه بار از طریق ازدحام زیاد بایت دارند ،همچنین حمالت دیگری مانند حمالت سیل آسا  TCP SYNوجود دارند که حاصل
از تعداد زیاد اتصاالت هستند .با تعریف یک جریان" ،مجموعه ای از بسته های عبوری از یک نقطه شبکه در طول یک بازه زمانی
خاص ،به طوری که تمامی بسته های متعلق به یک جریان خاص مجموعه ای از خواص مشترک دارند" ] ،[2این نیز نتیجه تعداد

زیادی جریان است .این امکان را برای فن آوری های مبتنی بر جریان برای تشخیص چنین حمالت مبتنی بر حجم می سازد ].[3
عالوه بر این ،استفاده از فن آوری های صادر کردن جریان ،مانند  NetFlowو به تازگی استاندارد  IETFتالش برای  ،IPFIXبه
طور خاص مفید برای تولید مجموعه ترافیک هستند .این رویکرد باعث کاهش مقدار داده ها به طور قابل توجهی برای تجزیه و
تحلیل ] [4و همچنین قدرت پردازش الزم برای صادر کردن و گردآوری می شود .عالوه بر این ،این فن آوری ها به طور گسترده
ای در دستگاه های ارسال بسته موجود است و داده های جریان را به راحتی در دسترس برای استقرار در شبکه ها موجود می سازد.

شکل  – 1نمونه معماری نظارت جریان
به طور کلی تشخیص نفوذ مبتنی بر جریان ،به طور سنتی توسط برنامه های کاربردی تجزیه و تحلیل انجام می شود به غیر از
حمله  [5] DDoSو ] ،[7همان طور که در شکل  1نشان داده شده است .این برنامه های کاربردی بر روی داده های جریان صادر
شده بوسیله صادر کنندگان جریان و گردآوری توسط گردآورندگان جریان عمل می کنند .از آنجا که صادرات داده های جریان به
شدت مبتنی بر وقفه زمانی است و گردآوری اغلب برای کار در فواصل زمانی چند دقیقه ای طراحی شده است ،برنامه های کاربردی
تجزیه و تحلیل در فرآیند تشخیص تاخیرهای مختلف را دارا هستند ] .[8به خصوص در مورد تشخیص حمله  ،DDoSکه در آن
می تواند بار اضافی در زیرساخت شبکه خیلی سریع اتفاق افتد ،این همان چیزی است که باید از آن اجتناب کرد.
کار اخیر نشان داده است که حرکت تشخیص نزدیکتر به منبع داده ،باعث کاهش به طور قابل توجهی در تاخیرهای تشخیص
از حداقل  10ثانیه تا  165ثانیه می شود ] .[9ارائه الگوریتم تشخیص حمله  DDoSبر روی یک پلتفرم هدف با داده های غیر
فعال مبتنی بر صادرات بر اساس جریان ها ،یعنی پلتفرم  INVEA-TECH’s FlowMonقابل اجرا است .هدف از این مقاله
بررسی این است که آیا الگوریتم تشخیص ارائه شده در ] [9را می توان در یک پلتفرم شبکه در دسترس گسترده مستقر نمود .در
این زمینه ،پلتفرم  IOSسیسکو را هدف قرار داده شده و به ویژه مدل  ،Catalyst 6500که یکی از دستگاه های ارسال بسته به
طور گسترده مستقر است ] .[10بویژه در تجربه عملیات انجام تشخیص نفوذ در دستگاه های ارسال بسته در شبکه های تولید
تمرکز می گردد.
باقی مانده مطالب این مقاله به این شرح است .بخش دوم ،اصطالحات مربوط به  NetFlowو  IPFIXکه در سراسر این مقاله
استفاده شده است .یک نمای کلی از الگوریتم تشخیص اصلی از ] [9در بخش سوم داده شده است .در بخش چهارم ،چگونگی
اطالعات نظارت مورد نیاز توضیح داده شده است ،که به عنوان ورودی به الگوریتم تشخیص بکار رفته را می توان از  IOSسیسکو
بدست آورد .نمونه اولیه اجرا شده در بخش پنجم مورد بحث قرار می گیرد که برای اعتبار سنجی ارائه شده در بخش ششم استفاده
خواهد شد .در بخش هفتم ،امکانات بیشتر برای تشخیص حمله  DDoSو کاهش مخاطرات در  IOSسیسکو توضیح داده شده
است .در نهایت ،نتایج بدست آمده در بخش هشتم طرح گردیده است.

