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شبکههایمبتنیبرنرمافزارجهتارتقایامنیتدراینترنتاشیاء

بهکارگیری

رضا روزبهی ، 1محمد قاسمزاده
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 -1دانشجوی کارشناسی ارشد و  -2دانشیار ،دانشکده مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
(دریافت ،8931/22/88 :پذیرش)8931/20/23 :

چكيده
ارتقای امنیت و حفظ سیاستهای حریم خصوصی یکی از مطالبات مهم در همه عرصهها ،از جمله فضا اینترنت و جنبههاای خااص نن ماننا
اینترنت اشیاء ( )IoTمیباش  .برای دستیابی به این مهم راهکارهای چن ی ارائه ش هان  .در این مقاله نشان میدهیم که چگونه مایتاوان باا
بهرهگرفتن از شبکه مبتنی بر نرمافزار( )SDNدر اینترنت اشیاء به نتایج ارزشمن ی دست یافت .در اینرابطه ابت ا به بررسی و تشریح مفااهیم
یتاوان حماتت ته یا نمیز و
یگردد کاه باا اساتفاده از نن ما 
 IoTو  SDNپرداخته میشود و در ادامه روشی برای تلفیق  IoTو  SDNارائه م 
یچگوناه
اتصاالت ناامن را بهسرعت شناسایی و قطع نمود .ضمناً چنین مهاجمینی را در یک لیست سیاه قرار میدها تاا در نینا ه اجاازه ها 
اتصالی به ننها داده نشود .برای ارزیابی عملیاتی روش پیشنهادی نیاز به چن ین شیء متصل به اینترنت اشیاء و یک شبکه مبتنی بر نرمافازار
یلهای نظری نشان میدهن که تأثیر این روش در نمادگی شبکه در مقابل یورش به دادههای دستگاههای متصل به اینترنات
فعال داریم .تحل 
چشمگیر خواه بود.

اشیاء و غلبه بر حمتت  DDoSبسیار
کلیدواژهها :
اینترنت اشياء ،شبكه مبتنی بر نرمافزار ،امنيتSDN ،IoT ،

 -1مقدمه

1

اینترنت شبکه جهانی است که ارتباط تمامی کاربران با وساایل و
تجهیزات مختلف را با هم برقرار میکن  ،اما ساختار این شبکه در
حااال ت ییاار اساات بااه گون اهای کااه هااماکنااون م ایتااوان نن را
مجموعهای بزرگ از بازارهای وسیع و توساعهیافتاه نیاز دانسات.
همگرایای دادههاای بسایار عظایم ،حساگرهای چنا منظااوره و
شبکههای کارا ،فرصتهای بالقوه و ج ی بیشماری را پیشروی
بنگاههای اقتصادی قرار داده است .در واقع اینترنات اشایاء ()IoT
را تقریباً میتوان بازرگتارین و ج یا ترین باازاری دانسات کاه
میتوان فرصتهای بسیار زیادی را برای بنگاههاای اقتصاادی در
حوزههای مختلف ایجاد کن  .ه ف اینترنت اشیاء به ظااهر سااده
است و ظرفیتهای زیادی پیرامون نن دی ه میشود .قابلیتهاای
متع د این فناوری موجب ش ه است شرکت ها و کمکنونورهاای
بساایاری روی نن تمرکااز کنن ا و ای ا ههااای ننهااا بااه ساااخت
محصااوالتی ماننا یخچااالهااای متصاال بااه اینترناات ،روشاانایی
کنترلکردنی از طریق اپلیکیشن و بسیاری دیگر از این محصوالت
منجر شود.
از دی کمیسیون اروپا دو اصال عماومی در سیاساتگاذاری
اینترنت اشیاء وجود دارد ،یکی اینکه اینترنت اشیاء نبای هویات،
*

رایانامه نویسن ه پاسخگوm.ghasemzadeh@yazd.ac.ir :

