
  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  

 

Διπλωματική Εργασία 

 

της 

 

Βαρτζώκα Δήμητρας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 06/2016 

 

  



  

ΜΕΛΕΤΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  

 

 

 

 

Δήμητρα Βαρτζώκα 

 

Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 

2014 

 

 

 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

 

υποβαλλόμενη για τη μερική εκπλήρωση των απαιτήσεων του 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 

 

 

 

Επιβλέπων Καθηγητής 

Μαυρίδης Ιωάννης 

 

 

 

 

 

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 21/06/2016 

 

                 

   

   

................................... ................................... ................................... 

 

 

 

 

 

Βαρτζώκα Δήμητρα 

 

 

.................................... 



  

Περίληψη  

 

Τα Δίκτυα Καθοριζόμενα από Λογισμικό αποτελούν μία νέα, ανερχόμενη τεχνολογία, 

σκοπός της οποίας είναι ο διαχωρισμός του πεδίου ελέγχου (control plane) από το πεδίο 

δεδομένων (data plane), η κεντρικοποίηση της διαχείρισης ανεξαρτήτως κατασκευαστών 

και η παροχή προγραμματιστικότητας στο δίκτυο. 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται μία μελέτη των Δικτύων 

καθοριζόμενων από Λογισμικό. Συγκεκριμένα, αναλύονται η αρχιτεκτονική, η λειτουργία, 

τα χαρακτηριστικά και οι επιμέρους υλοποιήσεις του SDN, καθώς και τα σημαντικότερα 

θέματα ασφάλειας που αντιμετωπίζει.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον έλεγχο πρόσβασης 

και την εφαρμογή μεθόδων ελέγχου πρόσβασης, μέσω των ροών δεδομένων. 

 

Τα Δίκτυα Καθοριζόμενα από Λογισμικό προσεγγίζονται σε σύγκριση με τα Παραδοσιακά 

Δίκτυα. Εξετάζονται τα χαρακτηριστικά τους και αντιπαραβάλλονται τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα τους. Η συγκριτική αξιολόγηση επιχειρείται και στο πεδίο της ασφάλειας, 

με ανάλυση των προκλήσεων, των απειλών αλλά και των μέτρων πρόληψης.  

 

Τέλος, χρησιμοποιείται το OpenFlow για την υλοποίηση ενός δικτύου βασισμένου σε 

SDN, με τη χρήση του λογισμικού εξομοίωσης Mininet, και πραγματοποιούνται βασικοί 

έλεγχοι συνδεσιμότητας.  

 

Λέξεις Κλειδιά: SDN, λογισμικό, OpenFlow, πρωτόκολλο, ασφάλεια, έλεγχος 

πρόσβασης, ροές δεδομένων, ελεγκτής, Mininet 

  



  

Abstract 

 

Software Defined Networking is a new emerging technology, which aims to separate the 

control field (control plane) from the data field (data plane), centralize the management 

independently of manufacturers and provide programmability through the network. 

 

This thesis presents a study of Software Defined Networks. Specifically, an analysis of 

the architecture, operation, characteristics and individual implementations of SDN, as well 

as of the most important security issues, is conducted. Particular emphasis is placed on 

access control and the application of access control methods, through data flows. 

 

Software Defined Networks are being approached compared to Traditional Networks. 

Their characteristics are examined and their advantages and disadvantages are 

contrasted. A comparative assessment in security is attempted, with the analysis of the 

challenges, threats and preventive measures. 

 

Finally, we use the Mininet emulation software in order to implement an OpenFlow based 

SDN and carry out certain basic connectivity tests. 

 

Keywords: SDN, software, OpenFlow, protocol, security, access control, data flows, 

controller, Mininet   
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1 Εισαγωγή 

Οι μεταγωγείς (switches), οι δρομολογητές (routers), καθώς και άλλες συσκευές 
δικτύωσης, αποτελούν τα βασικά συστατικά της καθημερινής χρήσης του Διαδικτύου. Οι 
ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις για βελτίωση των δυνατοτήτων και της απόδοσης της 
δικτύωσης έχουν οδηγήσει τους μηχανικούς δικτύων στην προσπάθεια εύρεσης νέων 
τεχνολογιών και την ανάπτυξη λύσεων για τη βελτίωση της παρούσας αρχιτεκτονικής των 
δικτύων.  
 
Το Ethernet, το οποίο αποτελεί την επικρατούσα τεχνολογία δικτύωσης, στα Τοπικά 
Δίκτυα (Local Area Networks), βρίσκεται, πλέον, σε κρίση. Έχοντας αναπτυχθεί πολλές 
δεκαετίες πριν, βασική του λειτουργία ήταν να εξυπηρετεί ευέλικτα και αποκεντρωμένα 
δίκτυα. Από τότε, το Ethernet εξελίχθηκε, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί διευρυμένα 
δίκτυα, με μεγάλη  χωρητικότητα, δίνοντας, όμως, πολύ μικρή προσοχή στην ασφάλεια 
της αρχιτεκτονικής. Επιπλέον, δημοφιλείς αναδυόμενες τεχνολογίες δικτύωσης, όπως η 
Εικονικοποίηση Δικτύων (Network Virtualization) κάνουν χρήση εκτεταμένων τμημάτων 
Ethernet (Ethernet segments), ωστόσο, εξαιτίας της απουσίας δρομολόγησης στο 
Ethernet, τέτοιου είδους τεχνολογίες αποδεικνύονται αναποτελεσματικές στη μετάδοση 
δεδομένων.   
 
Ενώ η ασφάλεια των δικτύων έχει βελτιωθεί σημαντικά, στο πέρασμα των χρόνων και 
έχουν δημιουργηθεί νέα πρωτόκολλα και τεχνολογίες για τη διασφάλιση της επικοινωνίας 
ανάμεσα στους υπολογιστές (hosts) και σε άλλες δικτυακές συσκευές, ωστόσο πολλές 
ευπάθειες εξακολουθούν να υπάρχουν. Οι ειδικοί ασφάλειας αντιμετωπίζουν διάφορες 
προκλήσεις, καθώς πολλές από τις λύσεις τους περιορίζονται, από τον τρόπο λειτουργίας 
των παραδοσιακών δικτύων. ‘Ενα παραδοσιακό δίκτυο είναι δομημένο με κατανεμημένη 
ευφυία και αυτό επιδεικνύεται από το γεγονός ότι οι κόμβοι του δικτύου έχουν 
συμπεριφορά ανάλογη με τη συμπεριφορά του γειτονικού τους κόμβου. Για αυτό το λόγο, 
η διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας θα ήταν πιο εύκολη, αν ο έλεγχος ολόκληρου του 
δικτύου δινόταν σε μία οντότητα ασφάλειας.  
 
Για όλους αυτούς τους λόγους, μια καινούρια προοπτική ανάπτυξης στον τομέα των 
δικτύων εισήγαγε τον όρο των Δικτύων Καθοριζόμενων από Λογισμικό (SDN). Το βασικό, 
μοναδικό χαρακτηριστικό που κάνει το SDN ιδιαίτερα δημοφιλές είναι η ικανότητα του να 
καθιστά το δίκτυο προγραμματίσιμο. Αυτή η αναδυόμενη τεχνολογία έχει τις προοπτικές 
να φέρει επανάσταση στη βιομηχανία των δικτύων, με πολλούς τρόπους. Ωστόσο, για να 
γίνει κάτι τέτοιο, θα χρειαστεί μεγάλη έρευνα στη διαχείριση και αξιολόγηση όλων των 
θεμάτων ασφάλειας, έτσι ώστε, τελικά, να προκύψουν υλοποιήσεις αξιόπιστων δικτύων. 
Είναι, επομένως, απαραίτητη η μελέτη όλων των δυνατοτήτων του SDN, έτσι ώστε να 
ξεπεραστούν τα θέματα ασφάλειας που υπάρχουν, σήμερα, στο Ethernet.  
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To SDN μπορεί να παρέχει τα μέσα για τη βελτίωση της ασφάλειας ενός δικτύου. Η SDN 
ασφάλεια μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα ξεχωριστό πεδίο ανάπτυξης, στόχος του 
οποίου είναι να ξεπεράσει όλες τις αδυναμίες των παραδοσιακών δικτύων και να 
βελτιώσει την αξιοπιστία και την ακεραιότητα τους. Βέβαια, στο SDN η κεντρική οντότητα, 
ο ελεγκτής (controller) αντιπροσωπεύει το μοναδικό σημείο αποτυχίας, μέσα στο δίκτυο. 
Αυτό σημαίνει ότι το δίκτυο υπόκειται ολοκληρωτικά στον ελεγκτή, ο οποίος αποτελεί 
απειλή, σε περίπτωση που εκτεθεί σε οποιονδήποτε κίνδυνο ασφάλειας. Αν, και εφόσον, 
η πρόσβαση στον ελεγκτή διατηρηθεί περιορισμένη, τότε το SDN μπορεί να επιφέρει 
πολλές βελτιώσεις στην ασφάλεια των δικτύων. 
 

2 Δίκτυα καθοριζόμενα από λογισμικό (SDN) 

Η ιδέα των δικτύων καθοριζόμενων από λογισμικό εισήχθη πρώτη φορά το 2010, 
αποτελώντας ένα νέο παράδειγμα δικτύωσης, το οποίο στοχεύει στη διευκόλυνση του 
ελέγχου και τη διαχείριση δικτύων υπολογιστών. To SDN μπορεί να ερμηνευτεί ως μία 
αρχιτεκτονική αρχή, όπου ο έλεγχος (control) και η διαχείριση των δικτύων 
κεντρικοποιούνται και αποσυνδέονται από το επίπεδο των δεδομένων (data), 
καθιστώντας το δίκτυο προγραμματίσιμο. Σύμφωνα με τον ορισμό του HotSDN ’12 
Solicitation (Taha, 2014): 
 
«Η δικτύωση καθοριζόμενη από Λογισμικό αποτελεί μία επαναδιαμόρφωση της σχέσης 
μεταξύ των συσκευών δικτύωσης και του λογισμικού που τις ελέγχει.» 
 

Παραδοσιακά, τα πεδία δεδομένων (data plane) και ελέγχου (control plane), στις Ethernet 
συσκευές δικτύωσης, είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι το λειτουργικό 
σύστημα και τα χαρακτηριστικά του, μαζί με το υλικό (hardware) είναι υλοποιημένα σε μία 
μοναδική συσκευή. Οι περισσότερες συσκευές είναι βασισμένες σε Διεπαφή Γραμμής 
Εντολών (Command Line Interface) και η διαμόρφωση γίνεται ξεχωριστά σε κάθε 
μηχάνημα, καθιστώντας τη διαδικασία αρκετά αργή και επιρρεπή σε σφάλματα, λόγω της 
απουσίας αυτοματοποίησης. Αυτό εμποδίζει τη βιομηχανία δικτύων από το να 
ανταποκρίνεται, με ταχύτητα, στη ζήτηση νέων χαρακτηριστικών (Chua, 2014). 
 
Το πεδίο δεδομένων περιγράφεται από ένα λογικό, θεωρητικό μοντέλο διαστρωμάτωσης 
το οποίο είναι γνωστό ως Μοντέλο Ενδοσύνδεσης Ανοιχτών Συστημάτων (OSI Model) 
και έχει προτυποποιηθεί από το Διεθνή Οργανισμό Προτυποποίησης (International 
Organization for Standardization). Το μοντέλο OSI δίνει τη δυνατότητα στις εφαρμογές 
του δικτύου και στις υπηρεσίες να απομονώνουν τις λειτουργίες των δεδομένων σε ένα 
μοναδικό τμήμα του δικτύου και να παρέχουν διεπαφές, μεταξύ των διαφορετικών 
τμημάτων (επιπέδων). Αυτό επιτρέπει στους προγραμματιστές να αναπτύσσουν και να 
βελτιώνουν τις λειτουργίες, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα υπόλοιπα επίπεδα. Το 
συγκεκριμένο μοντέλο με διαστρωμάτωση έχει απλοποιήσει την κατανόηση της 
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συνολικής οπτικής του δικτύου και των αλληλεπιδράσεων σε αυτό. Ως αποτέλεσμα, έχει 
σημειωθεί μεγάλη αύξηση στην ανάπτυξη και την έρευνα σε αυτά τα πεδία. Όπως 
φαίνεται, ένα τέτοιου είδους μοντέλο διαστρωμάτωσης χρειάζεται για τον έλεγχο των 
δικτύων και του πεδίου διαχείρισης και είναι αυτό που δημιούργησε την ανάγκη για την 
επινόηση μιας νέας αρχιτεκτονικής, του λεγόμενου SDN (Taha, 2014). 
 
H SDN αρχιτεκτονική αποσυνδέει τον έλεγχο από το πεδίο των δεδομένων και παρέχει 
ένα νέο μοντέλο διαστρωμάτωσης. Η ONF (Open Networking Foundation) (ONF, 2014) 
έχει αναλάβει τη διαδικασία της προτυποποίησης των βασικών συστατικών της SDN 
αρχιτεκτονικής. Ένα από αυτά τα πρότυπα είναι το OpenFlow, το οποίο θα αναλυθεί στη 
συνέχεια.  

 
Εικόνα 2-1: SDN Αρχιτεκτονική (Taha, 2014) 

 

Η αρχιτεκτονική SDN απαρτίζεται από τρία επίπεδα: 1. επίπεδο εφαρμογών, 2. επίπεδο 
ελέγχου, 3. επίπεδο υποδομής, καθώς και από τις Διεπαφές Προγραμματισμού 
Εφαρμογών (APIs), οι οποίες παρέχουν τα απαραίτητα εργαλεία επικοινωνίας, μεταξύ 
των επιπέδων. 
 
Αυτή η αρχιτεκτονική και η διευθέτηση του ελέγχου και της διαχείρισης του δικτύου 
παρέχουν τη δυνατότητα κεντρικοποίησης της κατάστασης και της ευφυίας του, σε ένα 
μόνο τμήμα του. Έτσι, βελτιώνεται η ιδιότητα της προγραμματιστικότητας του δικτύου και 
η βιομηχανία δικτύωσης μπορεί να ξεκινήσει να εισάγει τη διαφοροποίηση στη διαδικασία 
ανάπτυξης. Επιπλέον, επιταχύνεται η δημιουργικότητα και η εισαγωγή νέων 
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χαρακτηριστικών και υπηρεσιών. Με την κεντρικοποίηση, το SDN απλοποιεί την 
τροφοδοσία των πολιτικών διαχείρισης, ενώ ταυτοχρόνως βελτιστοποιεί την απόδοση και 
τη διακριτότητά τους. Έτσι, το SDN μπορεί να καταστήσει τα δίκτυα περισσότερο 
κλιμακώσιμα και ευέλικτα. Η SDN αρχιτεκτονική διαχωρίζει το υλικό από το λογισμικό, το 
πεδίο ελέγχου από το πεδίο δεδομένων και τη φυσική από τη λογική διαμόρφωση.  
 
Το SDN μοντέλο επιπέδων μπορεί ακόμη να προσαρμοστεί, με τρόπο τέτοιο ώστε να 
δημιουργηθεί ένα νέο διαφοροποιημένο σχήμα. Σε αυτή την περίπτωση, προστίθεται ένα 
επιπλέον επίπεδο στο μοντέλο και ο ελεγκτής των ελεγκτών (Hypervisor) αναλαμβάνει το 
λογικό τεμαχισμό του δικτύου (slicing). Πιο συγκεκριμένα, ο Hypervisor επιτρέπει σε κάθε 
ανεξάρτητο ελεγκτή να ελέγχει μόνο ένα υποσύνολο υπολογιστών (φυσικούς ή 
εικονικούς) στο δίκτυο, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει άλλα τμήματα του 
δικτύου.  
 

 
Εικόνα 2-2: SDN Αρχιτεκτονική με Hypervisor (Taha, 2014) 

 

2.1 Παραδοσιακά δίκτυα  

To IEEE 802.3 (IEEE, 2014), ευρύτερα γνωστό ως Ethernet, ξεκίνησε στα μέσα της 
δεκαετίας του 70 ως μία απλή μέθοδος επικοινωνίας μεταξύ υπολογιστών. Ταχύτατα, 
εξελίχθηκε στο de facto πρότυπο για τα τοπικά δίκτυα (local area networks), χάρη στην 
απλότητα του.  
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‘Ενα δίκτυο Ethernet αποτελείται από υπολογιστές (hosts) και μεταγωγείς (switches). Οι 
μεταγωγείς χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση των υπολογιστών και τη μεταγωγή των 
πλαισίων, μεταξύ των συνδεδεμένων διεπαφών. Η πιο απλή τοπολογία είναι αυτή της 
μορφής αστέρα (star topology), ωστόσο όσο συνδέονται οι μεταγωγείς, μεταξύ τους, 
αρχίζει να δημιουργείται μία τοπολογία πλέγματος (mesh topology). Κάθε μία από τις 
Ethernet διεπαφές των υπολογιστών, η οποία συνδέεται στο  δίκτυο, έχει μια καθολική 
διεύθυνση LAN MAC 48 bits. Οι μεταγωγείς, από την άλλη, θα πρέπει να είναι σε θέση 
να παρακολουθούν τις MAC διευθύνσεις των υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι σε 
αυτούς, ώστε να οδηγούν την κίνηση.  
 