 -2صادر کردن و اندازه گیری جریان
در این بخش ،اصالحات مربوط به صادر کردن و اندازه گیری جریان معرفی می گردند که در طول این مقاله مورد استفاده قرار
خواهند گرفت .برای یک مرور جامع از  NetFlowو  ،IPFIXبه آموزش در ] [4مراجعه شود.
صادر کردن و اندازه گیری جریان دو وظیفه انجام شده توسط یک صادر کننده جریان هستند ] ،[4همان طور که در شکل 1
نشان داده شده است .بسته ها در شبکه داخل جریان ها بوسیله فرآیند اندازه گیری گردآوری شده اند .هنگامی که یک جریان

جدید مشاهده می شود ،برای ورود به این جریان یک جریان نهان شده ایجاد می شود .این چیز نهان شده یک جدول است که
اطالعات را در جریان های فعال شبکه ذخیره می کند ] .[4گذشته از کلید جریان ،یعنی زمینه های شناسایی یک جریان ،برخی
اطالعات اضافی معمول ،از قبیل تعداد بسته ها و بایت ها در یک جریان حساب شده اند .به این رویداد که در آن چیز نهان شده
کامل است و یک جریان نهان شده ورودی نمی تواند ایجاد شود مراجعه شود ،که می تواند در طول دوره ها از ترافیک باال اتفاق
بیافتد اگر جریان نهان شده زیر ابعاد ،به عنوان یک خطای یادگیری جریان باشد ] .[11هنگامی که یک جریان نهان شده ورودی
منقضی می شود ،برای مثال زمانی که جریان فعال و یا بیکار برای مدت طوالنی بوده است یا به دلیل محدودیت منابع ،یک سابقه
جریان صادر می شود ،یعنی آن را در یک پیام  NetFlowیا  IPFIXقرار داده و به یک گردآورنده برای ذخیره سازی و پیش
پردازش ارسال می شود.

 -3الگوریتم تشخیص
یک الگوریتم موجود را برای برآوردن الزاماتی که کم وزن ،دقیق و در زمینه تشخیص حمله  DDoSآنی بودند بکار گرفته می
شود ،در ] [9شرح داده شده است .الگوریتم فوق بر روی یک بازه زمانی ثابت و با اندازه گیری تعداد جریان نهان ایجاد شده ورودی،
به عنوان اندازه های قابل استفاده در بیش از چهار معیار ارائه شده قابل اجرا است ] .[9بر اساس این اندازه گیری ،یک پیش بینی
برای اندازه گیری مقدار فاصله بعدی ایجاد شده است .تعداد جریان نهان ایجاد شده ورودی در مقایسه با مقادیر اندازه گیری گذشته
بیش از حد باال است ،نمونه اندازه گیری در نظر گرفته شده غیر عادی است .با این حال ،به دلیل ترافیک اینترنت که الگوی روزانه،
مانند افزایش قوی و کاهش در تعداد جریان نهان ایجاد شده در شروع و پایان یک روز کاری به ترتیب نشان می دهد ،الگوریتم فوق
نیز رفتار عادی شبکه را در دوره  24ساعته می آموزد .ارزش پیش بینی به این صورت تعریف می شود:
(معادله )1

xˆt+1 = bt + st

که در آن  xˆt+1ارزش پیش بینی برای فاصله بعدی است bt ،جزء پایه ،گاهی اوقات به عنوان جزء دائمی معرفی می شود ،که نشان
دهنده روند ترافیک اینترنت و  Stجزء فصلی که نشان دهنده الگوی روزانه است.