یکپارچگی ،حریم خصوصی و حقوق بشری یا نزادیهای فردی یا
عمومی را نقض کن  .دیگری اینکه افاراد بایا کنتارل دادههاای
شخصی خودشاان کاه توسا یاا درون اینترنات اشایاء تولیا و
پردازش میشود را در اختیار داشته باشن  ،بهجز زماانی کاه ایان
اصل با اصل اول در تعارض باش  .از زاویه دی حفاظات از دادههاا
نیز مهمترین چالشها یکی این است که میازان اطتعاات بسایار
زیاد است و دیگری اینکه بیشاتر ارتباطاات باهصاورت خودکاار
صورت میگیرن [.]8
اینترنت اشیاء در حال تب یل ش ن به یک عنصار کلیا ی از
اینترنت نین ه و یک زیرساخت حیاتی ملی و بینالمللی اسات .باا
این شرای  ،تأمین امنیت کاافی بارای زیرسااخت هاای اینترنات
اشیاء ،اهمیت روزافزونی پی ا میکن  .برنامههای کاربردی مقیاس
بزرگ و خ مات بر اساس اینترنت اشیاء بهطور فزاین های در برابر
هرگونه اختتل ،حمتت و یا سرقت اطتعات ،نسیبپذیر هستن .
مسئله امنیت در اینترنت اشیاء را میتوان مهمتارین چاالش
توسعه این فناوری در نظر گرفت [ .]2در این رابطه استان اردهای
مختلفی درحال توسعه است ولی همچنان نیازمن یهای امنیتای
اینترنت اشیاء و حتی مخاطرات نن بهخاوبی شناساایی و تحلیال
نش ه است .شبکههای مبتنی بار نارمافازار ( )SDNباا دارا باودن
قابلیت مسیریابی هوشمن ترافیک و استفاده از منابع بتاساتفاده
در شبکه ،نمادگی شبکه برای یورش دادههای دستگاههای متصل
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به اینترنت اشیاء را بسیار بیشتر میکن  .شبکههای  SDNبا رفاع
نقاط ضعف و افزایش بازدهی ،امکان پردازش دادههای تولی شا ه
توس  IoTرا ب ون وارد کردن فشار مضااعف باه شابکه ،ممکان
میسازن .

 -2اینترنت اشياء

و اینترنت اشیاء را که توس حسگرهای بیسایم و دساتگاههاای
هوشمن تولیا مای شاون  ،پشاتیبانی کنا  .عملکارد ایان الیاه
صرف نظر از ماهیات شابکه بایا مطمائن و قابال اعتمااد باشا .
همچنین یکپارچه سازی پلتفرمهای اینترنت اشیاء در این الیاه از
اهمیت باالیی برخوردار است.
الیه پردازش داده نیز مسائولیت تجزیاه و تحلیال اطتعاات،
کنترل امنیت ،م لسازی فرنین ها و م یریت دستگاهها ،م یریت

 -1-2تشریح اینترنت اشياء
اینترنت اشیاء ) (IoTبهطورکلی به فناوری اطتق میشاود کاه در
نن تمام اشیاء و وسایل اطراف ما به شبکه اینترنت و یا اینترانات
باه ف سنجش و کنترل از راه دور متصل ش هان و مایتواننا از
طریق نن برای هم داده ارسال کرده و با هم در ارتباط باشن .

8

اتحادیااه بااینالمللاای مخااابرات ( )ITUاینترناات اشاایاء را
زیرساختی جهانی برای جامعه اطتعاتی که بر اساس فناوریهای
ارتباطی و اطتعاتی دارای قابلیت تعاملپذیری از قبل موجود و رو
به رشا از طریاق اتصاال (فیزیکای و مجاازی) اشایاء ،خا مات
پیشرفتهای را ممکن میسازد تعریف کرده است [.]9

جریان داده ها و اطتعات و یکپارچه سازی سازوکارهای دساتیابی
به اطتعات را بر عه ه دارد .با توجاه باه حجام بااالی داده ،نیااز
فیلترینگ نسبت به فرنین استخراج اطتعات حس خواه ش تاا
بتوان بر اساس پردازش انجام ش ه به یک دی مناسب از دادههای
بزرگ دستیافت.
 -9-2چالشهای IoT

اینترنت اشیاء باوجود تمام مزایایی که دارد چالشهایی را نیاز باا
خود به همراه دارد که از نن جمله میتوان به مشکتت امنیتای و
حریم خصوصی ،استان اردها ،ساازگاری باین تجهیازات مختلاف،

 -2-2معماری IoT

پهنای بانا  ،ساازگاری و طاول عمار ،بارنورده کاردن انتظاارات

در شکل ( )8معماری  IoTکه شامل  4الیه میباشا نشاان داده
ش ه است.