 
Εικόνα 2-3: Τοπολογία Πλέγματος (Mesh Topology) 

 
Η κίνηση επικοινωνίας στο Ethernet είναι βασισμένη στα Ethernet πλαίσια, μέσα στα 
οποία γίνεται η ενθυλάκωση των δεδομένων. Αυτά τα πλαίσια πακετάρονται μαζί με 
κεφαλίδες Ethernet, οι οποίες περιέχουν την πηγή και τον προορισμό. Η δημιουργία των 
πλαισίων πραγματοποιείται από τους υπολογιστές, ενώ οι μεταγωγείς επιθεωρούν τις 
κεφαλίδες, για λόγους μεταγωγής.   
 
Ένας Ethernet μεταγωγέας έχει πολλαπλές διεπαφές (θύρες) για εσωτερική μεταγωγή. Η 
βασική του λειτουργία είναι να προωθεί πλαίσια από μία θύρα σε μια άλλη, λαμβάνοντας 
υπόψη τον προορισμό. Για αυτό το λόγο, ο μεταγωγέας διατηρεί καταγραφή όλων των 
MAC διευθύνσεων, που συνδέονται σε κάθε θύρα. Αυτός ο πίνακας ονομάζεται 
Διευθυνσιοδοτημένη Μνήμη Περιεχομένου (CAM). Αρχικά, ο μεταγωγέας δε γνωρίζει τις 
διευθύνσεις MAC όλων των συνδεδεμένων υπολογιστών. Αυτή η πληροφορία συλλέγεται 
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όταν οι υπολογιστές στέλνουν πλαίσια και έτσι ο μεταγωγέας μαθαίνει τη διεύθυνση MAC 
της πηγής, τη στιγμή που πραγματοποιεί την προώθηση του πλαισίου. Oι MAC 
διευθύνσεις των συνδεδεμένων διεπαφών προστίθενται, αν δεν έχουν ήδη προστεθεί, και 
χρησιμοποιώντας τον ίδιο πίνακα, ο μεταγωγέας γνωρίζει σε ποια θύρα πρέπει να 
προωθήσει το πλαίσιο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμία αντιστοιχία, ο μεταγωγέας 
στέλνει το πλαίσιο σε όλες τις θύρες του, εκτός από αυτήν από την οποία προήλθε. Βάσει 
των αρχών τους Ethernet, κάθε υπολογιστής θα πρέπει να δέχεται μόνο πλαίσια τα οποία 
προορίζονται για τον ίδιο και να απορρίπτει τα υπόλοιπα. 
  
Γενικά, ένας Ethernet μεταγωγέας έχει τρία βασικά συστατικά:  
 

1. Πεδίο δεδομένων: είναι υπεύθυνο για την προώθηση των πλαισίων Ethernet, από 
τη μία θύρα στην άλλη 

2. Πεδίο Ελέγχου: φροντίζει για την ανανέωση της CAM και διαχειρίζεται την 
τοπολογία του δικτύου  

3. Πεδίο Διαχείρισης: χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση του δικτύου και τη 
διαχείριση χαρακτηριστικών, όπως των εικονικών τοπικών δικτύων (virtual LANs 
VLANs) 

 
Στα τοπικά δίκτυα (LANs) είναι εφικτός ο διαμερισμός του φυσικού δικτύου σε μικρότερα, 
λογικά διαχωρισμένα δίκτυα. Αυτά τα δίκτυα ονομάζονται εικονικά τοπικά δίκτυα (VLAN) 
και σε αυτά οι υπολογιστές μπορεί να συνδέονται στο ίδιο LAN, χωρίς τοπικούς 
περιορισμούς (Taha, 2014). 
 
2.1.1 Λύσεις ασφάλειας στα παραδοσιακά δίκτυα 

Κατά τα αρχικά στάδια της ανάπτυξης του Ethernet, τα διάφορα θέματα ασφάλειας δεν 

ελήφθησαν υπόψη αλλά, καθώς τα δίκτυα άρχισαν να μεγαλώνουν και η ασφάλεια να 

γίνεται όλο και πιο κρίσιμο θέμα, το Ethernet ξεκίνησε να επηρεάζεται από κάποιες 

βελτιώσεις στην ασφάλεια. Τα διάφορα προβλήματα, που σχετίζονται με αυτό το πεδίο 

δεν έχουν εξαλειφθεί και για αυτό το λόγο, η βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας 

στα Ethernet δίκτυα εξακολουθεί να είναι μέγιστης σημασίας. 

 

Υπάρχει ένα πλήθος λύσεων ασφάλειας που έχουν υλοποιηθεί για το Ethernet, ωστόσο 

αρκετές από αυτές αποτελούν ιδιοκτησία συγκεκριμένων κατασκευαστών. Από τις πιο 

δημοφιλείς και προτυποιημένες λύσεις (Taha, 2014) είναι τα τείχη ασφαλείας (Firewalls), 

τα συστήματα ελέγχου των Πακέτων Δεδομένων (Deep Packet Inspection), τα Συστήματα 

Αποτροπής Εισβολών (Intrusion Prevention Systems), και το IEEE 802.1X. Οι ίδιες λύσεις 

ασφάλειας παρέχονται και στα SDN δίκτυα, ωστόσο οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται από 

τις ίδιες τις συσκευές, αλλά από το λογισμικό, το οποίο προορίζεται για αυτό το σκοπό.  
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Ένα από τα πιο δημοφιλή συστήματα ασφάλειας αποτελεί το τείχος προστασίας. Η 
βασική του λειτουργία είναι να φιλτράρει τη διερχόμενη κίνηση και να προστατεύει τους 
υπολογιστές από την ανεπιθύμητη κίνηση. Ο όρος τείχος προστασίας, βέβαια, είναι πολύ 
γενικός, καθώς υπάρχουν διαφορές, μεταξύ των υλοποιήσεων του, αναλόγως του βάθους 
στο οποίο διερευνάται η κίνηση. Κάποια τείχη προστασίας εμποδίζουν τη διέλευση 
κίνησης, με βάση προκαθορισμένες μεταβλητές κεφαλίδας, και είναι καταλληλότερα για 
την προστασία του δικτύου, ενώ άλλα τείχη προστασίας εντοπίζουν, εξαρχής, τις 
παράνομες συνδέσεις. 
 
Ορισμένες φορές, η λειτουργία του τείχους προστασίας βελτιώνεται με τον Έλεγχο 
Πακέτων Δεδομένων (DPI), ο οποίος σαρώνει την κίνηση στο επίπεδο εφαρμογών. Αυτό 
πραγματοποιείται εξετάζοντας το περιεχόμενο κάθε πακέτου IP, το οποίο διέρχεται, για 
ύποπτα δεδομένα. Έτσι, τα τείχη προστασίας με DPI έχουν την ικανότητα να 
αναγνωρίζουν απειλές σε εφαρμογές και σε πρωτόκολλα ανώτερων επιπέδων. 
 
Το DPI, επίσης, χρησιμοποιείται στα Συστήματα Αποτροπής Εισβολών (IPS). Η δουλειά 
των IPS είναι να ερευνούν την διερχόμενη κίνηση και να εμποδίζουν τις εισβολές στο 
σύστημα ή στο δίκτυο. Το σύστημα εντοπισμού των IPS συγκρίνει τη διερχόμενη κίνηση 
με τη βάση δεδομένων γνωστών επιθέσεων και έτσι προστατεύει το δίκτυο από 
κακόβουλες εισβολές.  
 
Το ΙΕΕΕ 802.1Χ αποτελεί μια προτυποιημένη λύση για την αναβάθμιση του επιπέδου 
ασφάλειας του Ethernet, παρέχοντας έναν μηχανισμό για την πιστοποίηση 
αυθεντικότητας συσκευών, που αιτούνται τη συμμετοχή τους σε κάποιο LAN ή WAN και 
υποστηρίζοντας διάφορους τύπους διαπιστευτηρίων αυθεντικοποίησης (πχ. ζεύγος 
ονόματος χρήστη / συνθηματικού ή πιστοποιητικό και αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί). Εκτελεί 
την αυθεντικοποίηση ενός υπολογιστή, στην αρχή μίας συνόδου επισυνάπτοντας μία 
διεύθυνση MAC, σε μία συγκεκριμένη θύρα του μεταγωγέα.  Καθώς ένας υπολογιστής 
συνδέεται σε έναν Ethernet μεταγωγέα, χρειάζεται να στείλει τα διαπιστευτήρια του, έτσι 
ώστε να αποκτήσει συνδεσιμότητα. Στη συνέχεια, ο μεταγωγέας επιβεβαιώνει την 
αυθεντικότητα του υπολογιστή, μέσω ενός απομακρυσμένου εξυπηρετητή 
αυθεντικοποίησης. Με αυτό τον τρόπο, μόνο οι αυθεντικοποιημένοι υπολογιστές 
μπορούν να επικοινωνούν μέσα στο δίκτυο.   
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Εικόνα 2-4: Απεικόνιση μοντέλου ασφάλειας των παραδοσιακών δικτύων: Η πολιτική ασφάλειας 
επιβάλλεται με φυσικό τρόπο, ωθώντας τις ροές κίνησης διαμέσου των συσκευών ασφάλειας 

 

2.2 Δομή και λειτουργία του SDN 

2.2.1 Δομή του SDN 

Η αρχιτεκτονική των δικτύων SDN περιγράφεται από μία δομή τριών επιπέδων: επιπέδου 

υποδομής, επιπέδου ελέγχου και επιπέδου εφαρμογών (Taha, 2014). Παρουσιάζονται 

και αναλύονται με λεπτομέρεια, τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας του κάθε 

επιπέδου: 

 

 Επίπεδο υποδομής 

Είναι το επίπεδο, όπου βρίσκεται όλο το υλικό και υλοποιείται η φυσική διασύνδεσή 
του. Στις συσκευές υλικού εκτελείται λογισμικό, το οποίο παρέχει μία διεπαφή 
ελέγχου του επιπέδου δεδομένων (Southbound API). Αυτή η διεπαφή 
χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με το ανώτερο επίπεδο, δηλαδή το επίπεδο 
ελέγχου.  

 

 Επίπεδο ελέγχου 

Αποτελεί το πιο σημαντικό επίπεδο της αρχιτεκτονικής. Σε αυτό το επίπεδο, 
υπάρχει ένας ελεγκτής, ο οποίος επικοινωνεί με όλες τις συσκευές δικτύωσης της 
υποδομής και παρακολουθεί την τοπολογία. Καθώς γίνεται ανταλλαγή 
πληροφοριών, σχετικά την κατάσταση του δικτύου, με το ανώτερο επίπεδο 
εφαρμογών (μέσω του Northbound API), ο ελεγκτής μεταφράζει τις εντολές προς 
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τις συσκευές δικτύωσης, έτσι ώστε αυτές να έχουν την επιθυμητή συμπεριφορά 
και απόκριση.  

 

 Επίπεδο εφαρμογών 

Είναι το επίπεδο, όπου ορίζονται όλα τα χαρακτηριστικά, οι υπηρεσίες και οι 
πολιτικές. Οι εφαρμογές ζητούν πληροφορίες, σχετικά με τις συσκευές δικτύωσης 
και την τοπολογία του δικτύου, ώστε να δρουν αναλόγως. Επιπλέον, μπορούν να 
εισάγουν χαρακτηριστικά από άκρο – σε – άκρο και να παίρνουν αποφάσεις, με 
βάση τις αλλαγές στο δίκτυο. Κάθε φορά που αλλάζει η τοπολογία του δικτύου, 
κάποιο χαρακτηριστικό ή κάποια πολιτική, οι εφαρμογές μπορούν να αλλάξουν 
δυναμικά τη συμπεριφορά του δικτύου, από ένα μοναδικό σημείο.    

 
Μεταξύ αυτών των τριών επιπέδων υπάρχουν οι Διεπαφές Προγραμματισμού 
Εφαρμογών (APIs), οι οποίες παρέχουν τα απαραίτητα εργαλεία επικοινωνίας: 
 

 Το Northbound API παρέχεται από τον ελεγκτή και οι εφαρμογές πρέπει να 
διαχειριστούν την επικοινωνία τους μαζί του, μέσω αυτής της διεπαφής.  
 

 Το Southbound API είναι ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ του ελεγκτή και των 
δικτυακών  συσκευών. 
 

 Το Eastbound και το Westbound API εμφανίζονται στην κατανεμημένη SDN 
αρχιτεκτονική και στις λειτουργίες τους περιλαμβάνονται η ανταλλαγή δεδομένων 
μεταξύ των ελεγκτών, ορισμένες δυνατότητες παρακολούθησης και ενημέρωσης 
και η υλοποίηση αλγόριθμων συνοχής δεδομένων. 

 

 Νότιο τμήμα 

Το πρωτόκολλο OpenFlow είναι μία Southbound διεπαφή, η οποία πραγματοποιεί 
τη σύνδεση, μεταξύ του ελεγκτή και των συσκευών προώθησης, όπως των 
μεταγωγέων. Οι πρόσφατες βελτιώσεις στην SDN αρχιτεκτονική προτείνουν την 
ύπαρξη ενός Επιπέδου Αφαίρεσης Υπηρεσιών (SAL) ή ενός hypervisor, σε αυτό 
το νότιο τμήμα, ώστε ο ελεγκτής και τα πρωτόκολλα να αναπτύσσονται, χωρίς να 
επηρεάζουν το ένα το άλλο. 

 

 Βόρειο τμήμα 

Όλα τα είδη των εφαρμογών (επονομαζόμενα και ως middle – boxes) που θέλουν 
να αλληλεπιδράσουν με τον ελεγκτή και το υποκείμενο δίκτυο ή την κίνηση του 
δικτύου, μπορούν, τυπικά, να σχεδιαστούν σε αυτό το τμήμα. Οι, σχετιζόμενες με 
το SDN, προγραμματιστικές γλώσσες, όπως η Pyretic και η Frenetic επικοινωνούν 
με τον ελεγκτή, μέσω του βόρειου τμήματος. Από πλευράς ασφαλείας, 
δημιουργούνται προβληματισμοί για την ύπαρξη κινδύνων, που μπορεί να 
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ανακύψουν εξαιτίας της αλληλεπίδρασης των εφαρμογών (που πιθανώς να έχουν 
ειδικά δικαιώματα) με τον ελεγκτή. Είναι επιθυμητή, επομένως, η χρήση μίας 
κοινής διεπαφής για την αλληλεπίδραση όλων των εφαρμογών ασφαλείας, 
ωστόσο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποιο καθιερωμένο πρωτόκολλο. 

 

 Ανατολικό και δυτικό τμήμα 

Τόσο το ανατολικό όσο και το δυτικό τμήμα χρησιμοποιούνται για τον ίδιο λόγο, τη 
διαχείριση της κατανεμημένης SDN αρχιτεκτονικής. Για παράδειγμα, διαφορετικά 
στιγμιότυπα ελεγκτή, σε μία κατανεμημένη αρχιτεκτονική, πρέπει να επικοινωνούν 
συχνά και να μεταφέρουν, μεταξύ τους, πληροφορίες ελέγχου και διαχείρισης. 
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές, πιθανές, κατανεμημένες SDN αρχιτεκτονικές που 
μπορούν να υλοποιηθούν. Στο ένα είδος, μπορεί να υπάρχει μία κάθετη ή 
ιεραρχική αρχιτεκτονική, όπου το υψηλότερο επίπεδο έχει αρκετούς, χαμηλού 
επιπέδου, ελεγκτές. Ο ελεγκτής, υψηλότερου επιπέδου, έχει βασικές 
λειτουργικότητες όπως αυτές του ελέγχου, της διαχείρισης, της παρακολούθησης 
και της κατανομής εργασιών στα διαφορετικά SDN στιγμιότυπα χαμηλού 
επιπέδου. Σε άλλα είδη, διαφορετικοί ελεγκτές μπορεί να εκτελούν διαφορετικές 
λειτουργικότητες (πχ. εξισορρόπηση φορτίου, έλεγχο ασφαλείας, μεταγωγή 
επιπέδου 3, δρομολόγηση επιπέδου 4, κτλ.). Επιπλέον, οι ελεγκτές μπορούν να 
διαμοιράζονται κοινές εργασίες και ο φόρτος είναι δυνατόν να κατανέμεται σε νέα 
στιγμιότυπα των ελεγκτών, σε πραγματικό χρόνο, με βάση τις ανάγκες σε πόρους, 
την κατανάλωση κτλ.  

 
2.2.2 Τρόπος λειτουργίας 

Μόλις ο μεταγωγέας λάβει το πρώτο πακέτο μίας ροής ενός αποστολέα (βήμα 1), ελέγχει 
στην κρυφή μνήμη (cache) του SDN για να βρει έναν κανόνα ροής για το πακέτο (βήμα 
2). Αν βρεθεί εγγραφή που να αντιστοιχεί, τότε εκτελούνται οι οδηγίες που σχετίζονται με 
τη συγκεκριμένη εγγραφή ροής (πχ. ανανέωση του μετρητή, σύνολο ενεργειών, 
μεταδεδομένα κτλ.). Στη συνέχεια, τα πακέτα προωθούνται στον παραλήπτη (βήμα 5). 
 