شکل  – 2جریان ورودی نهان ایجاد شده در  IOSسیسکو روی زمان
چند پیشرفت برای این الگوریتم در ] [9بحث شده است .اول ،به منظور کاهش استفاده حافظه ،از ارزش حفظ الگوهای فصلی
استفاده می شود ، St .در هر ساعت ذخیره می شود و برای تخمین مقدار برای یک زمان معین داخل می شود .دوم ،برای جلوگیری
الگوریتم فوق از یادگیری الگوهای ترافیکی مخرب ،مقدارهایی مانند  Stو  btدر هنگام یک حمله دور ریخته می شوند .آخر ،از
الگوهای ترافیکی در تعطیالت پایان هفته به طور معمول متفاوت از الگوهای در طول روزهای هفته ،یک فرق بین تعطیالت آخر
هفته و روزهای هفته برای حافظه فصلی ساخته شده است .این نتایج در دو الگوی تمرینی ،یکی برای روزهای هفته و دیگری
تعطیالت آخر هفته می باشد.

 -4نظارت اطالعات موجود در IOS
الگوریتم تشخیص در این مقاله که در بخش سوم در نظر گرفته شده است ،در یک اندازه واحد است ،یعنی تعداد جریان نهان
شده ورودی در هر بازه زمانی ایجاد می شود .این اندازه به راحتی در دسترس بر روی پلتفرم نظارت جریان در کار اصلی از نمونه
اولیه (] INVEA-TECH’s FlowMon ،)[9می باشد .از آنجا که پلتفرم با توسعه پذیری ذهنی طراحی شده است ،این
اطالعات به طور مستقیم در دسترس از پلتفرم  APIاست .با این حال ،میزان اطالعات موجود در  IOSبه شدت وابسته به مسیر
بسته است ،یا به جریان در روتر و سوئیچ بستگی دارد .به طور دقیق تر ،بسته ها هم به صورت سخت افزاری و هم نرم افزاری سوئیچ
می شوند ،اگر چه بسیاری از بسته ها سخت افزاری سوئیچ می شوند .به طور مثال در شبکه دانشگاه  99.6 ،Twenteدرصد از
ترافیک مربوط به سوئیچ سخت افزاری است ] .[11علت این که بسته به صورت نرم افزاری سوئیچ می شود ،تکه تکه شدن بسته ها
است ،بسته ها به مقصد دستگاه خودشان ارسال می شوند ،به طور مثال بسته هایی که نیاز به  ARPدارند ] .[12برای جریان
پردازش سخت افزاری ،اطالعات بر روی تعدادی از جریان نهان ایجاد شده ورودی به طور مستقیم در دسترس نیست .برای نزدیک
شدن به این متریک ،از اطالعات در دسترس از متریک جریان و پردازش صادرات استفاده می شود:
 تعداد ورودی های جریان نهان شده (.)Fc
 تعداد رکوردهای جریان سوئیچ نرم افزاری صادر شده (.)Fe
 تعداد خطاهای جریان یادگیری ( .)Ffاین متریک به جای جریان در بسته ها قرار دارد.
تعداد جریان نهان ایجاد شده ورودی از آخرین اندازه گیری را می توان با استفاده از تعریف زیر تخمین زد:
(معادله )2