مشتریان ،بهروز نگاهداشاتن ساختافازاری ،غلباه بار مشاکتت
ارتباطی و انتظار برای مقررات دولتی اشاره کرد.
برقراری امنیت و حفظ حاریم خصوصای شاای بازرگتارین
چالش در  IoTباش [ .]2از ننجا که اشیاء باه اینترنات متصال
هستن همانن کاامپیوتر و موبایالهاای هوشامن ننهاا نیاز در
معرض نفوذ غیرمجاز و هک ش ن میباشن .
به علت گستردگی افرادی که با مجموعاه اینترنات اشایاء در
ارتباط خواهن بود در صورت هک ش ن ننها ،اثارات زیاانباار و
گسترده ای خواه داشت .البته امنیت در اینترنت فعلی هام یاک
چالش بزرگ به شمار می نی  ،اما در اینترنات اشایاء ایان مسائله
ابعاد بزرگتری پی ا میکن  .توزیعش گی بیشتر شبکه و باهتباع
نن نقاط ورود بیشتر به سامانه ،یکی از دالیل این موضوع است.
همچنین اشیائی که قارار اسات باه اینترنات متصال شاون ،
معموالً ساختار و معماری ساده تری نسبت به کامپیوترها دارنا و

شكل ( :)1الیهها و اجزاء معماری اینترنت اشیاء [4و.]0

در بحث امنیت الیاههاای شابکه و پاردازش داده از اهمیات
باالیی برخوردارنا  .الیاه شابکه وظیفاه فاراهم کاردن امکاناات
شبکهای موردنیاز را دارد .این الیه بای بتوان حجم باالی دادههاا
 8شبکه محلی

ایان موضاوع پیااادهساازی ابزارهاای امنیتاای را در ننهاا دشااوار
می سازد و سبب میشود کار بیشتری را طلب کن  .نخرین دلیال
برای حیاتی بودن امنیت  IOTاین است که اینترنت اشیاء خیلای
بیش تر از اینترنت فعلی باه زنا گی واقعای نزدیاک شا ه اسات.
درواقع نفوذ به چنین شبکهای معادل بانفوذ به زنا گی روزمارهی
کاربران خواه

بود.

بهکارگيری شبكههای مبتنی بر نرمافزار جهت ارتقای امنيت در اینترنت اشياء؛ رضا روزبهی و محمد قاسمزاده

 -9شبكههای مبتنی بر نرمافزار
اساس مفهوم شبکه مبتنی بر نرمافزار ( )SDNدرواقاع ج اساازی
الیه سخت افزاری از الیه کنترلی است .به طور سانتی هار روتار و
سااوییچ در شاابکه یااک ناارمافاازار از قباال نصاابش ا ه دارد کااه
فعالیت های نن را م یریت میکن و این موضاوع باه ایان معنای
است که در صورت نیاز به هرگونه ت ییر در شبکه بای هار بخاش
ج اگانه تنظیم مج د شود .به کمک  SDNیاک مرکاز ما یریت
جامع خواهیم داشات کاه ت ییارات شابکه را تقریبااً باه صاورت
لحظه ای اعمال میکن ب ون اینکاه نیاازی باه ت ییار تنظیماات
بخش فیزیکی شبکه باش  .ایان موضاوع باه ما یران  ITکنتارل
بیشتری بر شبکه خود را میده و شبکه را بسایار انعطاافپاذیر
میکن .
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تمرکز ننها در الیههای نرمافزاری مجازی شبکه انجام مایشاود.
یک ه ایتگر نرم افزاری متمرکاز کاه دیا ی از کال شابکه را در
اختیار داشته ،بسیار مؤثرتر و هوشامن تر از بخاشهاای کنترلای
پراکن ه روترها و سوییچها عمال خواها کارد .باا یاک ها ایتگر
متمرکااز ،قابلیااتهااایی مانناا برنامااهریاازی ،مقیاااسپااذیری،
انعطاف پذیری ،خودکارسازی و توسعه نرمافزاری به شابکه اضاافه
میشود .شکل ( )9معماری  SDNکه را نشان میده .