Αν δε βρεθεί αντιστοίχιση στον πίνακα ροών (βήμα 3), τότε το πακέτο μπορεί να 
προωθηθεί στον ελεγκτή, μέσω ενός ασφαλούς καναλιού. Με τη χρήση ενός Southbound 
API, ο ελεγκτής δύναται να προσθέσει, να ανανεώσει και να διαγράψει εγγραφές ροών, 
τόσο αντιδραστικά (ως απόκριση στη ροή των πακέτων) όσο και προληπτικά. Ο ελεγκτής 
εκτελεί τον αλγόριθμο δρομολόγησης και (βήμα 4) προσθέτει μία νέα εγγραφή 
προώθησης στον πίνακα ροών του μεταγωγέα και όλων των σχετικών μεταγωγέων, που 
ανήκουν στο μονοπάτι της ροής. Έπειτα, ο μεταγωγέας προωθεί το πακέτο στην 
κατάλληλη θύρα για να αποσταλεί στον τελικό παραλήπτη (βήμα 5). 
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Εικόνα 2-5: Απεικόνιση της λειτουργίας του SDN (Scott-Hayward, 2013) 

 
Το SDN έχει ως στόχο την παροχή ανοικτών, κεντρικοποιημένων, διαχωρισμένων, 
προγραμματίσιμων, βασισμένων σε ροές και δυναμικών μηχανισμών δικτυακών 
μεταγωγών. 
 

 Ανοικτό 

Τα συστατικά των παραδοσιακών δικτύων, όπως οι μεταγωγείς και οι 
δρομολογητές είναι εξειδικευμένα από κάθε κατασκευαστή (vendor) και παρέχουν 
στους χρήστες περιορισμένη δυνατότητα για πειραματισμό με τα δικά τους 
πρωτόκολλα δικτύου, σε πραγματικά δίκτυα, με πραγματική κίνηση. Με τη χρήση 
του SDN οι προγραμματιστές μπορούν να αναπτύξουν middle – boxes, τα οποία 
θα αλληλεπιδρούν με τον ελεγκτή και τους δικτυακούς μεταγωγείς, καθώς πολλές 
πλατφόρμες ελεγκτή είναι ανοικτού κώδικα (πχ. OpenDayLight, Floodlight)  

 

 Κεντρικοποιημένο  

Ο έλεγχος όλων των διαφορετικών μεταγωγέων έχει τοποθετηθεί σε μία λογική 
τοποθεσία, για παράδειγμα στον ελεγκτή. Μία τέτοιου είδους αρχιτεκτονική είναι 
ικανή να διαχειριστεί πολύ δυναμικές καταστάσεις δικτύου (πχ. την ανάγκη για 
ξαφνική αποχώρηση ή συμμετοχή ενός μεταγωγέα σε κάποιο εικονικό δίκτυο).  
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 Διαχωρισμένο 

Οι λειτουργίες του δικτύου περιλαμβάνουν εργασίες που σχετίζονται με δύο 
συνεκτικά μεταξύ τους στοιχεία, τον έλεγχο και τα δεδομένα: Ο διαχωρισμός των 
δεδομένων από τον έλεγχο βελτιώνει την επαναχρησιμοποίηση και 
συντηρησιμότητα των συστημάτων του δικτύου. Οι πολιτικές ασφαλείας, στο 
επίπεδο των χρηστών, πρέπει να συνάδουν με τη γλώσσα και τους όρους των 
χρηστών, ενώ οι πληροφορίες του επιπέδου δικτύου (για παράδειγμα οι κανόνες 
ροής ή οι κανόνες των τειχών προστασίας) πρέπει να είναι απλές και σύμφωνες 
με τα χαρακτηριστικά του δικτύου. Επιπλέον, στο SDN, το εικονικό ή λογικό δίκτυο 
διαχωρίζεται από το φυσικό δίκτυο. 

 

 Προγραμματίσιμο  

Ο ελεγκτής μπορεί να είναι προσβάσιμος και προγραμματίσιμος από εφαρμογές 
του επιπέδου χρηστών ή middle – boxes. Οι προγραμματιστές μπορούν να 
τροποποιούν στοιχεία, ανοικτού κώδικα, του ελεγκτή, να δημιουργούν εφαρμογές, 
να σχεδιάζουν πολιτικές και να παρακολουθούν τα OpenFlow δίκτυα. 

 

 Διαχείριση βασισμένη σε ροές  

Το SDN μετακινεί τη διαχείριση και τον έλεγχο των δικτύων από τη, βασισμένη σε 
IP, προσέγγιση στη, βασισμένη σε ροές, προσέγγιση. Ο έλεγχος σε επίπεδο ροών 
είναι δυνατός στα παραδοσιακά δίκτυα, εντούτοις τα πρωτόκολλα παίρνουν 
αποφάσεις βασισμένες στις IP διευθύνσεις. Η SDN αρχιτεκτονική είναι βασισμένη 
σε ροές, έτσι ώστε οι αποφάσεις για τον τρόπο προώθησης μηνυμάτων, από τους 
μεταγωγείς, να  λαμβάνονται σύμφωνα με τις ροές. Οι εγγραφές ή οι κανόνες, 
στους μεταγωγείς και στα τείχη προστασίας, δημιουργούνται ανά ροή. Αυτό 
επηρεάζει πολλές εφαρμογές, οι οποίες εξαρτώνται από την κίνηση του δικτύου. 
Για παράδειγμα, οι τυπικοί κανόνες των τειχών προστασίας αρνούνται ή 
επιτρέπουν τη διέλευση πακέτων, ανάλογα με την IP πηγής ή προορισμού, τις 
MAC διευθύνσεις ή τις θύρες. Στο μέλλον, οι κανόνες των τειχών προστασίας 
μπορεί να γίνουν περισσότερο δυναμικοί και να ανανεώνονται συχνά, βασιζόμενοι 
στην – πραγματικού χρόνου – κίνηση.  

 

 Δυναμικό 

Ένα βασικό πλεονέκτημα του λογισμικού, έναντι του υλικού, είναι η ικανότητα του 

να διευκολύνει συχνές αλλαγές για την παροχή μεγαλύτερης δυναμικής και 

ευελιξίας. Η διαμόρφωση ή η αναδιαμόρφωση του υλικού, από την άλλη, είναι μία 

εντατική εργασία. Το λογισμικό μπορεί να προγραμματιστεί για να αποκρίνεται και 

να λαμβάνει αποφάσεις δυναμικά. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις 

εφαρμογές που έχουν δυναμικές απαιτήσεις σε εύρος ζώνης, όπως – για 



  

13 
 
 

 

 

 

παράδειγμα – η υπολογιστική νέφους (cloud computing), τα κέντρα δεδομένων 

(datacenters), οι έξυπνες συσκευές και τα κοινωνικά δίκτυα. 

 

2.2.3 OpenFlow και άλλες southbound διεπαφές 

H επικοινωνία μεταξύ των δικτυακών συσκευών και του ελεγκτή πραγματοποιείται, μέσω 
του Southbound API του ελεγκτή. To OpenFlow (McKeown et al., 2008) είναι ένα 
τυποποιημένο πρότυπο για δίκτυα που υποστηρίζονται από SDN και διαχειρίζεται την 
επικοινωνία μεταξύ των Ethernet μεταγωγέων και του SDN ελεγκτή.   
 

 
Εικόνα 2-6: OpenFlow πρωτόκολλο (Taha, 2014) 

 
Ένας μεταγωγέας (switch) που υποστηρίζει το Openflow, αποτελείται από τρία βασικά 
τμήματα: κανάλι και πρωτόκολλο OpenFlow, πίνακα ροής και πίνακα ομάδας. 

Χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο OpenFlow, ένας ελεγκτής μπορεί να μάθει όλες τις 
λεπτομέρειες του υλικού ενός Ethernet μεταγωγέα, την κατάσταση της συνδεσιμότητας 
και την τοπολογία του δικτύου και να επιβάλλει τη συμπεριφορά των πινάκων 
δρομολόγησης, ορίζοντας νέους κανόνες ροής (flow rules). Το κανάλι OpenFlow 
κρυπτογραφείται μέσω του πρωτοκόλλου Ασφάλειας Επιπέδου Μεταφορών (Transport 
Layer Security protocol), ωστόσο μπορεί να λειτουργήσει και μέσω του Πρωτοκόλλου 
Ελέγχου Μετάδοσης (Transmission Control Protocol). 
 
Οι πίνακες ροής και ομάδας ορίζουν τη συμπεριφορά των μεταγωγέων, κατά την είσοδο 
των ροών δεδομένων. Ο πίνακας αποτελείται από ένα σύνολο κανόνων, μέσω των 
οποίων ορίζεται η ροή των δεδομένων επικοινωνίας. Ο μεταγωγέας αντιδρά σε κάθε 



  

14 
 
 

 

 

 

εισερχόμενη ροή, ανάλογα με τους κανόνες, οι οποίοι ονομάζονται κανόνες ροής. Ένας 
μεταγωγέας OpenFlow έχει έναν ή περισσότερους πίνακες ροής και έναν πίνακα ομάδας, 
για την αναζήτηση και την προώθηση των πλαισίων (frames). Κάθε εγγραφή του πίνακα 
ροών απαρτίζεται από τρία μέρη (Taha, 2014): 
 
Κανόνας Αντιστοίχισης: περιλαμβάνει κεφαλίδες για την αντιστοίχιση με τις 
κεφαλίδες των πλαισίων των ροών. Υπάρχουν αρκετές υποστηριζόμενες Ethernet 
κεφαλίδες, στην προδιαγραφή του OpenFlow, ενώ μπορούν να οριστούν και επιπλέον 
παραμετροποιημένες κεφαλίδες. 
 
Για κάθε νέο πακέτο που λαμβάνει, ο OpenFlow μεταγωγέας εκτελεί μία διαδικασία, ώστε 
να αποφασίσει πώς θα το διαχειριστεί και πού θα το προωθήσει. Φυσικά, η διαδικασία 
ελέγχου / σύγκρισης των κεφαλίδων του νέου πακέτου εξαρτάται από τον τύπο του 
πακέτου. 
 

 
Εικόνα 2-7: Ροή Πακέτων σε έναν OpenFlow μεταγωγέα, στην έκδοση 1.0 του OpenFlow πρωτόκολλου 

 
Στην περίπτωση που οι τιμές των κεφαλίδων ενός πακέτου ταιριάζουν με αυτές που 
ορίζονται σε κάποια εγγραφή ροής, τότε το πακέτο αντιστοιχίζεται με τη συγκεκριμένη 
εγγραφή και γίνεται ανανέωση των μετρητών, που περιλαμβάνονται σε αυτή. Αν δε γίνει 
αντιστοίχιση του πακέτου με καμία εγγραφή, τότε αυτό προωθείται προς τον ελεγκτή, για 
διαχείριση, μέσω του ασφαλούς καναλιού. Κάθε πακέτο μπορεί να αντιστοιχηθεί με 
πολλαπλές εγγραφές, όμως η σειρά με την οποία θα γίνει αυτό υπαγορεύεται από την 
προτεραιότητα της εκάστοτε εγγραφής. Δηλαδή, μια εγγραφή, που ταιριάζει ακριβώς με 
τις κεφαλίδες ενός πακέτου (δεν περιέχει wildcards), έχει πάντα τη μέγιστη 
προτεραιότητα. 
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Εικόνα 2-8: Αντιστοίχιση πακέτου με τις εγγραφές του πίνακα ροών 

 
Ενέργεια: καθώς ένας κανόνας αντιστοιχίζεται με την κίνηση, θα πρέπει να ορίζεται και 
η ενέργεια που θα εκτελεστεί για αυτή την κίνηση. Κάποιες βασικές ενέργειες είναι 
προκαθορισμένες, όπως για παράδειγμα η προώθηση σε μία ή περισσότερες θύρες, η 
προώθηση στον ελεγκτή, η απόρριψη ενός πλαισίου και η τροποποίηση κάποιων πεδίων 
του πλαισίου. Ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα και για προσθήκη παραμετροποιημένων 
ενεργειών. 
 
To κύριο σύνολο ενεργειών ενός OpenFlow μεταγωγέα, με βάση το οποίο γίνεται και η 
προώθηση των πακέτων, είναι το FORWARD. Κάθε μεταγωγέας πρέπει υποχρεωτικά να 
μπορεί να προωθήσει ένα πακέτο προς οποιαδήποτε φυσική θύρα, καθώς και προς τις 
ορισμένες εικονικές θύρες. 
 
Γενικά, οι OpenFlow μεταγωγείς διακρίνονται στις παρακάτω δύο κατηγορίες: 

1. OpenFlow – only ή dedicated OpenFlow μεταγωγέας: Ένα "άβουλο" datapath, το 
οποίο προωθεί πακέτα, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ελεγκτή που είναι 
υπεύθυνος για αυτό. Ο όρος datapath ταυτίζεται με τον όρο OpenFlow 
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μεταγωγέας. Ως datapath μπορεί να οριστεί ένα συγκεκριμένο σύνολο των θυρών 
αυτού του μεταγωγέα. 

2. OpenFlow – enabled μεταγωγέας: Συγκεκριμένοι εμπορικοί μεταγωγείς, 
δρομολογητές και σημεία πρόσβασης που έχουν τροποποιηθεί με την προσθήκη 
του OpenFlow firmware. Αυτό το λογισμικό αποτελείται από τον πίνακα ροών, το 
ασφαλές κανάλι, καθώς και το πρωτόκολλο OpenFlow. 

 
Μία βασική διαφορά μεταξύ των δύο, είναι ότι οι dedicated OpenFlow μεταγωγείς 
υποστηρίζουν μόνο τις ενέργειες FORWARD, με την ένδειξη required, όπως φαίνεται 
στον  ακόλουθο πίνακα. Αντίθετα, οι OpenFlow – enabled μεταγωγείς μπορεί να 
υποστηρίζουν και την ενέργεια NORMAL του FORWARD. 
 

Πίνακας 2-1: Σύνολο ενεργειών που υποστηρίζονται από έναν OpenFlow μεταγωγέα 

 
 

Στατιστικά:  Κάθε φορά που ένας κανόνας ροής αντιστοιχίζεται, ο μεταγωγέας πρέπει 
να ανανεώσει τους μετρητές του πλαισίου. Υπάρχουν μετρητές για κάθε πίνακα, κάθε 
ροή, όλες τις θύρες και τις ουρές. Επιπλέον, διατηρείται χρονόμετρο για την τελευταία 
δραστηριότητα, καθώς και την αρχική εγκαθίδρυση κάθε ροής. 
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Εικόνα 2-9: Εγγραφή Πίνακα Ροών (Taha, 2014) 

 
Πίνακας 2-2: Υλοποιημένοι Μεταγωγείς Λογισμικού (Ranjan, 2014) 

 

 

Πίνακας 2-3: Διαθέσιμοι Μεταγωγείς που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο OpenFlow (Ranjan, 2014) 
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Πίνακας 2-4: Ελεγκτές συμβατοί με το OpenFlow (Ranjan, 2014) 

 
 
Το πρωτόκολλο OpenFlow προκαθορίζει το πρότυπο των μηνυμάτων επικοινωνίας που 
χρησιμοποιούνται, μεταξύ του ελεκτή και του μεταγωγέα ή μεταξύ, μόνο, των μεταγωγέων 
(Ranjan, 2014). Οι τύποι των μηνυμάτων που υποστηρίζονται από το OpenFlow είναι οι 
εξής: 
 

 Μήνυμα ελεγκτή προς μεταγωγέα 

Αυτός ο τύπος περιλαμβάνει μηνύματα χειραψίας και packet_out για την 
εγκαθίδρυση μίας εγγραφής ροής. Επίσης, χειρίζεται τη διαμόρφωση των 
μεταγωγέων, τη διαμόρφωση σύνθεσης ασύγχρονων μηνυμάτων και πολλά άλλα. 
Τα μηνύματα αυτά αποστέλλονται, μέσω μίας TCP σύνδεσης, ενώ δεν απαιτείται 
πάντα από το μεταγωγέα να αποκρίνεται. 

 

 Ασύγχρονο μήνυμα 

Αυτός ο τύπος μηνύματος περιλαμβάνει μηνύματα όπως το packet_in προς τον 
ελεγκτή, σε περιπτώσεις απώλειας / απομάκρυνσης ροής, εισερχόμενης ροής με 
την οποία οι μεταγωγείς δεν ξέρουν τι να κάνουν, σφάλματος για την κατάσταση 
κάποιας θύρας. Αυτά τα μηνύματα αποστέλλονται από το μεταγωγέα, χωρίς να 
γίνει κάποιο αίτημα από τον ελεγκτή.  

 

 Συμμετρικό μήνυμα 

Περιλαμβάνει μηνύματα, τα οποία χρησιμοποιούνται, συνήθως, για λόγους 
χειραψίας, όπως Hello, echo request, echo reply, Experimenter. Τα συμμετρικά 
μηνύματα αποστέλλονται χωρίς να υπάρξει αίτημα από καμία από τις δύο 
πλευρές.  

 
Μέχρι σήμερα, το OpenFlow αποτελεί το πιο διαδεδομένο Southbound πρότυπο για το 
SDN και παρέχει μια κοινή προδιαγραφή για την υλοποίηση OpenFlow συσκευών 
προώθησης και για το κανάλι επικοινωνίας, μεταξύ των συσκευών δεδομένων και 
ελέγχου. Ωστόσο, παρόλο που είναι το πιο δημοφιλές το OpenFlow δεν αποτελεί τη 
μοναδική Southbound διεπαφή για το SDN. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις API (Kreutz, 
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2014), όπως τα: ForCES, OVSDB, POF, OpFlex, OpenState, Revised Open – Flow 
Library (ROFL), Hardware Abstraction Layer (HAL) και Programmable Abstraction of 
Datapath (PAD).  
 
