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چکیده
امروزه محیط ابر و رایانش ابر از موضوعات تحقیقاتی مهم به شمار می رود ماهیتاً .هدف آن تحکیم
کاربری تجاری از طریق توسعه تکاملی  ،بسیاری از رویکردهای موجود و فناوری های محاسباتی

و مﺸتری می بایست با کلید خود آن را رمز ﮔﺸایی کند و در ﺻورتی که رمزﮔﺸایی ﺻحیﺢ باشد،
به مسیر خود ادامه میدهد.
فعاﻟیت توازن بار درست بعد از رسیدن درخواست ها از ماژول مدیریت نﮕهداری درخواست ها آﻏاز
می شود .شکل  2اﻟﮕوریتم متعادل سازی مرکزی بار شبکه را نمایش می دهد،

است0سیستم دفاعی ﭘیﺸنهادی دارای ﭘنﺞ واﺣد است که با هدف فیلتر ﺣمﻼت  DDOSکاربرد دارد0

مقدمه
ﺣمله  DDOSمﺨفف ) (denial of service attackبه زبان ساده یعنی سرازیر کردن تقاضاهای
زیاد به یﮏ سرور و استفاده بیش از ﺣد از منابع (ﭘردازنده ،ﭘایﮕاه داده ،ﭘهنای باند ،ﺣافﻈه و )...به طوری که
سرویﺲ دهی عادی آن به کاربرانش دﭼار اختﻼل شده یا از دسترس خارج شود (به دﻟیل ﺣجم باﻻی
ﭘردازش یا به اﺻﻄﻼح  overloadشدن عملیات های سرور( ،عاملین ﺣمﻼت DDOSبه طور معمول
سایتهای مﺨتلفی را مورد ﺣمله قرار میدهد که تاثیر آنها در هر ﺣمله متفاوت است و ناراﺣتی جزﺋی را در
کاربران به همراه دارد و یا در برخی موارد ممکن است زیانهای ماﻟی جدی را برای شرکت هایی که به
ﺻورت بر خط به کسب و کار می ﭘردازد به بار آورد.

شکل  :2نحﻮه انجام طرح کنترل کننده مرکزی بار شبکه

متعادل کننده مرکزی بار شبکه به تمام کاربران متﺼل است و اوﻟویت های ماشین مجازی را بر
اساس سرعت ﭘردازشﮕر مرکزی ماشین ها و ﺣافﻈه در دسترس آن ها انجام می دهد .نحوه
محاسبه این روش اوﻟویت بندی به ﺻورت رابﻄه ( )4می باشد.
)4

مبانی نظری و تجربی
دسته بندی سیل حمالت DDOS
ﺣمﻼت مستقیم و ﺣمﻼت بازتابنده در ﺣمﻼت مستقیم مهاجم به طور مستقیم سیل بسته ای
جعلی را از طریق ماشین های  zombieبه سمت قربانی میفرستد .ﺣمﻼت DDOSمستقیم به
دو دسته از ﺣمﻼت طبقه بندی می شوند .ﺣمﻼت  DDOSعلیه شبکه و ﺣمﻼت DDOS
علیه کاربرد .ﺣمﻼت  DDOSعلیه شبکه شامل ،Icmp flood ،UDP flood ،TCP flood
 syn floodمیﺸود .ﺣمﻼت  DDOSعلیه کاربرد شامل سیل  ،httpسیل  ،httpsسیل  FTPو.
 . .اشاره کرد.
در ﺣمﻼت بازتابنده مهاجم از طریق ماشین های  zombieبه ماشینها ﭘیام درخواست نیز
میفرستد و از طریق جعل آدرسهای  IPسیستم های قربانی (که ماشین های بازتابنده به عنوان
نتیجه ،ﭘاسخ خود را به آدرس داده شده میفرستند) باعث جاری شدن سیل بسته در سرور
قربانی میﺸود .ﺣمﻼت بازتابنده شناخته شده ،شامل ﺣمﻼت ﭘاسخ به سیل ،ICMP ECHO
سیل  syn acknowledgeسیل  DNSو ﺣمﻼت spoofنیز می شود
روش ﭘیﺸنهادی ما مبتنی بر شناخت رفتار کاربر مجاز نسبت به سرور است .به عبارت دیﮕر یﮏ
کاربر معموﻟی در یﮏ دوره زمانی رفتار تقریبا مﺸﺨﺼی از ﻟحاظ تعداد تقریبی درخواست ها به
سرور و مقدار ﭘهنای باند مﺼرفی در بازه زمانی هنﮕام دسترسی به سرویﺲ دهنده وب را از خود
نﺸان می دهد .برای ﭘیش ﮔیری از انجام این نوع از ﺣمﻼت ،استفاده از دیوار آتش در اکﺜر این
شبکه ها است .
بزرﮔترین مﺸکلی که در ابتدای کار وجود دارد ،دسته بندی داده های ورودی به دو بﺨش کاربران
مجاز و ﻏیر مجاز (مﺸکوك به ﺣمله کردن) است .درخواست هایی که مﺸکوك باشند می بایست
شناسایی شوند و از طریق دیوار آتش بﻼك شوند .طرح اراﺋه شده بر اساس رواﻟی که در شکل1
نﺸان داده شده عمل می کند.

)𝑖(𝑚𝑇 ∗ 𝑠 Pr 𝑖 = 𝑡 ∗ 𝑇𝑐 𝑖 +

شکل  4نﺸان دهنده کل ترافیﮏ ورودی به سیستم اراﺋه دهنده سرویﺲ می باشد و شامل ترافیﮏ
خام است؛ نوسانات شکل به دﻟیل وجود ﺣمﻼت انکار سرویﺲ توزیعی است که هنوز توسط دیوار
آتش بﻼك نﺸده اند

شکل :4دریافت کننده محدوده ترافیک

در شکل 5مﺸاهده می شود ،این سیستم در واقع توسعه یافته سیستم ﭘیش بینی کننده ﺻحت
درخواست بوده با این تفاوت که فقط برای ثبت درخواست های جدید فعاﻟیت می کند.