F = ∆Fc + ∆Fe + ∆Ff / cf

هنگامی که جریان نهان شده ورودی صادر می شود Fc ،کاهش خواهد یافت که باعث تقریب با دقت کمتر خواهد شد اگر فواصل
اندازه گیری خیلی طوالنی باشند .برای مثال ،در شکل  ،2اگر اندازه گیری برای پوشش دو بازه باشد ،از  t = 2تا  ∆Fc ، t = 4در
پیک  t = 3در نظر گرفته نخواهد شد .بوسیله نمونه گیری از  Fcدر فواصل بیشتر ،می توان تغییرات را با دقت بیشتری مشاهده
نمود ،به طوری که مثبت  ∆Fcدر  t = 3و منفی ∆ Fcدر  t = 4مشاهده می گردد ،که توسط صادرات ایجاد می شود .سپس ،اگر
 ∆Fcمنفی باشد ،یک تخمین از مقادر قبلی  ∆Fcبه جای آن استفاده می شود .هنگامی که جریان نهان شده در حال نزدیک شدن
به حد ظرفیت خود است ،صادر کننده یک انقضای اضطراری را انجام می دهد ] .[4در شکل  2این موضوع در منطقه سایه دار به
تصویر کشیده شده است .همچنین  Fcبه  Cmظرفیت جریان نهان شده می رسد که می بایست از جریان نهان شده ورودی منقضی
بشود .اگر یک اندازه گیری بین  t = 6و  t = 7انجام شود ،الگوریتم ممکن است آن را به عنوان یک حمله برای یک فاصله اندازه
گیری با توجه به افزایش گسترده در تعداد نهان شده ورودی نسبت به  t = 6شناسایی کند .برای مقابله با آن ،اجرای شناسایی،
منتظر اندازه گیری بعدی می ماند اگر آن را یک حمله مشکوک اعتبار دهد بجای یک حمله واقعی .این مسئله باعث ایجاد تاخیر
در تشخیص می شود.

از آنجا که تعداد ورودی در جریان نهان شده ( )Fcتنها در مورد جریان سوئیچ سخت افزاری است ،تعدادی تغییر جریان صادرات
نرم افزاری ( ،)Feکه می تواند به طور مستقیم از  IOSبه دست آورد را اضافه می گردد .در نهایت اضافه کردن  Ffاجازه داده می
شود برای مورد جریان ها که باید ایجاد شده باشند اما نشده اند ،بویژه در مورد حمالت  DDoSبا شدت باال .برای مثال ،برای
جبران این واقعیت که  Ffدر بسته ها بیان شده است که متریک های دیگر در جریان ها بین می کنند Ff ،تقسیم می شود بوسیله
متوسط تعداد بسته ها در جریان ،توسط  cfکه در معادله  2ارائه شده است.

 -5اجرا
 EEMبخشی از  IOSسیسکو است که تشخیص رویدادهای شبکه را بصورت آنی بکار می برد ،تعریف سیاست ها را اجازه می
دهد که می تواند مورد استفاده برای اجرای یک اپلت یا اسکریپت وقتی که رویدادها حادث می شوند بکار برده می شود .برای مثال
در زمانی که میزان بار شبکه به حد خاص می رسد یا تغییراتی در مسیر شبکه رخ می دهد به مدیران شبکه می توان ایمیل ارسال
نمود .یک نوع دیگر رویداد مبتنی بر زمان است .این رویداد می تواند در میان دیگر رویدادها در فواصل زمانی ثابت برنامه ریزی
شود .در این کار ،با استفاده از دو سیاست مبتنی بر زمان اجرا می شود همچون  TCLاسکریپت ها:
 سیاست اندازه گیری :تعیین مولفه اول برای برآورد متریک مبتنی بر جریان .تعداد ورودی های جریان نهان شده ( ،)Fcدر
بخش چهارم توصیف شد.
 سیاست تشخیص :بازیابی اجزای باقی مانده .تعداد جریان های نرم افزاری صادرات ( )Feو تعداد خطاهای یادگیری جریان
( .)Ffهمچنین پیاده سازی الگوریتم تشخیص حمله  DDoSواقعی.
برای به دست آوردن هر سه مولفه ،که همه با استفاده از  SNMPموجود ساخته شده اند ،با استفاده از ویژگی های محیط
 EEMکه دسترسی به اشیاء  SNMPرا فراهم می کند .دلیل تقسیم سیاست اندازه گیری از سیاست تشخیص این است که نیاز
به وضوح بیشتر برای تشخیص دقیق تر تغییرات وجود دارد که در بخش چهارم توصیف شد.
فراخانی سیاست ها از طریق حافظه است و چون می خواهیم داده ها را به اشتراک بگذاریم که هر دو بین سیاست و سیاست
ها اجرا می شوند  ،یک روش برای به اشتراک گذاری داده ها نیاز به اجرا دارد .با توجه به این واقعیت که سیستم فایل مبینی بر
فلش است به طور معمول از اقدام نوشتن بیش از حد که باعث کوتاه شدن طول عمر حافظه می شود جلوگیری شود .بنابر این
محیط  EEMیک کتابخانه متن برای این منظور ارائه می دهد؛ آن برای ذخیره سازی تغییرات  TCLبه حافظه به جای نوشتن
آنها روی دیسک اجازه می دهد .عالوه بر این برای نگهداری تراک از داده ها بین سیاست اجرا می شود ،همچنین از این ویژگی
برای تبادل اطالعات بین دو سیاست استفاده می شود ،به عنوان نتیجه سیاست اندازه گیری بوسیله سیاست تشخیص مورد نیاز می
باشد.
دو سیاست بحث قبل توسط  EEMدر فواصل مربوطه خود که بر اساس زمان اجرا می شوند از سیاست های مربوطه انتخاب
می شوند .هنگامی که سوئیچ با این حال زیر بار سنگین استفاده شود از سیاست  CPUقوی تر استفاده سی شود .برای جلوگیری
از این سیاست ها از پرش اجرایی وقتی که سیاست بیش از طول نمونه اولیه فاصله دارد با بهره گیری از  EEMمی تواند حداکثر