Το FORCES προτείνει μία πιο ευέλικτη προσέγγιση για παραδοσιακή διαχείριση δικτύου, 
χωρίς να αλλάζει την τρέχουσα αρχιτεκτονική του, δηλαδή χωρίς να είναι απαραίτητη η 
ύπαρξη ενός, λογικά κεντρικοποιημένου, εξωτερικού ελεγκτή. Τα πεδία ελέγχου και 
δεδομένων είναι διαχωρισμένα, ωστόσο θα μπορούσαν, υποθετικά, να βρίσκονται στο 
ίδιο δικτυακό στοιχείο. Το τμήμα ελέγχου αυτού του δικτυακού στοιχείου μπορεί να 
αναβαθμίζεται εύκολα, μέσω ενός μόνιμου λογισμικού τρίτων (firmware). Μία πρόσφατη 
πρόταση Southbound διεπαφής είναι το OpFlex. Σε αντίθεση με το OpenFlow και 
παρομοίως με το ForCES, μία από τις ιδέες του OpFlex είναι η κατανομή μέρους της 
δικτυακής διαχείρισης, πίσω στις συσκευές προώθησης, με στόχο τη βελτίωση της 
επεκτασιμότητας. Όπως και στο OpenFlow, οι πολιτικές είναι λογικά κεντρικοποιημένες 
και αφηρημένες από την υποκείμενη υλοποίηση.  
 
Το OVSDB είναι ένας άλλος τύπος Southbound API και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει 
αναβαθμισμένες δυνατότητες διαχείρισης στα Open vSwitches. Πέραν των δυνατοτήτων 
του OpenFlow να διαμορφώνει τη συμπεριφορά των ροών σε μία συσκευή προώθησης, 
τα Open vSwitches προσφέρουν και άλλες δικτυακές λειτουργικότητες. Για παράδειγμα, 
επιτρέπουν στα στοιχεία ελέγχου να δημιουργούν πολλαπλά στιγμιότυπα εικονικών 
μεταγωγέων, να καθορίζουν QoS πολιτικές στις διεπαφές, να συνδέουν διεπαφές στους 
μεταγωγείς, να διαχειρίζονται ουρές και να συλλέγουν στατιστικά. Για αυτούς τους λόγους, 
το OVSDB αποτελεί ένα πρωτόκολλο συμπληρωματικό του OpenFlow, για τα Open 
vSwitches. 
 
‘Ενας από τους πρώτους ανταγωνιστές του OpenFlow είναι το POF. Ο βασικότερος 
στόχος του POF είναι η βελτίωση του τρέχοντος SDN πεδίου προώθησης. Με το 
OpenFlow, οι μεταγωγείς πρέπει να κατανοήσουν τις κεφαλίδες του πρωτοκόλλου, ώστε 
να εξάγουν τα απαιτούμενα bits για να γίνει η αντιστοίχιση με τις εγγραφές των πινάκων 
ροών, διαδικασία η οποία επιφέρει επιβάρυνση στις συσκευές του επιπέδου δεδομένων. 
Το POF προτείνει ένα Σύνολο Οδηγιών Ροών (FIS), έτσι ώστε τα στοιχεία προώθησης να 
μη χρειάζεται να γνωρίζουν, εκ των προτέρων, τίποτα σχετικά με τη μορφοποίηση των 
πακέτων. Οι μόνες δυνατότητες τους είναι αυτές της επεξεργασίας και της προώθησης. 
Στο POF, η ανάλυση των πακέτων εκτελείται από τον ελεγκτή και έχει ως αποτέλεσμα μία 
ακολουθία από γενικά κλειδιά και οδηγίες αναζήτησης σε πίνακες, οι οποίες εγκαθίστανται 
στα στοιχεία προώθησης. Για αυτό το λόγο, η συμπεριφορά των συσκευών, επιπέδου 
δεδομένων, υπόκειται απόλυτα στον έλεγχο του SDN ελεγκτή.  
 
Σε αντίθεση με το OpFlex και το POF, το OpenState και το ROFL δεν προτείνουν κάποιο 
νέο σύνολο οδηγιών για τον προγραμματισμό των συσκευών του επιπέδου δεδομένων. 
Το OpenState προτείνει εκτεταμένες πεπερασμένες μηχανές (αφαιρέσεις, βασισμένες σε 
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καταστάσεις), οι οποίες επιτρέπουν διάφορες εργασίες, μέσα στις συσκευές προώθησης. 
Για παράδειγμα, όλες οι εργασίες που περιλαμβάνουν μόνο τοπική κατάσταση, όπως η 
εκμάθηση MAC, η κρούση θυρών, ή τα τείχη προστασίας άκρου, βασισμένα σε 
καταστάσεις, μπορούν να εκτελούνται απευθείας στις συσκευές προώθησης, χωρίς καμία 
επιπλέον επικοινωνία επιπέδου ελέγχου ή καθυστέρηση επεξεργασίας. Το ROFL, από 
την άλλη, προτείνει ένα επίπεδο αφαίρεσης, το οποίο μπορεί να αποκρύπτει όλες τις 
λεπτομέρειες των εκδόσεων του OpenFlow και, με αυτό τον τρόπο, παρέχει στους 
προγραμματιστές λογισμικού έναν απλοποιημένο τρόπο για την ανάπτυξη εφαρμογών.  
 

2.3 Εικονικοποίηση του δικτύου (Network virtualization) 

Οι οργανισμοί δικτύων έχουν μακρά ιστορία στην υλοποίηση τεχνικών εικονικοποίησης 
δικτύου, όπως εικονικών LANs (VLANs), εικονικής δρομολόγησης και προώθησης (VRF) 
και ιδιωτικών εικονικών δικτύων (VPNs). Ο όρος «εικονικοποίηση δικτύου» παραπέμπει 
στην ικανότητα για παροχή δικτύωσης, από – άκρο – σε άκρο, αφαιρώντας τις 
λεπτομέρειες του υποκείμενου φυσικού δικτύου. Ο τρόπος με τον οποίον γίνεται αυτό 
είναι παρόμοιος με τον τρόπο που χρησιμοποιεί η εικονικοποίηση εξυπηρετητή για την 
παροχή υπολογιστικών πόρων, με αφαίρεση από τις λεπτομέρειες των υποκείμενων 
εξυπηρετητών. 
 
Ένας τρόπος για την υλοποίηση εικονικοποίησης δικτύου είναι να οριστούν εικονικά 
δίκτυα, από μία εφαρμογή που εκτελείται σε έναν SDN ελεγκτή, με βάση πολιτικές που 
αντιστοιχίζουν τις ροές στο κατάλληλο εικονικό δίκτυο. Αυτό μπορεί να γίνει με χρήση των 
τμημάτων κεφαλίδας των επιπέδων 1 – 4 και η συγκεκριμένη προσέγγιση ορίζεται, συχνά, 
ως βασισμένη σε υποδομή (fabric – based) εικονικοποίηση δικτύου.  
 

 
 

Εικόνα 2-10: Εικονικοποίηση του δικτύου (Network Virtualization) (SDN 101) 
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Ένας άλλος τρόπος για να υλοποιηθεί η εικονικοποίηση του δικτύου είναι με δόμηση 
πολλαπλών τοπολογιών εικονικών δικτύων, που θα επικαλύπτουν ένα κοινό, φυσικό 
δίκτυο. Αυτή η προσέγγιση συχνά ορίζεται και ως βασισμένη σε επικάλυψη (overlay – 
based) εικονικοποίηση δικτύου και υλοποιείται, με βάση πρωτόκολλα όπως το VXLAN. 
Το πρωτόκολλο VXLAN χρησιμοποιεί μία τεχνική ενθυλάκωσης Ethernet πλαισίων, 
βασισμένων σε MAC (επιπέδου 2 του μοντέλου OSI), σε UDP πακέτα (επιπέδου 4). Οι 
αρχικές λύσεις δεν περιελάμβαναν τη χρήση ελεγκτή και χρησιμοποιούσαν την πλημμύρα 
ως τρόπο διάδοσης πληροφοριών, με αποτέλεσμα να μην επικρατήσουν. Μία πιο 
πρόσφατη προσέγγιση φαίνεται στην Εικόνα 2-11. Η αρχιτεκτονική της είναι παρόμοια με 
αυτή της κλασσικής SDN αρχιτεκτονικής, με τη διαφορά ότι τα δικτυακά στοιχεία είναι είτε 
vSwitches είτε vRouters. Ένας από τους βασικούς ρόλους του ελεγκτή είναι η παροχή 
λειτουργικότητας – μέσω σηράγγων – του πεδίου ελέγχου. Αυτή η λειτουργικότητα 
επιτρέπει στη συσκευή εισόδου να υλοποιήσει μία λειτουργία χαρτογράφησης, η οποία 
θα καθορίζει το πού πρέπει να αποσταλεί ένα ενθυλακωμένο πακέτο για να φτάσει στην 
εικονική μηχανή προορισμού του. 
 

  

 
Εικόνα 2-11: Εικονικοποίηση δικτύου βασισμένη σε επικάλυψη (overlay – based network virtualization) (SDN 101) 

 

Σε αυτή την προσέγγιση, η οποία απεικονίζεται στην Εικόνα 2-11, το εικονικό δίκτυο 
μπορεί να είναι ένα δίκτυο επιπέδου 2 ή επιπέδου 3, ενώ το φυσικό δίκτυο να είναι 
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επιπέδου 2, επιπέδου 3 ή συνδυασμός τους, αναλόγως της τεχνολογίας επικάλυψης. 
Εδώ, η εικονικοποίηση υλοποιείται στο άκρο του δικτύου, ενώ το υπόλοιπο φυσικό δίκτυο 
παραμένει αμετάβλητο και δε χρειάζεται καμία τροποποίηση στη διαμόρφωση του, για να 
μπορέσει να υποστηρίξει την εικονικοποίηση δικτύου.    
 
Το βασικό πλεονέκτημα της εικονικοποίησης, με βάση την επικάλυψη, είναι ότι παρέχει 

υποστήριξη για την κινητικότητα της εικονικής μηχανής, ανεξαρτήτως του φυσικού 

δικτύου. Αν μία εικονική μηχανή μετακινηθεί, ακόμα και σε ένα νέο υποδίκτυο, τότε οι 

μεταγωγείς στο άκρο της επικάλυψης, απλώς, ανανεώνουν τους πίνακες. 

 

2.4 Εφαρμογές SDN 

Το SDN παρέχει πληθώρα ευκαιριών σε πολλούς τομείς, οι οποίοι σχετίζονται με τη 
δικτύωση υπολογιστών. Ο διαχωρισμός των πεδίων ελέγχου και δεδομένων επιτρέπει 
τον παραμετροποιημένο έλεγχο, την εξάλειψη των middle – boxes και την ευκολότερη 
ανάπτυξη και διαχείριση νέων υπηρεσιών και πρωτοκόλλων. Ακολούθως, 
παρουσιάζονται κάποια σενάρια στα οποία έχουν προταθεί ή έχουν υλοποιηθεί SDN 
λύσεις (Ranjan, 2014). 
  
2.4.1 Κέντρα δεδομένων 

Το περιβάλλον υπολογιστικής νέφους των κέντρων δεδομένων μπορεί να εκτελεί 
πολλαπλές εικονικές μηχανές, στην ίδια φυσική συσκευή, οι οποίες μετακινούνται 
συνεχώς, με βάση τις αλλαγές στα πρότυπα κίνησης και στις απαιτήσεις. Τα σύγχρονα 
κέντρα δεδομένων έχουν πολλές σχεδιαστικές απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων είναι η 
εύκολη μετακίνηση των εικονικών μηχανών, η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των 
εξυπηρετητών, η ελάχιστη δυνατή συμφόρηση, η οποία προκαλείται εξαιτίας πλημμυρών 
ή μηνυμάτων αναμετάδοσης, και η απλή διαμόρφωση μεταγωγέων και υπολογιστών.  
 
Τα κέντρα δεδομένων μπορούν να σχεδιαστούν ως fat – trees, με πολλαπλές ρίζες (multi 
– rooted fat – trees), με αυξανόμενη χωρητικότητα, κοντά στον πυρήνα. Τέτοιοι 
σχεδιασμοί είναι εύκολα διαμορφώσιμοι, αλλά δε χαρακτηρίζονται από επεκτασιμότητα 
και μπορούν, εύκολα, να κατακλυστούν από μηνύματα αναμετάδοσης. Το σχέδιο 
PortLand (Ranjan, 2014) εισήγαγε έναν κεντρικό διαχειριστή της υποδομής και μία 
ιεραρχική ψευδο – διεύθυνση MAC. Κάθε υπολογιστής διαθέτει μία προσαρμοσμένη 
διεύθυνση, βασισμένη στη θέση του μέσα στην τοπολογία. Ο διαχειριστής της υποδομής 
εκτελεί την εργασία της αναχαίτισης των πακέτων, της επανεγγραφής των MAC 
διευθύνσεων πηγής / προορισμού και της μετάφρασης των ARP ερωτημάτων. Αυτό το 
σχήμα είναι παρόμοιο με τον SDN σχεδιασμό, όπου ένας κεντρικός ελεγκτής αναχαιτίζει 
πακέτα και αποφασίζει για τους κανόνες προώθησης. 
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Μία άλλη εφαρμογή σχετίζεται με τη μείωση ενεργειακής χρήσης, στα δίκτυα κέντρων 
δεδομένων. Οι (Ranjan, 2014) πρότειναν το ElasticTree, έναν διαχειριστή κίνησης 
ολόκληρου του δικτύου, για τη μέτρηση των στατιστικών κίνησης και τον έλεγχο της 
διαδρομής των ροών. Το ElasticTree απενεργοποιεί του μεταγωγείς χαμηλής ζήτησης, 
αποφέροντας – όπως υποστηρίζει – μέχρι και 60% εξοικονόμηση ενέργειας. Η πρόταση 
αυτή είναι βασισμένη στα ευρήματα ότι ένας Ethernet μεταγωγέας, που λειτουργεί με 
πλήρη φόρτο, καταναλώνει μόλις 5% παραπάνω ενέργεια από έναν μεταγωγέα με 
μηδενικό φόρτο. Αυτή η προσέγγιση αυξάνει το χρόνο απόκρισης. Ένας τρόπος για να 
μειωθεί αυτός ο χρόνος απόκρισης είναι η προσθήκη ενός ορίου ασφαλείας, στο οποίο 
θα ενεργοποιούνται οι μεταγωγείς, δηλαδή, λίγο πριν η κάθε σύνδεση φτάσει στη μέγιστη 
χωρητικότητα της και επηρεαστεί η απόδοση. Επιπλέον, μία ευρετική που λαμβάνει 
υπόψη την τοπολογία μπορεί να καταστήσει το σχέδιο εφαρμόσιμο σε δίκτυα κέντρων 
δεδομένων. 
 
2.4.2 Δίκτυα κορμού 

Για την υποστήριξη της πληθώρας των εφαρμογών για Wide Area Networks (WAN), η 
Google διαθέτει δύο δίκτυα κορμού. Το ένα μεταφέρει την κίνηση των χρηστών και το 
δεύτερο μεταφέρει την κίνηση, μεταξύ των κέντρων δεδομένων. Το πρόβλημα που 
αντιμετώπισε η Google ήταν ότι το κόστος / bit δε μειωνόταν, ανάλογα με το μέγεθος του 
δικτύου. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του τρόπου αλληλεπίδρασης μεταξύ των δικτυακών 
συσκευών, της χειροκίνητης διαμόρφωσης και διαχείρισης του δικτύου και της 
πολυπλοκότητας χειρισμού των μη προτυποποιημένων διαμορφώσεων APIs.  
 
Αυτό που προέκυψε, ως αποτέλεσμα, ήταν το B4, μία χρήση του SDN στο δίκτυο κορμού 
ευρείας περιοχής της Google. Ακολουθήθηκε μια  κεντρικοποιημένη προσέγγιση του 
WAN, στην οποία ένας κεντρικός ελεγκτής τοποθετεί τα μονοπάτια – ανάμεσα σε δύο 
σημεία –  ικανοποιώντας τους περιορισμούς χωρητικότητας του δικτύου και 
επιτυγχάνοντας καλύτερη σύγκλιση. Τα αποτελέσματα επέδειξαν καλύτερη αξιοποίηση 
του δικτύου – λόγω της καθολικής οπτικής και της σχεδιασμένης τοποθέτησης πόρων και 
κατέστη ευκολότερη η αξιολόγηση του δικτύου, αφού ο κεντρικοποιημένος έλεγχος 
μπορεί να κάνει χρήση της πραγματικής εισροής στο δίκτυο. 
 
2.4.3 Σημεία ανταλλαγής του Διαδικτύου 

Ένα Internet eXchange Point είναι ένα δημόσιο σημείο σύνδεσης, το οποίο παρέχει 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο, καθώς και μία τοποθεσία ανταλλαγής κίνησης, για τους φορείς 
Τα σημερινά IXPs μεταχειρίζονται, για τη δρομολόγηση, το Border Gateway Protocol 
(BGP), το οποίο ενέχει κάποιους περιορισμούς, όπως τη δυνατότητα του να δρομολογεί 
κίνηση μόνο με βάση το πρόθεμα της IP προορισμού ενώ δε δύναται να επηρεάζει ένα 
μονοπάτι κίνησης από άκρο – σε – άκρο, ούτε να συμμετέχει σε εφαρμογές, ειδικές για 
ανταλλαγή κίνησης. Η χρήση SDN ελεγκτών πραγματοποιεί, απευθείας, εξισορρόπηση 
φόρτου επανεγγράφοντας κεφαλίδες πακέτων.  
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Ως ένα αρχικό σχέδιο λογισμικού ανταλλαγής στο Διαδίκτυο ή SDX (Secure Document 
eXchange), προτάθηκε (Ranjan, 2014) η ύπαρξη ενός ελεγκτή, με έναν ή περισσότερους 
μεταγωγείς για τη διασύνδεση των ISPs. Ο ελεγκτής θα λάμβανε ως είσοδο ροές, με βάση 
το πρόθεμα της IP. Πιθανώς, θα λαμβάνονταν υπόψη και άλλα χαρακτηριστικά, όπως η 
τιμή, η απόδοση ή μία συνάρτηση επιλογής για τον AS (Access Server). Οι έξοδοι του 
ελεγκτή θα ήταν Forwarding Information Base (FIB) εγγραφές στο μεταγωγέα, οι οποίες 
θα ικανοποιούσαν τα κριτήρια επιλογής για τον εξυπηρετητή πρόσβασης (AS). 
 