همان طور که در شکل ( )2میبینیم ،بارختف روش سانتی،
در این روش کنترل جریان از سطح ساختافازاری در گارههاای
شبکه خارج شا ه و باهصاورت متمرکاز و ج اگاناه توسا یاک
ه ایتگر بر عه ه گرفته میشود .ساوییچهاای  SDNتوسا یاک
سیستم عامل شبکه ما یریت مایشاون کاه اطتعاات را توسا
APIها جمعنوری میکن و باهوسایله ننهاا الیاه دیتاا را ایجااد
میکن  .سپس یک م ل از توپولوژی شبکه را در اختیار ها ایتگر
 SDNقرار میده  .بنابراین ،ه ایتگر میتوان از تمامی اطتعاات
شبکه بهمنظور بهینهسازی جریان و تأمین نیازهای کاربر استفاده
کن  .بهعنوان مثال میتوان پهنای بان شبکه را بهصورت پویاا باه
الیه دیتا تخصیص داد.

شكل ( :)9الیهها و اجزای معماری شبکههای مبتنی بر نرمافزار [.]7-1
از:

بخشهای مختلف شکل عبارتان
الیه زیرساخت :این بخش باهطاور مساتقیم مسائول ارساال
دادهها بر اساس ج ولهای برنامهریازیشا ه توسا ها ایتگرها
است.
راب جنوبی :توس
و باا ناام  OpenFlowاساتان ارد شا ه اسات OpenFlow .امکاان
دسترسی مستقیم و ایجاد ت ییر در برنامه ارسال تجهیزات شابکه
نظیر سوئیچ ها را ،هم باهصاورت فیزیکای و هام مجاازی فاراهم
میکن .
ONF- Open Networking Foundation

الیه کنترل :با همه دستگاههای موجود در یک دامناه شابکه
ارتباط مستقیم داشته ،از توپولوژی شبکه نگاه است و شبکه را از
یک نقطه مرکزی برنامهریزی میکن .

شكل ( :)2نمای کلی شبکه سنتی و شبکه مبتنی بر نرمافزار [.]1
 -1-9معماری SDN

در معمااری شابکههاای  SDNساعی شا ه اسات کاه تواناایی و
هوشاامن ی شاابکههااای کااامپیوتری بیشااتر شااود .ایان کااار بااا
ج اسازی بخش کنترل دادهها از سوییچ و روتار ساختافازاری و