زمان اجرا را تنظیم نماید .اگر زمان اجرا بیش از حد طول بکشد سیاست خاتمه اجباری باعث از دست رفتن اطالعات می شود .در
مورد سیاست تشخیص ،الگوریتم شروع کردن دوباره را با فاز یادگیری برای همه داده های از دست رفته اقدام می کند .اگر سیاست
های اندازه گیری قبل از موعد مقرر خاتمه یابد ،تعداد اندازه گیری ورودی های جریان نهان ایجاد شده کمتر خواهد شد ،آن را به
عنوان یک اندازه گیری از دست رفته که کمی تحت تاثیر دقت و صحت الگوریتم قرار خواهد گرفت .برای جلوگیری از از دست
رفتن سیاست تشخیص ،یک حاشیه به فاصله اضافه شده است که اجازه می دهد آن را دیگری اجرا کند اگر الزم باشد ،اما بیش از
آن فاصله که در آن اجرا شده است نیست .متوسط زمان اجرای سیاست های تشخیص بین  2تا  3ثانیه در شرایط عادی است و
در شرایط فشار بین  7تا  8ثانیه خواهد بود .بنابر این فاصله نهایی انتخاب شده برای سیاست تشخیص  10ثانیه است .برای سیاست
های اندازه گیری ،اندازه گیری نشان داده می شود که  2ثانیه تعادل مطلوب بین اندازه گیری های دقیق و از دست رفتن داده ها
برای خاتمه دادن فراهم می کند.

 -6اعتبار
در این بخش ،اعتبار این کار توصیف می گردد ،شروع بوسیله شناسایی نیازمندیها در بخش ششم قسمت الف ،بعد از آن یک
توصیف از راه اندازی اعتبار و همچنین جزئیات در مورد استقرار در قسمت ب و در نهایت نتایج را در قسمت ج مورد بحث قرار می
گیرد.
الف) نیازمندیها
سه الزام مورد نیاز برای الگوریتم تشخیص اصلی تعریف شده اند -1 :آن باید بسیار سبک از نظر  CPUو حافظه استفاده باشد،
 -2دقت باید به اندازه کافی باال برای تعیین تعداد کم نادرست مثبت و منفی باشد -3 ،تاخیر تشخیص باید تقریبا  10درصد از
روش های تشخیص نفوذ معمولی ] [9کمتر باشد .با این حال از آنجا که دستگاه سیسکو مدل  Caralyst 6500با سرعت باال
ارسال بسته می نماید برای وظایف تشخیص نفوذ طراحی نشده است .مراقبت های مناسب باید انجام شود تا دستگاه از حد مجاز
بار تجاوز نکند و دچار قطع ارسال نگردد .بنابراین نیازمندی برای سنجش آنی تشخیص با  30ثانیه است که  CPUو باید  10درصد
یا کمتر مورد استفاده شوند.
ب) راه اندازی و توسعه
اجرای توصیف شده در بخش پنجم بر روی یک دستگاه سیسکو مدل  Catalyst 6500با موتور سوپروایز  720و  IOSورژن
 15.1(2)SY1توسعه داده شده است .به این دستگاه کارت  WS-X6708-10G-3Cبا اتصال اترنت اضافه می گردد .ترافیک
مورد استفاده برای اعتبارسنجی از اتصال باالیی از پردیس شبکه دانشگاه  UTبه مرکز ملی تحقیقات و آموزش و پرورش شبکه
 SURFnetهلند که شامل هر دو ترافیک آموزشی یعنی ترافیک تولید شده توسط دانشکده ها و دانشجویان و ترافیک خوابگاه
دانشگاه می باشد .لینک دارای سرعت  10گیگابیت بر ثانیه با توان عملیاتی متوسط  1.8گیگابیت در ثانیه در طول ساعات کاری
است .عالوه بر این ،داده های جریان به گردآوری جریان صادر شده می پردازد به طوری که حمالت تشخیص داده شده توسط نمونه
اولیه می تواند به صورت دستی تایید شود.