2.4.4 Άλλοι τομείς εφαρμογής SDN λύσεων 

Μερικοί άλλοι τομείς είναι στα οικιακά και μικρά δίκτυα, (Ranjan, 2014) στα οποία η 
διαχείριση ανατίθεται σε τρίτα μέρη και ο έλεγχος των μεταγωγέων γίνεται 
απομακρυσμένα. Εδώ, εφαρμόζεται κατανεμημένη παρακολούθηση του δικτύου, για τον 
εντοπισμό πιθανών προειδοποιήσεων ασφάλειας. Μία ακόμα εφαρμογή είναι η 
παραχώρηση δυναμικού ελέγχου πρόσβασης για τη χορήγηση και επικύρωση της 
ταυτότητας των χρηστών του δικτύου. Μπορεί να επιτευχθεί αδιάλειπτη κινητικότητα / 
μετακίνηση, επιτρέποντας στις συσκευές να συνδέονται σε πολλαπλά δίκτυα, κάθε φορά, 
κάτι το οποίο υπόσχεται και καλύτερη συνδεσιμότητα. Η εξισορρόπηση φορτίου για τα 
δίκτυα κατανομής περιεχομένου ή τα κατανεμημένα IDS (Intrusion Detection Systems) 
(Ranjan, 2014) προσφέρει άλλη μία ευκαιρία για την υιοθέτηση της ιδέας του SDN. 
Κάποιες άλλες προτάσεις περιλαμβάνουν δίκτυα ενεργειακής απόδοσης, εντοπισμό 
επιθέσεων Άρνησης Παροχής Υπηρεσιών (DoS), εικονικοποίησης δικτύου κτλ.. 
 

2.5 Το SDN έναντι των παραδοσιακών δικτύων 

Η βασική διαφορά των παραδοσιακών δικτύων, σε σύγκριση με τα SDN δίκτυα είναι ότι 

στο SDN, ο έλεγχος και τα δεδομένα είναι διαχωρισμένα. Αυτό σημαίνει ότι δε βρίσκονται 

μέσα στην ίδια δικτυακή συσκευή. Υπάρχει ένα κεντρικό σημείο ελέγχου και διαχείρισης 

του δικτύου, με την ύπαρξη ενός κεντρικού ελεγκτή. Επιπλέον, η επικοινωνία στα SDN 

δίκτυα είναι βασισμένη σε ροές. Οι μεταγωγείς λειτουργούν ως απλές συσκευές 

προώθησης, δεδομένου ότι δεν περιέχουν ενσωματωμένο το πεδίο ελέγχου και οι 

αποφάσεις για τη μετακίνηση των ροών λαμβάνονται, όλες, από τον ελεγκτή. Για αυτό το 

λόγο, όταν κάποιος μεταγωγέας δεν είναι σε θέση να αποφασίσει για ένα πακέτο, αυτό 

αποστέλλεται στον ελεγκτή, ώστε να καθοριστεί ο τρόπος προώθησης του.  
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Εικόνα 2-12: Παραδοσιακή Προσέγγιση: Κάθε δικτυακός κόμβος έχει το δικό του πεδίο ελέγχου και πεδίο διαχείρισης  

Προσέγγιση SDN: Το πεδίο ελέγχου αποκόπτεται από τον δικτυακό κόμβο (Scott-Hayward, 2013) 

 

2.5.1 Βασικά χαρακτηριστικά παραδοσιακών δικτύων 

Η τεχνολογία Ethernet ξεκίνησε για χρήση σε τοπική δικτύωση, ωστόσο, σύντομα, 

επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς, μεταξύ των οποίων η αεροναυπηγική, η βιομηχανία, οι 

εταιρίες κατασκευής αυτοκινήτων αλλά και τα οικιακά συστήματα ψυχαγωγίας. Ο βασικός 

λόγος που κατέστησε το Ethernet τόσο δημοφιλές και ευρέως χρησιμοποιούμενο ήταν το 

χαμηλό κόστος που ενέχει. Αυτό συμβαίνει, καθώς όλο το υλικό που χρησιμοποιείται έχει 

χαμηλό κόστος και ταυτοχρόνως προσφέρει μεγάλη ευκολία στην εγκατάσταση. 

Επιπλέον, το Ethernet παρουσιάζει αρκετά καλή απόδοση, υπό συνθήκες μέτριου φόρτου 

ενώ χαρακτηρίζεται από μεγάλη διάρκεια ζωής.  

 

Παρ’ όλα αυτά, η ικανοποίηση των σημερινών απαιτήσεων της αγοράς είναι σχεδόν 
αδύνατη με τις παραδοσιακές αρχιτεκτονικές δικτύων. Υπάρχουν προβλήματα, που 
σχετίζονται με πολύ μικρούς ή μειωμένους προϋπολογισμούς και με την προσπάθεια των 
επιχειρήσεων να αποσπάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα δίκτυα τους, 
χρησιμοποιώντας εργαλεία διαχείρισης, επιπέδου συσκευών, και χειροκίνητες 
διαδικασίες. Οι απαιτήσεις για κινητικότητα και εύρος ζώνης ολοένα και αυξάνονται. Οι 
υπάρχουσες αρχιτεκτονικές δικτύων δεν έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιούν τις 
σημερινές απαιτήσεις των χρηστών, των επιχειρήσεων και των φορέων. Έτσι, οι 
σχεδιαστές δικτύων αντιμετωπίζουν ποικίλους περιορισμούς (ONF, 2012), μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται οι παρακάτω:  
 

 Η πολυπλοκότητα οδηγεί στη στάση  

Η τεχνολογία δικτύωσης, μέχρι και σήμερα, έχει σχεδιαστεί, κυρίως, από 
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πρωτόκολλα, τα οποία είναι προορισμένα για τη σύνδεση μεταξύ υπολογιστών, 
ανεξαρτήτως αποστάσεων, ταχύτητας σύνδεσης και τοπολογίας. Τις τελευταίες 
δεκαετίες, έχουν αναπτυχθεί πρωτόκολλα δικτύωσης, τα οποία παρέχουν 
υψηλότερη απόδοση και αξιοπιστία, ευρύτερη συνδεσιμότητα και αυστηρότερη 
ασφάλεια, αλλά κάθε ένα από αυτά επιλύει συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτά τα 
δεδομένα έχουν οδηγήσει σε έναν από τους βασικότερους περιορισμούς των 
σημερινών δικτύων: την πολυπλοκότητα. Η εισαγωγή ή μετακίνηση οποιασδήποτε 
συσκευής, προϋποθέτει την ενασχόληση με όλο τον εξοπλισμό, ανανέωση των 
λιστών ελέγχου πρόσβασης (ACL), VLANs, ποιότητας των υπηρεσιών (QoS) και 
άλλων μηχανισμών. Για όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η τοπολογία, ο 
κατασκευαστής του μεταγωγέα και η έκδοση του λογισμικού. Έτσι, τα σημερινά 
δίκτυα παραμένουν σχετικά στατικά, για την αποφυγή του κινδύνου διατάραξης 
των υπηρεσιών.  
 
Η στατική φύση των δικτύων έρχεται σε ισχυρή αντίθεση με τη δυναμική φύση των 
σημερινών περιβάλλοντων εξυπηρετητών, όπου η εικονικοποίηση των 
εξυπηρετητών έχει αυξήσει τον αριθμό των απαιτούμενων υπολογιστών στο 
δίκτυο και έχει διαφοροποιήσει ριζικά τις υποθέσεις για τη φυσική τοποθέτηση των 
υπολογιστών. Πριν την εικονικοποίηση, οι εφαρμογές βρίσκονταν σε έναν 
μοναδικό εξυπηρετητή και αντάλλασσαν κίνηση με επιλεγμένους πελάτες. Σήμερα, 
οι εφαρμογές κατανέμονται σε πολλαπλές εικονικές μηχανές (VMs), οι οποίες 
ανταλλάσσουν ροές κίνησης, μεταξύ τους. 
 
Εκτός από την υιοθέτηση τεχνολογιών εικονικοποίησης, πολλές επιχειρήσεις, 
σήμερα, λειτουργούν δίκτυο για φωνή, δεδομένα και βίντεο. Παρόλο που τα 
υπάρχοντα δίκτυα μπορούν να παρέχουν διαφοροποιημένα επίπεδα QoS, για 
διαφορετικές εφαρμογές, η παροχή των πόρων και η διαμόρφωση των συσκευών 
γίνονται, κατά βάση, χειροκίνητα. Το IT πρέπει να διαμορφώσει κάθε εξοπλισμό 
ξεχωριστά, ανάλογα με τον κατασκευαστή, Εξαιτίας της στατικής φύσης του, το 
δίκτυο δε μπορεί να προσαρμόζεται δυναμικά στις αλλαγές της κίνησης, των 
εφαρμογών και των απαιτήσεων των χρηστών.  

 

 Ασυνεπείς πολιτικές 

Για την εφαρμογή μίας ευρείας πολιτικής στο δίκτυο απαιτείται η διαμόρφωση 
χιλιάδων συσκευών και μηχανισμών, διαδικασία που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Η 
πολυπλοκότητα των υπάρχοντων δικτύων καθιστά πολύ δύσκολη την εφαρμογή 
ενός συνόλου πρόσβασης, ασφάλειας, QoS και άλλων πολιτικών και αυτό καθιστά 
τις επιχειρήσεις ευάλωτες σε κινδύνους ασφάλειας. 

 

 Αδυναμία επεκτασιμότητας  

Καθώς οι απαιτήσεις των κέντρων δεδομένων αυξάνονται ραγδαία, εξίσου ραγδαία 
θα πρέπει να αναπτύσσεται και το δίκτυο. Ωστόσο, το δίκτυο γίνεται ολοένα και 
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πιο σύνθετο, με την προσθήκη εκατοντάδων ή χιλιάδων συσκευών δικτύωσης, οι 
οποίες πρέπει να διαμορφωθούν και να τεθούν υπό διαχείριση. Το ΙΤ βασίζεται, 
επίσης, στην υπέρβαση συνδρομών, για την κλιμάκωση του δικτύου, με βάση 
αναμενόμενα πρότυπα κίνησης. Ωστόσο, στα σύγχρονα εικονικοποιημένα κέντρα 
δεδομένων, τα πρότυπα κίνησης είναι εξαιρετικά δυναμικά και, συνεπώς, 
απρόβλεπτα.  
 
Οι μεγάλοι φορείς εκμετάλλευσης, όπως η Google, η Yahoo, το Facebook, 
αντιμετωπίζουν ακόμα πιο μεγάλες προκλήσεις κλιμακωσιμότητας. Για να 
παραμείνουν ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να παρέχουν, συνεχώς, υψηλής αξίας, 
διαφοροποιημένες υπηρεσίες στους χρήστες. Η ύπαρξη πολλαπλών πελατών σε 
ένα μοναδικό στιγμιότυπο εφαρμογής (multi – tenancy) σημαίνει ότι το δίκτυο θα 
πρέπει να εξυπηρετεί ομάδες χρηστών με διαφορετικές εφαρμογές και 
διαφορετικές ανάγκες για απόδοση. Κάποιες λειτουργίες όπως η καθοδήγηση των 
ροών κίνησης ενός πελάτη, για την παροχή παραμετροποιημένου ελέγχου 
απόδοσης, ή η παράδοση κατά απαίτηση, είναι εξαιρετικά σύνθετες, χρονοβόρες, 
κοστοβόρες και εξειδικευμένες ως προς την υλοποίηση τους, στα υπάρχοντα 
δίκτυα.  

 

 Εξάρτηση από κατασκευαστές 

Οι φορείς και οι επιχειρήσεις προσπαθούν να υιοθετούν νέες δυνατότητες και 
υπηρεσίες, ως απόκριση στις μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές ανάγκες ή 
απαιτήσεις των χρηστών. Ωστόσο, η δυνατότητα τους να αποκρίνονται με 
ταχύτητα εμποδίζεται από τους κύκλους παραγωγής εξοπλισμού των 
κατασκευαστών, οι οποίοι κυμαίνονται στα 3 χρόνια ή και περισσότερο. Η έλλειψη 
πρότυπων, ανοικτών διεπαφών περιορίζει τη δυνατότητα των φορέων 
εκμετάλλευσης δικτύων να προσαρμόζουν τα δίκτυα στα ατομικά τους 
περιβάλλοντα.  

 

2.5.2 Χαρακτηριστικά SDN δικτύων  

Για τις επιχειρήσεις και τους φορείς, το SDN καθιστά δυνατή την ανταγωνιστική 
διαφοροποίηση του δικτύου, καθώς οι, βασισμένες στο OpenFlow, τεχνολογίες SDN 
δίνουν στο IT τη δυνατότητα να αναδείξει την υψηλού εύρους ζώνης, δυναμική φύση των 
σύγχρονων εφαρμογών, να προσαρμόσει το δίκτυο στις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες 
και να μειώσει, σημαντικά, την πολυπλοκότητα των λειτουργιών και της διαχείρισης. Τα 
οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν (ONF, 2012) οι επιχειρήσεις, οι φορείς, και 
συνεπώς οι χρήστες, μέσω της SDN αρχιτεκτονικής, συνοψίζονται ως εξής: 
 

 Κεντρικοποιημένος έλεγχος σε περιβάλλοντα πολλαπλών 

κατασκευαστών 

Το SDN λογισμικό ελέγχου μπορεί να ελέγξει οποιαδήποτε OpenFlow συσκευή, 



  

28 
 
 

 

 

 

ανεξαρτήτως κατασκευαστή. Έτσι το ΙΤ μπορεί να χρησιμοποιήσει εργαλεία, 
βασισμένα στο SDN, για να αναπτύξει, να διαμορφώσει και να ανανεώσει γρήγορα 
όλες τις συσκευές του δικτύου.  

 

 Μειωμένη πολυπλοκότητα μέσω της αυτοματοποίησης 

Το SDN, βασισμένο στο OpenFlow, προσφέρει ένα ευέλικτο πλαίσιο διαχείρισης 
του δικτύου, το οποίο καθιστά δυνατή την ανάπτυξη εργαλείων για την 
αυτοματοποίηση διαχειριστικών διεργασιών, οι οποίες, αυτή τη στιγμή, εκτελούνται 
χειροκίνητα. Αυτά τα εργαλεία αυτοματοποίησης μειώνουν τη λειτουργική 
επιβάρυνση και τη δικτυακή αστάθεια, η οποία προκαλείται από σφάλματα του 
φορέα (Hakiri et al, 2014). Επιπλέον, οι εφαρμογές, βασισμένες σε νέφος (cloud 
applications), μπορούν να υπόκεινται σε διαχείριση, μέσω ευφυών συστημάτων 
σύνθεσης και τροφοδοσίας, μειώνοντας ακόμα περισσότερο τη λειτουργική 
επιβάρυνση και αυξάνοντας την ευελιξία της επιχείρησης.  

 

 Υψηλότερος ρυθμός καινοτομίας  

Η υιοθέτηση του SDN επιταχύνει την καινοτομία στις επιχειρήσεις, επιτρέποντας 
στους ΙΤ φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου να προγραμματίζουν το δίκτυο, σε 
πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις. Με την 
εικονικοποίηση της δικτυακής δομής και της αφαίρεσής της, από μεμονωμένες 
υπηρεσίες δικτύου, το SDN και το OpenFlow δίνουν στο ΙΤ, και, ενδεχομένως, 
στους χρήστες τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά του δικτύου και 
να εισάγουν νέες υπηρεσίες, μέσα σε λίγες ώρες.  

 

 Αυξημένη αξιοπιστία και ασφάλεια δικτύου  

Το SDN δίνει τη δυνατότητα στο ΙΤ να ορίσει υψηλού επιπέδου διαμόρφωση και 
πολιτικές. Μια SDN αρχιτεκτονική, βασισμένη στο OpenFlow, εξαλείφει την ανάγκη 
για μεμονωμένη διαμόρφωση των δικτυακών συσκευών, κάθε φορά που 
προστίθεται ή μετακινείται ένα ακραίο σημείο, μία υπηρεσία ή μία εφαρμογή και 
κάθε φορά που αλλάζει κάποια πολιτική. Αυτό μειώνει την πιθανότητα αστοχιών 
του δικτύου, οι οποίες οφείλονται σε ασυνέπειες της διαμόρφωσης ή των 
πολιτικών.  
 
Καθώς οι SDN ελεγκτές έχουν πλήρη ορατότητα και έλεγχο του δικτύου, μπορούν 
να διασφαλίσουν την επιβολή του ελέγχου πρόσβασης, της ποιότητας των 
υπηρεσιών και άλλων πολιτικών, σε όλη την έκταση της υποδομής (Hakiri et al, 
2014). Οι επιχειρήσεις και οι φορείς επωφελούνται από τα μειωμένα λειτουργικά 
έξοδα, τις δυναμικότερες δυνατότητες διαμόρφωσης, τον μικρότερο αριθμό 
σφαλμάτων, καθώς και της διαμόρφωσης και συνεπούς επιβολής πολιτικών.  