راب شمالی :برای برقراری ارتباط میان ه ایتگر و سرویسها
و برنامههای کاربردی در حال اجرای شبکه استفاده میشود .ایان
راب برای تسهیل نونوری و ارائه سرویسهاای ج یا باا روشای
نسان استفاده میشود.
الیه کاربرد :در این الیه برنامهها از طریق راب شمالی ماابین
کنشها و منابع موردنیاز ه ایتگر ارتباط برقرار میکن  .عتوه بار
این ،برنامههای کاربردی میتوانن از طریق جمعنوری اطتعات از
ها ایتگر یااک دی ا انتزاعاای از شاابکه ایجاااد نماین ا کااه باارای
تصمیمگیری مورد استفاده قرار میگیرد [.]3-82
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 -4تلفيق  IoTو SDN
 SDNیک راهکار کلی ی برای حل مشکتت  IoTاست .نمیتاوان
گفت که  IoTبه  SDNوابسته است ،ولای  SDNمایتوانا فوایا
زیادی برای  IoTداشته باش  .بااینحال ،بهکارگیری  SDNاق امی
ضااروری از طاارف ارائااهدهناا گان خاا مات باارای اسااتفاده از
فرصتهای  IoTاست .استفاده از قابلیتهای  SDNاین کار را برای
ارائه دهن گان زیرساخت شبکه نساان تار خواها نماود ،باهویاژه
قابلیت هایی شامل؛ بهبود زنجیره خ مات ،م یریت پویای ترافیک
شبکه و م یریت زمانی استفاده از پهنای بان  .که در نتیجه ق می
بسیار بزرگ در بحث امنیت و حفظ سیاستهای حریم خصوصای
در  IOTخواه بود.
زنجیره خ مات ،امکان اولویتبنا ی فعالیاتهاای پردازشای
مرتب با برنامههای کاربردی را برای هر یک از کتینتهاا فاراهم
می سازد .بهبود زنجیره خا مات باه اپراتورهاا امکاناات مختلفای
میده ؛ مثل تأمین امنیت مجازی از طریق VPNها ،فایروالهاا و
فناوری های احراز هویت ،یا تعیین ح اقل عملکرد قابالقباول در
سیاستهای سازمان بهمنظور تأمین حقوق و اختیارات مشترکان.
م یریت پویای ترافیک نیز امکان نظاارت و هماهناگ کاردن
ت ییرات پهنای بان را به صورت خودکاار بارای اپراتورهاا فاراهم
میکن  .چنین چیزی بهخصوص برای ارائهدهن گان خ مات IoT
در سااطح جهااانی ،کااه خااود را باارای افاازایش تصاااع ی تع ا اد
دستگاهها و دادههای  IoTنماده میکنن  ،بسیار ای هنل است.
م یریت زمانی استفاده از پهنای بانا نیاز باه اپراتاور اجاازه
می ده تا زمان و میزان ترافیک موردنیاز مشتریان یا برنامههاای
کاربردی را برای هر بازه زمانی ،برنامهریزی کن .
 SDNکمک می کن که مجموع عملیات بسیار کاهش یابنا .
امکانات  SDNمثل خودکارسازی ،تأمین منابع ،قابلیت برنامهریزی
و هماهنگی ،میتوان ارزش زیادی را در یک محی مبتنی بر IoT
ایجاااد کنا  .همچنااین اسااتان اردهای  SDNماننا OpenFlow
میتوانن توزیع سیاستهای امنیت و همچنین قابلیات همکااری
میان دستگاههای مختلف  IoTرا تسهیل کنن [.]82
 SDNدارای ویژگیهای متمایزی اسات کاه ایان ویژگایهاا
سبب ارائه مزایای زیادی بارای غلباه و شکسات حماتت DDoS
میشون :
 -8تفکیک سطح کنترل از سطح دادهها :هماانطاور کاه در
بخش  9این مقاله گفتیم  SDNسطح کنترل را از ساطح دادههاا
ج ا میسازد ،و ازاینرو امکان انتشار حملاه در مقیااس بازرگ و
نزمایش دفاعی را بهنسانی فراهم میسازد .قابلیت پیکربن ی عالی
 SDNسبب تفکیک مشخص میان شبکههای مجازی میشاود ،و
اجازه نزمایش در محی واقعی را مایدها  .پیشارفت در توساعه
ای ههای ج ی مایتوانا باا اساتفاده از انتقاال یکپارچاه از فااز
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نزمایشی به فاز عملکاردی ،باه اجارا درنیا  .ایان ویژگای ،SDN
تسهیتت زیادی را در مطرح کردن ان یشهها و روشهاای ج یا
برای کاهش حمله  ،DDoSارائه میده .
 -2ه ایتگر مرکزی و نمای شبکه :ه ایتگر دارای معلومات و
اطتعاتی از کل سامانه شبکه و نظریههای کلی برای ایجاد تا ابیر
امنیتی پای ار است ،همچنین الگوهای ترافیکی را برای ته ی های
امنیتی بالقوه نظارت ،تحلیل و مطالعه مایکنا  .کنتارل مرکازی
 ،SDNاین امکان را فراهم میسازد تا بهطور فعال گاروههاای باه
خطر افتاده را قرنطینه نماوده و باه گاروههاای مجااز بار اسااس
اطتعات به دست نم ه از درخواست گاروههاای نهاایی رسامیت
بخش و شاخص تصا یق و شناساایی از راه دور را در سارورهای
سرویس کاربر به منظاور تصا یق و سان یت اطتعاات کااربران و
پایش سامانه در طی ثبت ،از دور کنترل نمای .
 -9قابلیت برنامهریزی شبکه بهوسایله برناماههاای خاارجی:
قابلیات برنامااهریازی  ،SDNاز پروسااه بهارهباارداری اطتعااات از
سااامانههااای کشااف مزاحماات و نفااوذ و همچنااین سااامانههااای
پیشااگیری از مزاحماات و نفااوذ ،پشااتیبانی ماایکناا  .بیشااتر
الگوریتمهای هوشمن میتوانن بر اساس حمتت مختلف ،DDoS
با انعطاف باالیی مورداستفاده قرار گیرن .
 -4تجزیه و تحلیال ترافیاک مبتنای بار نارمافازار :تجزیاه و
تحلیلهای ترافیک بر اساس نارمافازار ،سابب ناونوری مایشاود
طوری که میتوان با استفاده از همه انواع الگوریتمهای هوشمن ،
پایگاههای داده ،و هرگونه ابزار نرمافزاری دیگری ،اجرا شود.
 -0بهروزرسانی پویای قوانین حمال ونقال (ارساال) و انتازاع
جریان :تج ی پویاای قاوانین حمالونقال از واکانش ساریع باه
حمتت  DDoSحمایت میکن  .بر اسااس تجزیاه و تحلیالهاای
ترافیک ،ت ابیر امنیتی ج ی بهروزرسانی ش ه میتوان در سراسر
شبکه به شکل قوانین جریان برای بلوکاه کاردن ترافیاک حملاه
ب ون به تأخیر افتادن ،توسعه یاب [.]88