ترافیک شبکه مورد استفاده در ] [9متفاوت از ترافیک مورد استفاده در این کار است ،بنابراین روشن است که باید به تنظیم
پارامترهای الگوریتم تشخیص برای رسیدن به دقت مشابه در ] [9پرداخته شود .به این ترتیب مقدارهای پارامتر مطلوب برای نقطه
مشاهدات انتخاب می گردد .پارامتر  ،cfبرای تخمین تعداد جریان ورودی نهان ایجاد شده استفاده می شود ،که در بخش چهارم
توصیف گردیده است .اندازه  cf = 59.8133بسته در هر جریان در متوسط راه اندازی است.

شکل  – 3بار دستگاه سیسکو مدل  Catalyst 6500روی زمان

شکل  – 4جریان ورودی نهان ایجاد شده در ثانیه
ج) نتایج
مهمترین نیازمندی در این کار اعتبار است که باید با اجرای سبک انجام شود به طوری که به فعالیت های اصلی دستگاه ارسال
بسته یعنی مسیریاب و سوئیچ اختالل وارد نشود .اندازه گیری مصرف منابع هم از  CPUو حافظه صورت می گیرد .در شکل  3بار
 CPUهمراه دستگاه و استفاده از حافظه نشان داده شده است .که به طور متوسط بیش از  150ثانیه است .با استفاده از SNMP
بار  CPUرا در سه جزء یعنی مسیریابی  CPUکه از دسته ترافیک  L3است و دو  CPUسوئیچینگ که ترافیک روند در  L2را
اندازه گیری می کند.
در شکل  3سیاست در طول کل دوره اندازه گیری فعال است .از آنجا که استفاده از  CPUدر اکثر فرآیندها مقدار صفر تا یک
درصد گزارش شده و تنها قله یک درصد است .برای اندازه گیری این ،سوئیچ را مجدد بوت و تمامی حافظه و  CPUاستفاده شده
پاک می گردد .در طی اندازه گیری یک بار بر روی  CPUمسیریابی با  4درصد و حافظه  31.3درصد استفاده می گردد که پس از
فعال شدن سیاست های مورد نظر یک افزایش  20درصدی در استفاده از  CPUو افزایش  0.2درصدی در حافظه مشاهده می
گردد.
در طول دوره که در آن الگوریتم تشخیص مستقر است یک حمله به شبکه در  25اوت اعتبارسنجی شده است .مدت این حمله
 20دقیقه بوده و شامل ترافیک  DNSو  TCPمی باشد .با توجه به اندازه گیری های فوق نتیجه گرفته می شود که استفاده از

حافظه برآورد مورد نیاز  10درصد یا کمتر است .با این حال  20درصد بار ناشی از  CPUاز اجرا با توجه به  10درصد راضی کننده
نیست.
دومین نیازمندی تاخیر تشخیص می باشد .این نیازمندی باید دقیق باشد و در نمونه اولیه اعتبار سنجی شده باشد ] .[9نتایج
در مورد تاخیرهای تشخیص چند گانه  10ثانیه است که حداقل می باشد .حمله مشاهده شده در شکل  4در سومین فاصله تشخیص
داده شده است و در  30ثانیه عمل تشخیص انجام گرفته است .نیازمندی نهایی در تشخیص حمله  DDoSدقت می باشد .در
شکل  4تعداد ورودی جریان نهان ایجاد شده در فاصله اندازه گیری را نشان می دهد که متوسط فاصله بیش از  5دقیقه است.