 

 Λεπτομερέστερος έλεγχος του δικτύου  
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Το μοντέλο ελέγχου, βασισμένο στο OpenFlow, επιτρέπει την εφαρμογή 
πολιτικών, σε πολύ λεπτομερές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων 
συνόδου, χρηστών, συσκευών και εφαρμογών, με αφηρημένο, αυτοματοποιημένο 
τρόπο. Αυτός ο έλεγχος δίνει τη δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών χρηστών, 
κάτω από ένα μοναδικό στιγμιότυπο εφαρμογής, (multi – tenancy), διατηρώντας 
την απομόνωση της κίνησης, την ασφάλεια και την ελαστική διαχείριση πόρων, σε 
περιπτώσεις που οι χρήστες διαμοιράζονται την ίδια υποδομή. 

 

 Καλύτερη εμπειρία για το χρήστη  

Με την κεντρικοποίηση του δικτυακού ελέγχου και της διάθεσης των πληροφοριών 
κατάστασης στις εφαρμογές υψηλότερων επιπέδων, η SDN υποδομή μπορεί να 
προσαρμόζεται καλύτερα στις δυναμικές ανάγκες των χρηστών (Hakiri et al, 2014). 
Για παράδειγμα, ένας φορέας θα μπορούσε να εισάγει μία υπηρεσία βίντεο, η 
οποία να προσφέρει, στους premium συνδρομητές, τη μέγιστη δυνατή ανάλυση, 
με αυτοματοποιημένο τρόπο. Σήμερα, οι χρήστες πρέπει να επιλέξουν μία ρύθμιση 
ανάλυσης, την οποία το δίκτυο μπορεί να υποστηρίζει ή να μην υποστηρίζει. Ως 
αποτέλεσμα, δημιουργούνται καθυστερήσεις και διακοπές, οι οποίες 
υποβαθμίζουν την εμπειρία του χρήστη. Με το SDΝ, βασισμένο στο OpenFlow, η 
εν λόγω εφαρμογή βίντεο θα μπορούσε, αυτόματα – και σε πραγματικό χρόνο – 
να εντοπίζει το διαθέσιμο εύρος ζώνης και να προσαρμόζει την ανάλυση του 
βίντεο.  

 
Πέραν των προαναφερθέντων, μερικά ακόμα, βασικά χαρακτηριστικά της SDN 
αρχιτεκτονικής, με ευρεία εφαρμογή, είναι τα παρακάτω (Kreutz, 2015): 
 

1. Διευκολύνεται ο προγραμματισμός των εφαρμογών, αφού οι αφαιρέσεις που 
παρέχονται από την πλατφόρμα ελέγχου και τις γλώσσες προγραμματισμού του 
δικτύου είναι ανοικτές 

2. Όλες οι εφαρμογές μπορούν να αξιοποιήσουν τις ίδιες πληροφορίες για το δίκτυο 
(καθολική άποψη του δικτύου), οδηγώντας σε πιο συνεπείς και αποτελεσματικές 
πολιτικές ασφάλειας και επαναχρησιμοποιώντας τμήματα λογισμικού του πεδίου 
ελέγχου  

3. Οι εφαρμογές μπορούν να ενεργήσουν από οποιοδήποτε σημείο του δικτύου και 
επομένως δεν υπάρχει λόγος για διαμόρφωση ακριβούς στρατηγικής, όσον αφορά 
την τοποθέτηση κάθε νέας λειτουργικότητας  

 
Από την άλλη, αρκετές προκλήσεις και περιορισμοί προκύπτουν από την κεντρικοποίηση 
του πεδίου δεδομένων, ακριβώς λόγω της ύπαρξης ενός μοναδικού σημείου διαχείρισης 
και ελέγχου της κατάστασης του δικτύου (Hakiri et al, 2014): 
 

 Συχνή ανανέωση των OpenFlow μεταγωγέων 

Ο ελεγκτής πρέπει να ανανεώνει τους OpenFlow μεταγωγείς συχνότερα από όσο 
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απαιτούν οι παραδοσιακοί μεταγωγείς, κάτι το οποίο επιφέρει υψηλότερη 
επιβάρυνση στο δίκτυο. Οι ροές ταξινομούνται σε κατηγορίες, με διαφορετική 
προτεραιότητα και διαφορετική απαίτηση σε QoS, με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται θέματα ευελιξίας, κυρίως σε δίκτυα ευρείας κλίμακας. 

 

 Κλιμακωσιμότητα του πεδίου ελέγχου  

Η συγκέντρωση όλων των λειτουργιών, σε έναν μοναδικό κόμβο, απαιτεί 
μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, αποθηκευτικότητα και δυνατότητα διακίνησης 
δεδομένων, απαιτήσεις οι οποίες αυξάνουν το χρόνο απόκρισης. Επιπλέον, λόγω 
των περιορισμών του υλικού, στους οποίους υπόκεινται οι μεταγωγείς, αυξάνεται 
η πιθανότητα δημιουργίας σημείων συμφόρησης στο δίκτυο, ενώ σε μεγάλου 
μεγέθους datacenters και δίκτυα υπολογιστικής νέφους, οι λύσεις για τα 
προβλήματα κλιμακωσιμότητας (πχ. μηχανισμοί υπερτροφοδοσίας πόρων ή 
εξισορρόπησης φορτίου) δεν είναι ικανές να επιφέρουν τα επιθυμητά 
αποτελέσματα. 
 

 Διαχείριση νέων ροών 

Το πρώτο πακέτο κάθε νέας ροής, η οποία εισέρχεται στο σύστημα, προωθείται 

στον SDN ελεγκτή για επιθεώρηση και αυτός καθορίζει το μονοπάτι που θα 

ακολουθήσει η ροή και προγραμματίζει τα εγγραφές ροών, σε κάθε μεταγωγέα 

αυτού του μονοπατιού. Έτσι, με την είσοδο μίας νέας ροής, ο ελεγκτής θα πρέπει 

να επικοινωνήσει με όλους τους μεταγωγείς του μονοπατιού, κάτι που μπορεί να 

οδηγήσει σε μεγάλη καθυστέρηση αλλά και σε πιθανή αστοχία του δικτύου.  

 

 Μοναδικό σημείο αποτυχίας  

Ο ελεγκτής αντιπροσωπεύει ένα μοναδικό σημείο αποτυχίας και μπορεί να 
καταστήσει το δίκτυο ιδιαίτερα ευάλωτο σε επιθέσεις ή διατάραξη της λειτουργίας 
του. Επιπλέον, ο χρόνος που απαιτείται από τον ελεγκτή, για την εγκαθίδρυση των 
ιδιοτήτων κάθε ροής, οδηγεί σε καθυστέρηση ενώ οποιοδήποτε σφάλμα, σε 
οποιοδήποτε στάδιο, μπορεί να καταλήξει σε αστάθεια του δικτύου.   

 

Συνοπτικά, οι βασικότερες διαφορές μεταξύ των παραδοσιακών και των δικτύων που 

καθοριζόμενων από λογισμικό, εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.  

 

 

 

 

 



  

31 
 
 

 

 

 

Πίνακας 2-5: Σύγκριση μεταξύ παραδοσιακών και καθοριζόμενων από λογισμικό δικτύων 

 
 

3 Ασφάλεια στο SDN 

3.1 Αρχές ασφάλειας 

Σύμφωνα με τον ONF (ONF, 2015), ορίζονται αρχές ασφάλειας που έχουν εφαρμογή σε 
όλα τα πρωτόκολλα, τα συστατικά και τις διεπαφές της SDN αρχιτεκτονικής.  
 

3.1.1 Σαφής ορισμός των εξαρτήσεων ασφάλειας και των ορίων εμπιστοσύνης 

Όταν ορίζεται ένας μηχανισμός ασφάλειας για SDN δίκτυα, πρέπει να ορίζονται και οι 
εξαρτήσεις ασφάλειας, μεταξύ των διαφορετικών συστατικών και να αποφεύγονται οι 
κυκλικές εξαρτήσεις. Ο σαφής ορισμός των ορίων εμπιστοσύνης επιτρέπει την ανάλυση 
κινδύνων και την αξιολόγηση του ελέγχου ασφάλειας. Τα όρια εμπιστοσύνης πρέπει να 
καθορίζονται, με βάση τις αλλαγές των περιοχών δικαιωμάτων, τη ροή πληροφοριών, 
μεταξύ των τομέων, και την εξάρτηση των δεδομένων, εκεί όπου η εμπιστευτικότητα και 
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η ακεραιότητα δε μπορούν να επικυρωθούν. 
 
Κάθε εξωτερική εξάρτηση πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα όριο εμπιστοσύνης, καθώς 
είναι λογική η υπόθεση πως οι επιθέσεις προέρχονται από εξωτερικά συστήματα. Η 
διεπαφή προς τα εξωτερικά περιβάλλοντα θα πρέπει να παρέχει επαρκή ασφάλεια, 
εμποδίζοντας ή περιορίζοντας τις εξωτερικές επιθέσεις. Τα εξωτερικά συστήματα θα 
πρέπει να έχουν περιορισμένη πρόσβαση, για τη μείωση των κινδύνων. Επιπρόσθετα, η 
διαχείριση ή ο περιορισμός των εκ των έσω επιθέσεων, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη, ώστε να αποφεύγεται ο αντίκτυπος στο εξωτερικό περιβάλλον.  
 
3.1.2 Διασφάλιση ισχυρής ταυτότητας 

Η βάση για αποτελεσματική ασφάλεια είναι η ικανότητα να αναγνωρίζονται, μοναδικά, 
όλες οι συνιστώσες και οι χρήστες ενός συστήματος και να επικυρώνονται οι ταυτότητες 
τους. Χωρίς την ύπαρξη ενός ισχυρού πλαισίου ταυτοτήτων, η δυνατότητα για 
αποτελεσματική αυθεντικοποίηση και παροχή εξουσιοδότησης θα είναι περιορισμένη. 
 
Μία ισχυρή ταυτότητα θα πρέπει να κατέχει τις εξής ιδιότητες: 

1. Ικανότητα να ξεχωρίζει τον ιδιοκτήτη της από άλλες οντότητες 
2. Ικανότητα να δημιουργείται, να ανανεώνεται και να ανακαλείται 
3. Πρόληψη πλαστοπροσωπίας, μέσω ισχυρών κρυπτογραφικών μηχανισμών  

 
Η ανάλυση της SDN αρχιτεκτονικής επιδεικνύει ότι υπάρχουν πολυάριθμα μέσα, με τα 
οποία μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η διαθεσιμότητα του λογικά κεντρικοποιημένου ελέγχου, 
από τα ίδια τα στοιχεία που βρίσκονται εντός των ορίων εμπιστοσύνης του συστήματος. 
Η ισχυρή αυθεντικοποίηση, με βάση την επιβεβαιωμένη ταυτότητα, αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα για την ασφάλεια του συστήματος. 
 
Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις χρήσης, στις οποίες κάποια στοιχεία, εκτός του SDN 
συστήματος (πχ. εφαρμογές του δικτύου), θα χρειαστούν πρόσβαση σε υποσύνολα των 
διαθέσιμων πόρων. Σε τέτοιες περιστάσεις, θα πρέπει να γίνεται χρήση μηχανισμών 
ελέγχου, με διάφορα επίπεδα δικαιωμάτων, για την εξουσιοδότηση εξωτερικών μερών και 
την αυθεντικοποίηση της πρόσβασης τους στο σύστημα. Κατά τη διάρκεια των 
επικοινωνιών, η ταυτότητα μίας συσκευής μπορεί να υποδεικνύεται ρητά, μέσω των 
πληροφοριών (πχ. αναγνωριστικά, διαπιστευτήρια, IP διευθύνσεις) που μεταφέρονται με 
τα πακέτα ή αφανώς, μέσω του κλειδιού που χρησιμοποιείται για τη διασφάλιση των 
πακέτων.  
 
3.1.3 Δημιουργία ασφάλειας βασισμένης σε ανοικτά πρότυπα 

Η δημιουργία νέων πρωτοκόλλων και αλγορίθμων αποτελεί την ύστατη λύση, όταν δε 
μπορούν να ικανοποιηθούν οι υπάρχουσες απαιτήσεις. Η ιδέα της επαναχρησιμοποίησης 
πρωτοκόλλων / αλγορίθμων είναι ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση της 
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λειτουργικότητας της ασφάλειας, όπως στην κρυπτογράφηση, στην αυθεντικοποίηση και 
στη διασφάλιση ακεραιότητας.  
 
3.1.4 Προστασία της τριάδας ασφάλειας πληροφοριών 

Οι έλεγχοι ασφάλειας πρέπει να αυξάνουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη 
διαθεσιμότητα (CIA) ενός συστήματος. Μία αποτελεσματική μέθοδος για την αξιολόγηση 
νέων ελέγχων είναι να καθοριστεί το αν επιδρούν στη διαθεσιμότητα του συστήματος 
εισάγοντας νέες ευπάθειες. Οποιαδήποτε μείωση της αποτελεσματικότητας των βασικών 
πυλώνων (CIA) θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να μετριάζεται. Επιπλέον, οι έλεγχοι 
ασφάλειας θα πρέπει να δομούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη προκαλούν μείωση στην 
απόδοση του συστήματος και να μην επιβάλλουν επιπρόσθετη πολυπλοκότητα, η οποία, 
πιθανώς, να οδηγήσει σε νέες ευπάθειες ασφάλειας. Πρακτικά, η τελική λύση ενός 
ελέγχου ασφάλειας, επηρεάζεται, συνολικά, από τις απαιτήσεις ασφάλειας, το κόστος και 
τη διαχειρισιμότητα.  
 

3.1.5 Προστασία λειτουργικών δεδομένων αναφοράς 

Η αποτελεσματικότητα ενός ελέγχου ασφάλειας επηρεάζεται, άμεσα, από την 
ακεραιότητα των δεδομένων αναφοράς (πχ. διαπιστευτήρια και αριθμοί ακολουθίας), τα 
οποία αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων. Εσφαλμένες 
πληροφορίες μπορεί να οδηγήσουν σε απρόσμενη συμπεριφορά του συστήματος,  με 
αποτέλεσμα την απώλεια εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και / ή διαθεσιμότητας. 
Επιπλέον, η διαρροή ορισμένων ευαίσθητων δεδομένων αναφοράς, όπως 
κρυπτογραφικών κλειδιών, μπορεί να προκαλέσει ρωγμές στην ασφάλεια. Τα λειτουργικά 
δεδομένα αναφοράς, θα πρέπει να ορίζονται ξεκάθαρα και να προστατεύονται, καθόλη 
τη διάρκεια του κύκλου ζωής του συστήματος, σύμφωνα με τις πολιτικές και τις 
παραδοχές ασφάλειας της αρχιτεκτονικής. 
 
3.1.6 Δημιουργία εξ ορισμού ασφαλών συστημάτων 

Οι έλεγχοι ασφάλειας πρέπει να παρέχουν πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας, έτσι ώστε να 
ικανοποιούν όλα τα πιθανά σενάρια χρήσης του συστήματος. Αυτά τα επίπεδα μπορεί να 
ποικίλουν, από μία κατάσταση στην οποία ο έλεγχος είναι απενεργοποιημένος, μέχρι μία 
κατάσταση στην οποία ικανοποιούνται και οι πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας (πχ. 
άρνηση ως προεπιλογή). Ανεξαρτήτως της περίπτωσης χρήσης, το σύστημα θα πρέπει 
να ορίζει ένα ελάχιστο επίπεδο στο οποίο θα ενεργοποιείται, εξ ορισμού, η πλειονότητα 
των βασικών ελέγχων ασφάλειας. Εκτός από την ενεργοποίηση, θα πρέπει να γίνεται και 
διαχείριση των ελέγχων ασφάλειας, με τρόπο τέτοιο, ώστε να πληρούνται κάποια 
ελάχιστα κριτήρια διασφάλισης της αποτελεσματικότητας αυτών των ελέγχων. Οι βασικές 
ιδιότητες ασφάλειας (που μπορεί να διαφοροποιούνται, ανάλογα με την περίπτωση) ενός 
συστήματος πρέπει να διασφαλίζονται κατά τις ενημερώσεις, την ανάκαμψη μετά από 
αποτυχίες, τις επανεκκινήσεις κτλ..  
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3.1.7 Παροχή λογοδοσίας  

Όλοι οι έλεγχοι ασφάλειας πρέπει να είναι ελέγξιμοι. Τα καταγεγραμμένα δεδομένα θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες, για τους σκοπούς της διαδικασίας 
ελέγχου. Με βάση αυτά τα καταγεγραμμένα δεδομένα, ένας ελεγκτής θα πρέπει να είναι 
σε θέση όχι μόνο να αναγνωρίζει, μοναδικά, την οντότητα από την οποία εκτελείται 
κάποια ενέργεια, αλλά και να βρίσκει τη σχετική ακολουθία της ενέργειας. Ωστόσο, είναι, 
επίσης, σημαντικό να διασφαλίζεται ότι τα καταγεγραμμένα δεδομένα δε θα 
περιλαμβάνουν περιττές πληροφορίες και ότι οι ενέργειες της παρακολούθησης δεν 
οδηγούν σε παραβίαση οποιασδήποτε πολιτικής ασφάλειας. Οι ιδιότητες ασφάλειας των 
καταγεγραμμένων δεδομένων θα πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με την πολιτική 
ασφάλειας και τις παραδοχές, κατά τον κύκλο ζωής των δεδομένων αυτών.  Κατά βάση, 
τα δεδομένα θα πρέπει να προστατεύονται έναντι μη – εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και 
τροποποίησης. 
 