 -1-4معماری پيشنهادی (تلفيق  IOTو )SDN
شکل ( )4معمااری پیشانهادی ماا بارای تلفیاق  IOTو  SDNرا
نشان میده .

شكل ( :)4معماری پیشنهادی برای تلفیق  IoTو .SDN

بهکارگيری شبكههای مبتنی بر نرمافزار جهت ارتقای امنيت در اینترنت اشياء؛ رضا روزبهی و محمد قاسمزاده

بخشهای مهم و اصلی این معماری را یکی ه ایتگرها یعنای
ه ایتگر  IoTو ه ایتگر  SDNو دیگری اشایاء و دادههاا تشاکیل
داده است .در واقع برای ارتقای امنیات و حفاظ حاریم خصوصای
اینترنت اشیاء م یریت متمرکزی از ه ایتگرها داریم کاه اشایاء و
اتصاالت ننها را بررسی و تحلیل میکنن و فرامین الزم را صاادر
میکنن و در این بین لیست سیاه را میتوان کلی یتارین نکتاه
این معماری دانست.
در بخاش بعا ی فلوچاارت و روش کاار را باهصاورت کاماال
توضیح دادهایم.

است) .سپس تصمیمگیری میشود و فارامین باه ها ایتگر
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SDN

ارسال میشود ،حال این تصمیمات از طریق ه ایتگر  SDNبه زیر
شبکه فیزیکی منعکس مایشاود .همچناین الزم باه ذکار اسات
ها ایتگر  IoTهنگااام دریافاات درخواساات اتصااال از عاماال ،IoT
قوانین پیشبری بسته را بر اساس پروتکالهاای شابکه اساتفاده
میکن و این قوانین را به ه ایتگر  SDNتحویال مایدها  .پاس
هنگامیکه ه ایتگر  IoTندرس یا شناسه شیء مقصا را دریافات
میکن  ،بای نن را در شبکه پی ا کنا  .ها ایتگر  SDNنقشاه راه
شبکه را ایجاد میکن یعنی هر دو شیء را با استفاده از الگاوریتم

 -2-4فلوچارت روش پيشنهادی

مسیریابی با اطتعاات توپولاوژی از ساطوح  IoTو  SDNمتصال

در شکل ( )0روش کار معماری پیشنهادی را بهصورت فلوچاارت
نشان دادهایم.