 -7بحث
نمونه اولیه ارائه شده در بخش پنجم اطالعات پلتفرم های زمینه را با استفاده از  SNMPبازیابی می کند .بازیابی اطالعات با
استفاده از  SNMPمی تواند بوسیله هر دستگاه دیگری ،حتی یک  ،Raspberry Piبا به حداکثر رساندن قدرت پردازش در
دسترس از دستگاه ارسال برای مسیریابی و سوئیچینگ انجام شود .با این حال ،از آنجا که هدف نهایی انجام کاهش حمالت است
که نیاز به اطالعات در مورد حمله کنندگان و اهدافشان دارد ،به طور معمول تشخیص انجام شده بر روی خود دستگاه ارسال (که
در آن  NetFlowدر دسترس است) ،برای استقرار سریع در محیط های تولید بدون هیچ هزینه اضافی اجازه می دهد.
تشخیص حمالت اولین گام بسیار مهم است ،که صرفا در خدمت هدف نهایی یعنی کاهش حمالت است .در ] ،[9نه تنها
تشخیص حمله مورد بحث است ،بلکه کاهش آن نیز مطرح است .هنگامی که الگوریتم تشخیص اجرا می شود و یک نمونه اندازه
گیری غیر عادی در نظر گرفته می شود ،کاهش با شمارش تعداد رکوردهای جریان صادر در منبع آدرس  IPآغاز شده؛ به محض
این که بیش از  200پرونده جریان با سه بسته یا کمتر در هر ثانیه از آدرس  IPمبدا خاص صادر شده باشد ،آدرس  IPمنبع در
لیست سیاه قرار می گیرد .آدرس های  IPدر لیست سیاه به یک فایروال برای جلوگیری از ترافیک اضافه مهاجم اضافه می شوند.
عالوه بر این ،برای جلوگیری از گرآوری جریان از سربار ،سوابق جریان با این آدرس  IPبه گردآوری ارسال نمی شود .وقتی که
الگوریتم ،پایان حمله را تشخیص می دهد ،قوانین ایجاد شده از فایروال حذف می شود.
اطالعات مورد استفاده برای شناسایی مهاجمان در  IOSدر دسترس نیست ][9؛ تنها تعداد کل ورودی های نهان شده صادرات
دردسترس است .یک روش جایگزین برای شناسایی مهاجمان ،تجزیه و تحلیل محتویات جریان نهان شده می باشد .با این حال،
آدرس های  IPحمله کنندگان در حافظه نهان شده در طول حمله  DDoSضعیف خواهند شد در نتیجه تعداد زیادی از جریان
نهان شده ورودی از مهاجمان که تولید مقدار زیادی ترافیک می کنند .با این حال ،زمان مورد نیاز برای بازیابی و پردازش تمام
جریان نهان شده زیر بار که متشکل از حداقل  128کیلو ورودی ،بسته به سخت افزار استفاده می شود می تواند ده ثانیه طول
بکشد ،کاهش آن به سختی امکان پذیر است.
یک رویکرد متفاوت برای اجرای کاهش بکارگیری ویژگی های  IOSاست که ردیابی برترین ( 200و  x ∈ )0جریان های شامل
بیشترین مقدار را نگه می دارد ،چه از نظر بسته ها و یا بایت ها ،اشاره به مطلب  Top Talkers NetFlowدارد .این ویژگی
نمی تواند بوسیله تعدادی از جریان های تولید شده توسط میزبان نشان دهد ،که خیلی زیاد برای منابع حمالت  DDoSبشوند.
عالوه بر این ،این احتمال وجود دارد که کاربران مشروع در لیست باشند ،آنها می توانند فقط بسیاری از بسته ها و بایت ها را تولید
کنند .پس نتیجه می شود که شناسایی مهاجمان در کنار کاهش در این کار دشوار است.