3.1.8 Ιδιότητες διαχειρίσιμων ελέγχων ασφάλειας  

Πριν το σχεδιασμό και την εισαγωγή ενός νέου ελέγχου ασφάλειας, σε μία αρχιτεκτονική 
ή σε ένα πρότυπο, θα πρέπει να καθορίζονται οι στόχοι ασφάλειας και οι παραδοχές. Οι 
έλεγχοι ασφάλειας πρέπει να είναι επεκτάσιμοι και σχεδιασμένοι, με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να υποστηρίζουν από το πιο μικρό σύστημα αναφοράς μέχρι τη μεγαλύτερη υλοποίηση, 
χωρίς να εισάγουν υπερβολική πολυπλοκότητα. 
 

1. Όταν εισάγονται νέοι έλεγχοι, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ο αντίκτυπος της 
υλοποίησης και η διαχείριση του κύκλου ζωής. Οι νέες λειτουργίες ασφάλειας θα 
πρέπει να εισάγουν μόνο την ελάχιστη πολυπλοκότητα στην υλοποίηση. Μια καλή 
υλοποίηση οφείλει να είναι επεκτάσιμη. 

2. Οι έλεγχοι ασφάλειας θα πρέπει να είναι εύκολα υλοποιήσιμοι, διατηρήσιμοι και 
λειτουργικοί. 

3. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι έλεγχοι ασφάλειας είναι συμβατοί με 
παλαιότερες εκδόσεις ή να υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης τους. 

4. Θα πρέπει, επίσης, να διασφαλίζεται ότι οι έλεγχοι είναι καλά τεκμηριωμένοι και 
βασισμένοι σε καλώς καθορισμένα πρότυπα. 

5. Θα πρέπει να είναι εφικτή η ανάκληση και η τροποποίηση των διαπιστευτηρίων 
ασφάλειας. 

6. Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει οι έλεγχοι ασφάλειας να υποστηρίζουν την 
αυτοματοποίηση για τη διασφάλιση της σωστής υλοποίησης τους. Οι χειροκίνητες 
διαδικασίες μπορεί να οδηγήσουν σε ακατάλληλη διαμόρφωση και μείωση της 
αποτελεσματικότητας ενός ελέγχου.  

7. Οι δυνατότητες παρακολούθησης, αντιμετώπισης βλαβών και αποσφαλμάτωσης 
είναι θεμελιώδεις για την επιτυχημένη υιοθέτηση ενός ελέγχου ασφάλειας.  
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3.2 Προκλήσεις και απειλές ασφάλειας  

Η περιγραφή των απειλών που μπορεί να ενέχει το SDN απαιτεί την κατανόηση των 
αρχιτεκτονικών συστατικών του και των διασυνδέσεων μεταξύ τους. Οποιοδήποτε από 
τα συστατικά της αρχιτεκτονικής θα μπορούσε να περιέχει πιθανές ευπάθειες, τις οποίες 
μπορεί να εκμεταλλευτεί κάποιος επιτιθέμενος για να επιβληθεί σε ένα δίκτυο SDN.  
 
Με σκοπό να γίνει μία συστηματική αναγνώριση των απειλών που μπορεί να επηρεάσουν 
το SDN, κάθε απειλή διαχωρίζεται σε τρία στοιχεία: την πηγή απειλής, η οποία πυροδοτεί 
την ευπάθεια, την πηγή ευπάθειας που αποτελεί ένα συστατικό του SDN, στο οποίο 
ανακύπτει κάποια ευπάθεια και την απειλητική ενέργεια, μέσω της οποίας διενεργείται η 
απειλή. 
 
Η κατηγοριοποίηση των πηγών των απειλών γίνεται ως εξής (Hizver, 2015): 
 

1. Ένα μη – SDN συστατικό: σύστημα το οποίο δεν αποτελεί μέρος της SDN 
αρχιτεκτονικής 

2. Ένα δόλιο SDN συστατικό:  ένα μη εξουσιοδοτημένο SDN σύστημα, μέσα σε ένα 
SDN δίκτυο, το οποίο διενεργεί μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες  

3. Μια κακόβουλη SDN εφαρμογή: μία συμβιβασμένη εφαρμογή ή ένας χρήστης ο 
οποίος έχει εμπλακεί σε κακόβουλες δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας τη 
συγκεκριμένη εφαρμογή 

4. Ένας κακόβουλος ελεγκτής: ένας συμβιβασμένος ελεγκτής ή ένας χρήστης, ο 
οποίος έχει εμπλακεί σε κακόβουλες δραστηριότητες, εναντίον του ελεγκτή 

5. Ένα κακόβουλο στοιχείο του δικτύου: ένα συμβιβασμένο στοιχείο του δικτύου ή 
ένας χρήστης, ο οποίος έχει εμπλακεί σε κακόβουλες δραστηριότητες 
χρησιμοποιώντας το εν λόγω στοιχείο 

6. Μία κακόβουλη κονσόλα διαχείρισης: μία συμβιβασμένη κονσόλα διαχείρισης ή 
ένας χρήστης, ο οποίος έχει εμπλακεί σε κακόβουλες δραστηριότητες, 
χρησιμοποιώντας την εν λόγω κονσόλα. 

 
Η πηγή ευπάθειας μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τις παρακάτω (Hizver, 2015): μία 
εφαρμογή, ένας ελεγκτής, ένα συστατικό του δικτύου, μία κονσόλα διαχείρισης, η 
Northbound διεπαφή, η East / Westbound διεπαφή, η Southbound διεπαφή ή η διεπαφή 
διαχείρισης. 
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Εικόνα 3-1: Απεικόνιση SDN  μοντέλου ασφάλειας: Οι κανόνες ροής ελέγχουν το πότε και το αν η κίνηση θα περάσει 

διαμέσου των συσκευών ασφάλειας  

 

3.2.1 Προκλήσεις ασφάλειας 

Με την υιοθέτηση των SDN δικτύων και την εισαγωγή νέων χαρακτηριστικών και 

δικτυακών υλοποιήσεων, ανοίγει ο δρόμος και για καινούριες απειλές ασφάλειας, οι 

οποίες – στα παραδοσιακά δίκτυα – δεν υπήρχαν. Έτσι, εκτός από τις παραδοσιακές 

επιθέσεις στις ροές κίνησης, πλέον προκύπτουν θέματα ασφάλειας, τα οποία επηρεάζουν 

τους ελεγκτές και τη ροή επικοινωνίας, η οποία υπόκειται στον έλεγχο τους.  

 

 Κεντρικοποιημένος έλεγχος  

Η κεντρικοποίηση του δικτύου (ή η λογική κεντρικοποίηση του δικτύου) αποτελεί 

αδύναμο σημείο των SDN δικτύων, καθώς δίνει στους επιτιθέμενους ένα μεγάλο 

πλεονέκτημα. Πιο συγκεκριμένα, όλες οι λειτουργίες του ελέγχου τίθενται υπό τη 

δικαιοδοσία ενός κεντρικού ελεγκτή, κάτι που σημαίνει πως αν οποιοσδήποτε 

επιτιθέμενος καταφέρει να θέσει τον ελεγκτή υπό την επιρροή του, τότε αποκτά την 

ικανότητα να ελέγξει ολόκληρο το δίκτυο και τις υπηρεσίες του.  

 

 Προγραμματισμός  

Νέοι τύποι απειλών ανακύπτουν εξαιτίας της προγραμματιστικής πρόσβασης που 
προσφέρει το SDN στους πελάτες (συνήθως είναι επιχειρηματικές οντότητες ή 
οργανισμοί). Αυτό το νέο επιχειρηματικό μοντέλο παρουσιάζει κάποιες απαιτήσεις, 
όσον αφορά τους όρους προστασίας της ακεραιότητας του συστήματος, τα 
δεδομένα τρίτων και τις ανοικτές διεπαφές. Η προγραμματιστικότητα έχει δύο 
πτυχές, καθώς παρέχει την ευελιξία να υλοποιηθούν νέες εφαρμογές, από την 
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άλλη όμως εκθέτει το δίκτυο σε κακόβουλες και ευάλωτες εφαρμογές. Για να 
περιοριστεί η έκθεση του ελεγκτή, θα πρέπει να επιβληθούν διαφορετικά επίπεδα 
εξουσιοδότησης, καθώς και αυθεντικοποίηση, στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης των 
εφαρμογών. 

 

 Ενσωμάτωση παραδοσιακών πρωτοκόλλων 

Τα SDN πρωτόκολλα και οι διεπαφές αναπτύσσονται με γνώμονα την 
αντιμετώπιση των τεχνικών και διαδικαστικών αδυναμιών, οι οποίες θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε προβλήματα ασφάλειας του δικτύου. Έχει 
αποδειχτεί ότι είναι πολύ δύσκολο να μετασκευαστούν στοιχεία ασφάλειας ήδη 
υπάρχουσων τεχνολογιών (το πρωτόκολλο Domain Name Server αποτελεί 
χαρακτηριστικό παράδειγμα) και έτσι είναι βασικό να ελέγχεται η συμβατότητα, 
πριν την υλοποίηση οποιουδήποτε παραδοσιακού πρωτοκόλλου, στο πλαίσιο του 
SDN, αλλά και να μην επαναλαμβάνονται ή ενσωματώνονται οι αδυναμίες των 
παραδοσιακών αρχιτεκτονικών, κατά τη δημιουργία της υποδομής του SDN. 

 

 Διατομεακή σύνδεση 

Μία από τις απατήσεις των υλοποιήσεων SDN είναι η εύρεση ενός τρόπου 

διασύνδεσης των υποδομών των διαφορετικών πεδίων. Για αυτή τη διαδικασία, 

είναι σημαντική η χρήση μηχανισμών για τον καθορισμό των σχέσεων 

εμπιστοσύνης, μεταξύ των πεδίων, καθώς και του επιπέδου εξουσιοδότησης κάθε 

πεδίου. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί, σε σημαντικό βαθμό, το κανάλι 

επικοινωνίας μεταξύ των πεδίων.  

 

3.2.2 Απειλές ασφάλειας  

Για την ανάλυση των ειδών επιθέσεων, στα οποία μπορεί να εκτεθεί το SDN, 
χρησιμοποιήθηκε το παραδοσιακό μοντέλο απειλών STRIDE. Παρόλο που αυτό το 
μοντέλο έχει προταθεί με βάση τα παραδοσιακά δίκτυα, ωστόσο βρίσκει ευρεία εφαρμογή 
σε όλα τα είδη δικτύων. Βέβαια, οι απειλές στο SDN θα μπορούσαν να ταξινομηθούν και 
με βάση τα σημαντικότερα λειτουργικά στοιχεία του, καθώς και τον τύπο αλλά και τη φύση 
των επιθέσεων, στις οποίες μπορεί να υπόκειται καθένα από αυτά τα στοιχεία. Επίσης, η 
ταξινόμηση μπορεί να γίνει και με βάση των τύπο των χαρακτηριστικών ή των πόρων 
που έχει ένα τυπικό SDN δίκτυο. Για παράδειγμα, κάποιες απειλές μπορεί να στοχεύουν 
τους πίνακες ροής των μεταγωγέων, εκεί όπου περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με 
τη διαχείριση του δικτύου, τη μεταγωγή, τη δρομολόγηση και τον έλεγχο πρόσβασης. Οι 
επιθέσεις μπορεί να επικεντρώνονται και στον ελεγκτή, ως το κεντρικό σημείο διαχείρισης 
και ελέγχου του δικτύου. Ακόμα, το κανάλι μεταξύ του ελεγκτή και των μεταγωγέων 
αποτελεί έναν, ακόμα, βασικό στόχο σοβαρών επιθέσεων, καθώς περιλαμβάνει 
δεδομένα, τα οποία μπορούν να υποκλαπούν. Επίθεση, όμως, μπορεί να δεχτούν και οι 
διεπαφές, μέσω των οποίων ο ελεγκτής επικοινωνεί με τις εφαρμογές των ανώτερων 
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επιπέδων. Αυτό γίνεται με σκοπό να εξαπατηθεί ο ελεγκτής και να επιτρέψει σε 
κακόβουλες εφαρμογές να συμμετάσχουν στο δίκτυο και να αναπτύξουν 
αλληλεπιδράσεις.  
  
3.2.2.1 Πλαστογράφηση (Spoofing) 

Το spoofing αναφέρεται στη διαδικασία, κατά την οποία πληροφορίες του δικτύου 
πλαστογραφούνται εσκεμμένα, με σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής οντότητας ή 
της πηγής κίνησης ή του επιτιθέμενου. Για παράδειγμα, κάποιος χρήστης μπορεί να 
χρησιμοποιήσει πλαστογραφημένη IP διεύθυνση για να αποκτήσει πρόσβαση σε πόρους 
του δικτύου και, αρκετές φορές, η πλαστογράφηση αποτελεί, απλώς, ένα μέρος μίας 
μεγαλύτερης επίθεσης (Yao et al., 2011), όπως της SΥN πλημμύρας (SYN flooding).  
 
Η πλαστογράφηση Πρωτοκόλλου Ανάλυσης Διευθύνσεων (ARP spoofing) περιλαμβάνει 
τη σύνδεση μίας MAC διεύθυνσης του επιτιθέμενου με μία νόμιμη IP διεύθυνση. Ο 
αρχικός σκοπός του ARP είναι να μεταφράζει IP διευθύνσεις σε MAC διευθύνσεις. Με την 
επίθεση πλαστογράφησης ARP μπορεί να υποκλαπεί η κίνηση από τον αρχικό 
παραλήπτη, για τον οποίον προορίζεται και ως αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το 
δίκτυο κάποιος νόμιμος χρήστης ή υπολογιστής.  
 
Η IP πλαστογράφηση χρησιμοποιείται, συνήθως, ως μέσο για άλλους τύπους επιθέσεων 
ασφάλειας, όπως η αλλοίωση ή ενίσχυση DNS. Το DNS είναι ένα ευρετήριο, το οποίο 
συσχετίζει IP διευθύνσεις με ονόματα domain. Ένας επιτιθέμενος μπορεί να 
αναδρομολογήσει την κίνηση, προς παράνομες ιστοσελίδες, κάνοντας χρήση του 
ευρετηρίου DNS. Η πλαστογράφηση IP διευθύνσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα 
από το ίδιο το δίκτυο. Λόγω της φύσης της πλαστογράφησης IP διευθύνσεων, μπορεί να 
καταστεί δύσκολος ο εντοπισμός της επικύρωσης των διευθύνσεων πηγών. Αυτό που 
είναι κοινό σε όλες τις μεθόδους πλαστογράφησης είναι ότι προσπαθούν να 
αναδρομολογήσουν την κίνηση προς παράνομους υπολογιστές.  
 

3.2.2.2 Αλλοίωση 

Η αλλοίωση είναι η σκόπιμη και μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή καταστροφή 
πληροφοριών του δικτύου, όπως της τοπολογίας, των ροών στους πίνακες ροής και των 
λιστών πρόσβασης. Για παράδειγμα, ένας εισβολέας μπορεί να προσπαθήσει να εισάγει 
κανόνες ροής, οι οποίοι θα προκαλέσουν δυσλειτουργία στο δίκτυο ή να εισάγει κανόνες 
τείχους προστασίας οι οποίοι θα αρνούνται την πρόσβαση νόμιμων χρηστών και θα 
επιτρέπουν την πρόσβαση σε παράνομους υπολογιστές. Οι εισβολείς μπορεί, επίσης, να 
προσπαθήσουν να αλλοιώσουν πληροφορίες τοπολογίας του δικτύου, υποκλέπτοντας 
μέρος της κίνησης. Είναι πάρα πολύ σημαντική η διασφάλιση του καναλιού επικοινωνίας, 
τόσο από υποκλοπές, όσο και από αλλοιώσεις (Othman και Okamura, 2013). 

 
Αναφορικά με τα εικονικά περιβάλλοντα, διαφορετικά λογικά δίκτυα διαμοιράζονται το ίδιο 
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φυσικό δίκτυο ή τους δικτυακούς πόρους. Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται έντονος 
προβληματισμός για το επίπεδο της ορθότητας και της ακεραιότητας, όχι μόνο σε σχέση 
με ενδεχομένη εξωτερική τροποποίηση ή αλλοίωση, αλλά και σε σχέση με εκ των έσω 
τροποποιήσεις. Πειράματα που έχουν διεξαχθεί δείχνουν ότι η ύπαρξη slices ή εικονικών 
μηχανών στο ίδιο περιβάλλον, όπως για παράδειγμα σε ένα cloud κέντρο δεδομένων, 
μπορεί να οδηγήσει μία εικονική μηχανή να αποκτήσει πρόσβαση στους πόρους κάποιας 
άλλης εικονικής μηχανής, με την οποία μοιράζεται τους ίδιους φυσικούς πόρους  (Othman 
και Okamura, 2013).   
 
3.2.2.3 Απάρνηση 

Η απάρνηση είναι η άρνηση μίας εκ των οντοτήτων, που εμπλέκονται σε μία επικοινωνία 
ότι, όντως, έχει πάρει μέρος στο σύνολο ή σε μέρος αυτής της επικοινωνίας. Η μη – 
απάρνηση προσπαθεί να διασφαλίσει ότι δε θα υπάρξει η εν λόγω άρνηση. Ο 
παραλήπτης θα πρέπει να επικυρώσει ότι τα πακέτα έχουν σταλεί από τον πραγματικό 
αποστολέα, που αναφέρεται στην κεφαλίδα του πακέτου, ενώ ο αποστολέας θα πρέπει 
να επικυρώσει ότι τα πακέτα έχουν σταλεί στον πραγματικό παραλήπτη, που αναφέρεται 
στην κεφαλίδα του πακέτου.  
 