میکن  .حال همانگونه که در ابت ای بخاش  4گفتایم ها ایتگر
قابلیاات نظااارت ،تحلیاال و تحلیاال الگوهااای ترافیکاای را باارای
ته ی های امنیتی بالقوه دارد ،پس با بررسی این موضوع اتصاالت
ناامن و ته ی نمیز را بهسرعت قطع کرده و شیء ماوردنظر را باه
لیست سیاه اضاافه مایکنا و ساپس اطتعاات را باهروزرساانی
میکن .
در کل این موضوع را نیاز بایا در نظار بگیاریم کاه هنگاام
استفاده از  SDNدر خا مات و برناماههاای کااربردی  ،IoTبایا
امنیت را در تمام بخش ها بهبود بخشی ؛ زیرا هر دستگاه یا برنامه
کاربردی می توان الزامات امنیتی خااص خاود را داشاته باشا و
سطح متفاوتی از امنیت را طلب کن  .بنابراین  SDNلزومااً باعاث
افزایش امنیت نمیشود ،این بستگی به وضعیت امنیتی هر کااربر
نیز دارد .باااینحاال ،باا اساتفاده از قابلیاتهاای  SDNمشخصااً
وضعیت امنیتی  IoTمیتوان بهبود یاب .

 -1نتيجهگيری

شكل ( :)1فلوچارت روش پیشنهادی.

روش کار ایانگوناه اسات کاه ها ایتگر  IoTتماام جزئیاات
عاملهای  IoTمانن شناسه شیء ،ندرس ،پروتکال شابکه و زیار
شبکه را ثبت میکن  .هر دستگاه  IoTیک عامل  IoTدارد کاه باا
ها ایتگر  IoTارتباااط برقاارار مایکنا  .عاماال  IoTنیااز مساائول
شناسایی ،تجزیاه ،تحلیال و جماعنوری دادههاا از محای بارای
دستیابی به اه اف کاربر است .هر شیء در  IoTمایتوانا باا هار
شیء دیگر از طریق شبکه  SDNارتباط برقرار کن  .ها

ایتگر IoT

تصمیمات الزم را بر اساس دادههای ارائهش ه توسا عامالهاای
 IOTانجام خواه داد ،پس ابت ا بررسی میکن که این شایء در
لیست سیاه نباش ( .فرض ایناست که لیست سیاه در ابت ا خاالی

 IoTبا وجود تمام مزایایی که دارد ،هنوز چاالش هاا و مشاکتتی
نیااز دارد کااه برقااراری امنیاات و حفااظ حااریم خصوصاای شااای
بزرگتارین ننهاا باشا  SDN .باا دارا باودن قابلیات مسایریابی
هوشمن ترافیک و استفاده از منابع بتاستفاده در شبکه ،نمادگی
شبکه برای یورش دادههای دستگاههای متصل باه  IoTرا بسایار
بیشتر میکن .
 SDNمیتوان سیاستها و کنترل دسترسی را تسهیل کارده
و امکان احراز هویت از طریق م یریت مرکزی را فاراهم کنا  .در
واقع قابلیتهای  SDNدر مهن سی ترافیک میتوان به ج اسازی
یا توقف مسیرهای حمله یا رخنه هاای امنیتای در شابکه کماک
نمای  .درنتیجه یک ه ایتگر  SDNکاه ما یریت مرکازی داشاته
باش  ،می توان نمار خوبی از محل وقوع حماتت ارائاه دها و باا
انجام اق امات مناسبی ازجمله اضافه کردن عوامل ته یا نمیز باه
لیست سیاه و تجزیه و تحلیل ننها و سپس ارسال این اطتعاات
به ه ایتگر  IoTراه را بر ننها بسته و اجازه حمتت بع ی را نیاز
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Abstract
Promoting security and maintaining privacy policies is one of the most important demands in all
areas, including the Internet and its specific aspects, such as the Internet of Things (IoT). To
achieve this, several solutions have been proposed. In this article, we show how to get valuable
results on the Internet using software defined networks (SDN). In this regard, I will first review
the concepts of IoT and SDN, and then we'll come up with a way to integrate the IoT and SDN
so that we can quickly identify and discontinue threatening attacks and unsecured connections.
Meanwhile, we put such an attacker on a blacklist so that they will not be allowed to connect in
the future. To evaluate the operation of the proposed method, we need several objects connected
to the Internet of objects and an active software network. Theoretical analysis suggests that the
impact of this approach on network readiness against attacking the data of devices connected to
the Internet of objects and overcoming DDoS attacks is very significant.
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