 -8نتیجه گیری
هدف از این پژوهش ،بررسی استفاده از دستگاه های ارسال بسته در سطح  High-Endبرای تشخیص حمالت  DDoSو در
نهایت با کاهش زمان بصورت آنی بود که توسط به کارگیری نمونه دستگاه سیسکو مدل  Catalyst 6500بصورت آنی انجام شد.
نتایج نشان می دهد که تشخیص سیل حمالت در ده ثانیه امکان پذیر است ،تشخیص آنی به طور گسترده در دسترس به امکانات
پلتفرم سوئیچ بستگی دارد .با این حال ،نمونه نیز نشان داده است تداخل مسیریابی و سوئیچینگ می تواند باعث ایجاد پردازش بار
 CPUبه میزان  20درصد شود .با توجه به اپراتورهای شبکه های مختلف با موجود بودن ظرفیت دستگاه ارسال بسته می توانند
تشخیص حمله  DDoSرا در محیط تولید انجام دهند .در حالی که امکان استقرار اجرای آن فقط با  20تا  30درصد ظرفیت
 CPUدر دسترس است ،برای مثال نیاز به یک اولویت پایین تر با عدم دخالت در فرآیندهای مسیریابی و سوئیچینگ اجرا می
شود .از آنجا که این موضوع امکان دارد باعث بی ثباتی در نمونه شود ،حداقل ظرفیت در دسترس  40 ،CPUدرصد توصیه می
شود.
چند مورد نیازمندی قبل از شناسایی وجود دارد :اول ،یک رد پای کوچک برای اجرای الگوریتم تشخیص الزم است.نتایج
اعتبارسنجی نشان داده اند که افزایش قابل مشاهده ای در  CPUو استفاده از حافظه در طول حمالت وجود ندارد .با این حال،
زمانی که نظارت اجرا می شود افزایش بار در  20 ،CPUدرصد و استفاده از حافظه  0.2درصد قابل مشاهده در نمونه است .در
حالی که میزان استفاده از حافظه رضایت بخش است به علت استفاده از  10درصد و کمتر از منابع در دسترس ،نیازمندی بار
استفاده شده در  CPUرضایت بخش نمی باشد .دوم ،اعتبارسنجی از نمونه در شبکه دانشگاه  UTنشان داده است که میزان تاخیر
امکان تشخیص برای حمالت با شدت زیاد  30ثانیه است ،نیاز فوق برای تشخیص آنی رضایت بخش است .این مربوط به سه برابر
 10ثانیه اندازه گیری انجام شده است .اندازه گیری فواصل کوچکتر ممکن است میزان تاخیر تشخیص را کاهش دهد اما آن بوسیله
قرآیند مدیریتی به احتمال زیاد اجرای تشخیص را با زمان اضافی خواهد ساخت .آخرین مورد نیاز برای اجرا دقت تشخیص است.
نتایج اعتبار سنجی نشان می دهد که تعداد موارد مثبت کاذب کم است ،در حالی که نرخ تشخیص باال است ،پس نتیجه حاصل
می شود که دقت باال است.
کاهش قدم بعدی پس از تشخیص است .تحقیقات نشان داده است که در حالی که ممکن است برای به دست آوردن اطالعات
کافی برای شناسایی مهاجمان ،فرمانی استفاده شود که برای بدست آوردن این اطالعات  10ثانیه را زمانی که سوئیچ تحت بار
سنگین در شرایط حمالت سیل آسا قرار دارد اتفاق افتد .پس نتیجه گرفته می شود که کاهش زمان تا آنی بر روی سخت افزار
مورد استفاده در این کار امکان پذیر نیست.
کار آینده شامل بررسی پیاده سازی های جایگزین بر روی سخت افزارهای مختلف خواهد بود که شامل سخت افزارهای قوی تر
با قابلیت های اضافی باشند .این سخت افزارهای قوی تر به طور قطع باعث کاهش در زمان تشخیص خواهند شد.
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