شکل:5دسته بندی درخﻮاست ها

اثر بﺨﺸی طرح ﭘیﺸنهادی را می توان در شکل 6مﺸاهده نمود .همانﮕونه که در شکل مﺸﺨﺺ
است نرخ جریان ترافیﮏ به سمت وب سرویﺲ با عبور از ﭼند ﻻیه دفاعی در معماری ﭘیﺸنهادی
کاهش یافته است.

شکل  : :6اثربخشی طرح پیشنهادی
شکل  :1طرح دفاعی پیشنهادی

در هر مرﺣله از این طرح ترافیﮏ ها بررسی می شوند به این معنا که خروجی هر یﮏ از ماژول ها
که ترافیکی را ﻏیر نرمال و مﺸکوك شناسایی کرد آن را به دیوار آتش می فرستد و برای بازه
زمانی آن ترافیﮏ را بﻼك می کند و در نتیجه این فیلتر ها ﺣجم درخواست های رسیده به
ماژول متعادل کننده بار که انتﻈار میرود از نوع ترافیﮏ نرمال باشند کاهش می یابد0
زمان انتﻈار برای درخواست جاری با توجه به سرعت ﭘردازنده و بارکاری روی ماشین مجازی به
دست میآید (رابﻄه شماره  )1در نهایت ،درخواست به ماشینی اختﺼاص داده می شود که
مجموع زمان ﭘردازش و انتﻈار آن ،کمترین مقدار را داشته باشد
)1

ماژول متوارن کننده بار ،قدرت ﭘردازش ماشین های مجازی را بدست می آورد .هر ﭼه
قدرت ﭘردازش ماشین مجازی باﻻتر باشد زمان اجرا کمتر و هر ﭼه قدرت ماشین مجازی
ﭘایین تر باشد ،زمان اجرا طوﻻنی تر می شود (رابﻄه شماره )2.
)2

متوازن کننده بار همﭽنین زمان ﭘاسخ درخواست جاری را که مجموعی از زمان انتﻈار و اجرا
است ،روی تمام ماشین های مجازی (رابﻄه شماره  ) 3محاسبه میکند.
)3

یافته های پژوهشی
سیستم ﭘیش بینی کننده ﺻحت درخواست دارای یﮏ تابعی است که نوع درخواست رسیده را
مﺸﺨﺺ می کند .درخواست ها بر اساس نوع آنها به مسیر خود در طرح ﭘیﺸنهادی ادامه می
دهند .اﮔر درخواست به عنوان درخواست جدید شناسایی شود ،به ماژول مدیریت نﮕهداری
درخواست ها ارسال می شود باقی درخواست های تﺼدیق شده ،برای ﮔرفتن سرویﺲ به بﺨش
توازن بار ارسال می شوند .در مرﺣله اﺣراز هویت درخواست ها را در مﺨزنی نﮕهداری و شماره
شناسایی کاربر را با استفاده از اﻟﮕوریتم رمزنﮕاری  ،و به مﺸتری ارسال می کند

نتیجه گیری
اﻟﮕوریتم تﺸﺨیﺺ ﭘیﺸنهادی به اندازۀ کافی برای اجرای استنتاج بست آنﻼین سریع بوده و به نرخ
تﺸﺨیﺺ باﻻیی دست ﭘیدا کرده است .طرح ﭘیﺸنهادی این ﭘﮋوهش درخواست های ورودی را بر
ﺣسب تقاضا دسته بندی می کند که این دسته بندی ها موجب بهینه سازی سرویﺲ دهی می
شود ،همﭽنین درخواست کاربرانی که از قبل در سیستم ثبت نام نموده اند را سریع تر از باقی
درخواست ها فراهم می کند.
طرح ﭘیﺸنهادی با ثبت و نﮕهداری ترافیﮏ های درخواستی می تواند نرخ ترافیﮏ برای هر شناسه
کاربری را محاسبه نماید  .یکی دیﮕر از مزایایی که میتوان برای طرح ﭘیﺸنهادی این مقاﻟه مﻄرح
نمود ،شناسایی اضافه بار ترافیﮏ جاری شبکه و تﺸﺨیﺺ درخواست کنندههایی است که قﺼد
تحمیل این اضافه بار را بروی وب سرویﺲ ها دارند .درخواست های مﺸکوك به ﺣمله در ﻟیستی
توسط دیوار آتش نﮕهداری می شوند ،از این رو کاربرانی که اطﻼعات آن ها از قبل در این ﻟیست
وجود داشته باشد با ارسال درخواست مﺸکوك بعدی در یﮏ بازه زمانی کوتاه مﺸﺨﺺ میشوند که
این سرعت باﻻی شناسایی خود مزیتی دیﮕر از طرح ﭘیﺸنهادی است  .شبیه سازی های ﺻورت
ﮔرفته این مقاﻟه به این مهم دست یافت که به مرور و با ﮔﺬشت زمان درخواست هایی که در هر
دوره توسط دیوار آتش بﻼك میشوند به ﺻورت ﭼﺸمﮕیری کاهش می یابد .همین امر باعث
کاهش ترافیﮏ رسیده به متعادل کننده بار و در نتیجه کاهش سربار اضافی و خﻄر ﺣمﻼت انکار
سرویﺲ توزیعی به وب سرویﺲ ها می باشد.
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