Επιβεβαίωση μη Απάρνησης: Στο σύγχρονο ιστό, στο ηλεκτρονικό εμπόριο κτλ., οι τύποι 
της έμμεσης ή απομακρυσμένης επικοινωνίας και η άρνηση από ένα μέρος της 
επικοινωνίας ότι, όντως, συμμετείχε σε αυτήν μπορεί να προκληθούν ως αποτέλεσμα 
επιθέσεων Man in the Middle (MiM). Σε αυτού του είδους την επίθεση, ο εισβολέας, ο 
οποίος βρίσκεται στη μέση, υποκρίνεται, και στα δύο μέρη της επικοινωνίας, ότι ο ίδιος 
είναι το δεύτερο μέρος. Η επιβεβαίωση μη – απάρνησης σε δυναμικά δίκτυα είναι πολύ 
δύσκολο να επιτευχθεί. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις χρήσης SDN που απαιτούν 
χαρακτηριστικά, σχετιζόμενα με τη μη – απάρνηση και τα οποία τα περισσότερα 
σύγχρονα δίκτυα με δυσκολία  μπορούν να παρέχουν. Σε αυτά τα δίκτυα, οι χρήστες, 
καθώς και οι δικτυακές προτιμήσεις τους αλλάζουν διαρκώς και η διαχείριση της μη – 
απάρνησης δεν είναι καθόλου απλή, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των χρηστών.  
 
Ευθύνη: Η σύγχρονη αρχιτεκτονική του SDN καθιστά κάθε ελεγκτή υπεύθυνο για τους 
μεταγωγείς του, ενώ η επικοινωνία εντός του τομέα, μεταξύ διαφορετικών ελεγκτών δεν 
υποστηρίζεται (Huang et al., 2013). Ωστόσο, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις χρήσης, οι 
οποίες δικαιολογούν την ανάγκη για ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ διαφορετικών 
ελεγκτών. Οι διαφορετικοί ελεγκτές θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες, μέσω 
καλώς ορισμένων διεπαφών, έτσι ώστε να μην επεμβαίνουν ο ένας στον άλλον. Ο 
(Alsmadi και Xu, 2015) ανέδειξε τα ζητήματα ευθύνης, που σχετίζονται με την ποιότητα 
υπηρεσιών (QoS). Οι συμμέτοχοι μίας επικοινωνίας χρειάζεται να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σε σχέση με: χρόνο απόκρισης, ρυθμό σφαλμάτων κτλ. Οι δικτυακές 
επιθέσεις μπορεί να έχουν άμεσο αντίκτυπο στις μετρικές του δικτύου και να αυξάνουν το 
χρόνο απόκρισης ή να προκαλούν την παρεμπόδιση, καθυστέρηση ή λανθασμένη 
αποστολή ορισμένου όγκου κίνησης. Η ευθύνη μπορεί να αμφισβητηθεί από πολλά 
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στοιχεία του δικτύου, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου ασφαλείας. Οι έλεγχοι 
ασφαλείας, στις περισσότερες περιπτώσεις, δρουν ως φράγματα για να περιορίσουν την 
παρακολούθηση των πόρων της κίνησης. Για παράδειγμα, τα συστήματα Μετάφρασης 
Διευθύνσεων Δικτύου (NAT) ή τα proxy συστήματα κρύβουν την ταυτότητα των 
εσωτερικών υπολογιστών, έτσι ώστε ένα τείχος προστασίας να μη μπορεί να γνωρίζει την 
πραγματική πηγή μίας κίνησης ή τις πραγματικές IP διευθύνσεις των υπολογιστών.  
 
3.2.2.4 Αποκάλυψη πληροφοριών 

Οι επιθέσεις αποκάλυψης πληροφοριών δεν έχουν ως άμεσο στόχο να καταστρέψουν ή 
να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του δικτύου, αλλά να κατασκοπεύσουν τις πληροφορίες 
του. Οι επιτιθέμενοι θα επιχειρήσουν να εκμαιεύσουν ευαίσθητα δεδομένα και δικτυακές 
πληροφορίες, όπως την τοπολογία και τα χαρακτηριστικά του δικτύου. Μία ενδεχόμενη 
εισβολή στο μεταγωγέα, μπορεί να δώσει στον επιτιθέμενο τεράστια πρόσβαση στο 
δίκτυο. Στο SDN, οι κανόνες ροής υπάρχουν μέσα στους πίνακες ροής των μεταγωγέων 
και αν ένας εισβολέας καταφέρει να αποκτήσει άμεση πρόσβαση στο μεταγωγέα, θα 
μπορέσει να αλλοιώσει κανόνες ροής και να προκαλέσει την αναδρομολόγηση της 
κίνησης προς λανθασμένους προορισμούς. Αν, πάλι, καταφέρει να αποσυνδέσει έναν 
μεταγωγέα από τον ελεγκτή, τότε μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο και να προκαλέσει 
ανακατεύθυνση του συνόλου της κίνησης. Η επίθεση Man in the Middle, αποτελεί μία 
επίθεση αποκάλυψης πληροφοριών. Αυτού του είδους οι επιθέσεις φαίνεται να είναι 
συνήθεις στην OpenFlow αρχιτεκτονική (Benton et al., 2013), καθώς το σχήμα 
κρυπτογράφησης της OpenFlow επικοινωνίας, η Ασφάλεια Επιπέδου Μεταφοράς (TLS), 
είναι προαιρετικό. Επιπλέον, οι μέθοδοι σάρωσης αποτελούν εργαλεία, τα οποία, συχνά, 
χρησιμοποιούνται στο αρχικό στάδιο των επιθέσεων αποκάλυψης πληροφοριών και 
λειτουργία τους είναι να ψάχνουν στο δίκτυο για πιθανές διαρροές πληροφοριών και 
ευπάθειες.  
 
3.2.2.5 Άρνηση Εξυπηρέτησης (Denial of Service – DoS) 

Οι επιθέσεις DoS κατατάσσονται μεταξύ των πιο σοβαρών απειλών, καθώς επηρεάζουν 
την απόδοση του δικτύου, αυξάνουν το χρόνο απόκρισης και προκαλούν των απόρριψη 
νόμιμων πακέτων ή ακόμα και την παύση της λειτουργίας ολόκληρου του δικτύου. Για τα 
δίκτυα OpenFlow, οι DoS επιθέσεις μπορεί να αποβούν ακόμα πιο καταστροφικές, 
εξαιτίας της συνεχόμενης ροής, μεταξύ του ελεγκτή και των μεταγωγέων. Η πλημμύρα 
(flooding) και η ενίσχυση DNS (DNS amplification) θεωρούνται επιθέσεις ανάλυσης του 
επιπέδου ροών, καθώς οι πληροφορίες του επιπέδου ροών είναι, συνήθως, αρκετές για 
να εντοπιστούν τέτοιου τύπου επιθέσεις (Zaalouk et al., 2014), αλλά και για τον εντοπισμό 
σχεδόν όλων των ειδών DoS επιθέσεων. Αυτές οι επιθέσεις έχουν κάποια βασικά 
χαρακτηριστικά, όπως την ύπαρξη μεγάλης διαφοράς στην εισερχόμενη και εξερχόμενη 
κίνηση, καθώς και την δρομολόγηση του μεγαλύτερου ποσοστού της κίνησης προς μία 
κατεύθυνση. Παρόλα αυτά, αν το τοπικό δίκτυο αποτελεί ένα κακόβουλo δίκτυο ή έχει 
πέσει θύμα επίθεσης, τότε μπορεί να στέλνει πολύ μεγάλο όγκο κίνησης.  
 



  

41 
 
 

 

 

 

Για τη διενέργεια DoS επιθέσεων στο SDN, ο επιτιθέμενος μπορεί να ωθήσει μεγάλο όγκο 
κίνησης, η οποία θα αλλάζει συνεχώς και με τυχαίο τρόπο τα χαρακτηριστικά των ροών 
(Shin et al., 2013b). Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί ότι κάθε ροή θα είναι καινούρια, από 
οπτικής μεταγωγέα, και συνεπώς θα αποστέλλεται στον ελεγκτή για να αποφασίσει για 
αυτήν. Μία τέτοιου είδους επίθεση έχει δύο στόχους: πρώτον, να πλημμυρήσει τον πίνακα 
ροής του μεταγωγέα και να τον γεμίσει με αθέμιτους κανόνες και δεύτερον, να μείνει 
απασχολημένος ο ελεγκτής με τη διαχείριση του τεράστιου όγκου ροών που θα λαμβάνει 
από τις μεταγωγείς και, τελικά, να καταρρεύσει.  
 
Ένας επιτιθέμενος μπορεί να επικεντρώσει το DoS στα μηνύματα που προέρχονται από 
το πεδίο δεδομένων ή από τους μεταγωγείς προς τον ελεγκτή και να προσπαθήσει να 
προκαλέσει κορεσμό, τόσο στο μεταγωγέα όσο και στους πόρους του ελεγκτή. Οι 
μηχανισμοί προστασίας πρέπει να μπορούν να ξεχωρίζουν τη νόμιμη από την πλαστή 
κίνηση και να διασφαλίζουν ότι ο ελεγκτής και οι μεταγωγείς θα έχουν την ικανότητα 
γρήγορης αποκατάστασης, από τέτοιου είδους κατακλυσμούς.  
 
3.2.2.6 Αύξηση δικαιωμάτων 

Μόλις εισέλθει στο σύστημα, ο επιτιθέμενος θα προσπαθήσει να αυξήσει τα δικαιώματα 
πρόσβασης του στους πόρους του συστήματος και στις εφαρμογές (Αlsmadi και Xu, 
2015). Η δυνατότητα να εντοπιστούν τέτοιες επιθέσεις προϋποθέτουν μία ευφυή 
διαδικασία ελέγχου. To Pedigree, για παράδειγμα, αποτελεί ένα σύστημα 
παρακολούθησης εφαρμογών υπό εκτέλεση, μέσω της επισήμανσης τους, με κάποια 
ειδική ταυτότητα. Ένα βασικό πρόβλημα με τις μεθόδους καταγραφής και ελέγχου είναι η 
επεκτασιμότητα, καθώς αποθηκεύουν πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων, κάτι που μπορεί να 
επηρεάσει τη δυνατότητα αποθήκευσης, τη μνήμη και το εύρος ζώνης. Καθώς τα 
δικαιώματα έχουν κατανεμηθεί σε στοιχεία παροχής εξουσιοδότησης ή ελέγχου 
πρόσβασης, οι επιθέσεις κλιμάκωσης, συχνά, στοχοποιούν αυτά τα συγκεκριμένα 
στοιχεία και προσπαθούν να αλλοιώσουν τις πληροφορίες που βρίσκονται σε αυτά. 
 

3.3 Τύποι Επιθέσεων 

Ορισμένοι από τους τύπους επιθέσεων που διενεργούνται στο SDN στοχεύουν σε SDN 

συστατικά, με στόχο τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, την αποκάλυψη πληροφοριών, 

την τροποποίηση, την καταστροφή και / ή τη διατάραξη υπηρεσιών. Οι περισσότερες, 

τέτοιου είδους, επιθέσεις διεξάγονται από πηγές με περιορισμένα δικαιώματα και 

στοχεύουν σε συστατικά ή λειτουργικότητες με αυξημένα δικαιώματα. 

 

 Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μέσω brute – forcing ή επιθέσεων 

εικασίας συνθηματικών 

Κάποιος επιτιθέμενος, ο οποίος εδρεύει μέσα σε ένα μη – SDN στοιχείο μπορεί να 
πετύχει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε κάποιο SDN συστατικό όπως σε μία 
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κονσόλα διαχείρισης, μέσω τυχαίας ή συστηματικής εικασίας συνθηματικών. Αυτή 
η κονσόλα, στη συνέχεια, θα μπορούσε να παρέχει στον επιτιθέμενο τους 
απαραίτητους πόρους για τη διενέργεια επιθέσεων στον ελεγκτή και σε όλο το 
δίκτυο (Hizver, 2015). 

 

 Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μέσω επιθέσεων εκμετάλλευσης 

απομακρυσμένων εφαρμογών 

Ένας επιτιθέμενος θα μπορούσε να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, 
εκμεταλλευόμενος κάποια ευπάθεια λογισμικού σε ένα συστατικό του SDN. Για 
παράδειγμα, ένας επιτιθέμενος με πρόσβαση σε μία κονσόλα διαχείρισης, θα 
μπορούσε να εκμεταλλευτεί μία ευπάθεια υπερχείλισης προσωρινής μνήμης, σε 
κάποιον εξυπηρετητή εφαρμογών του SDN, με στόχο να αποκτήσει πρόσβαση 
στις SDN εφαρμογές (Hizver, 2015). 

 

 Μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη πληροφοριών μέσω επιθέσεων 

αναμόχλευσης RAM  

Σε μία κλασσική επίθεση αναμόχλευσης RAM, ο επιτιθέμενος αρχικά αποκτά μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ένα σύστημα – στόχο και, στη συνέχεια, σαρώνει 
τη φυσική μνήμη του, προσπαθώντας να εξάγει ευαίσθητα δεδομένα. Αν ο 
επιτιθέμενος καταφέρει να αποκτήσει πρόσβαση σε έναν SDN εξυπηρετητή 
εφαρμογών, τότε θα μπορέσει να σαρώσει τη μνήμη διαδικασιών, η οποία 
σχετίζεται με το SDN, για να εξάγει κανόνες ροής (Hizver, 2015). 

 

 Μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη πληροφοριών μέσω επιθέσεων 

εκμετάλλευσης API  

Ένα παράδειγμα μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης πληροφοριών θα μπορούσε 
να περιλαμβάνει έναν κακόβουλο χρήστη να συλλέγει πληροφορίες, σχετικά με 
τους κανόνες ροής, μέσω της εκμετάλλευσης της Northbound διεπαφής (Hizver, 
2015). 
 

 Μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή μέσω επιθέσεων εκμετάλλευσης 

API 

Μια περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης καταστροφής θα μπορούσε να περιλαμβάνει 
έναν κακόβουλο χρήστη, ο οποίος διαγράφει δικτυακές ροές για να εμποδίσει την 
κίνηση να φτάσει στον προορισμό της, εκμεταλλευόμενος κάποια ευπάθεια της 
Northbound διεπαφής (Hizver, 2015). 

 

 Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μέσω επιθέσεων εκμετάλλευσης 

απομακρυσμένων ή τοπικών εφαρμογών 

Ένα κακόβουλος χρήστης ή επιτιθέμενος θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση 
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σε κάποιο συστατικό, αυξάνοντας τα δικαιώματα του, εκμεταλλευόμενος κάποια 
ευπάθεια στο λογισμικό του, εν λόγω, SDN συστατικού. Για παράδειγμα, ένας 
επιτιθέμενος θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί μία ευπάθεια διαχείρισης συνόδων 
για να εκτελέσει εντολές, εξ ονόματος κάποιου χρήστη με περισσότερα δικαιώματα 
(Hizver, 2015). 

 

 Μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη πληροφοριών μέσω επιθέσεων 

sniffing 

Ένας επιτιθέμενος θα μπορούσε να διεξάγει μία επίθεση sniffing, έτσι ώστε να 
εκμεταλλευτεί κάποια μη κρυπτογραφημένη επικοινωνία ή επικοινωνία με 
αδύναμη κρυπτογράφηση. Για παράδειγμα, ένας νόμιμος ελεγκτής θα μπορούσε 
να επικοινωνεί, περιοδικά, με τους ομότιμους του ελεγκτές για να συγχρονίζει τις 
πληροφορίες κατάστασης του δικτύου. Χρησιμοποιώντας μία εφαρμογή, υπό την 
επιρροή του, ο επιτιθέμενος θα μπορούσε να υποκλέψει την επικοινωνία, μεταξύ 
των ελεγκτών, και να συλλάβει δεδομένα για ροές και κίνηση που διέρχονται από 
το δίκτυο (Hizver, 2015). 

 

 Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση μέσω επιθέσεων 

πλαστογράφησης ταυτότητας 

Ένας επιτιθέμενος θα μπορούσε να πλαστογραφήσει την ταυτότητα ενός νόμιμου 
ελεγκτή και να προσπαθήσει να αλληλεπιδράσει με κάποιο δικτυακό στοιχείο, έτσι 
ώστε να δημιουργήσει ροές μέσα στον πίνακα ροών του εν λόγω δικτυακού 
στοιχείου (Hizver, 2015). 

 

 Διατάραξη Υπηρεσιών μέσω επιθέσεων εκμετάλλευσης 

απομακρυσμένων εφαρμογών 

Κάποιος αντίπαλος μπορεί να εκμεταλλευτεί μία ευπάθεια κάποιου δικτυακού 
στοιχείου, όσον αφορά τη νομιμοποίηση ακατάλληλης εισόδου και, με αυτό τον 
τρόπο, να το καταστήσει μη διαθέσιμο (Hizver, 2015). 

 

 Διατάραξη υπηρεσιών μέσω επιθέσεων πλημμύρας 

Ένας επιτιθέμενος θα μπορούσε να παρακινήσει κάποιο δικτυακό στοιχείο, υπό 
την επήρεια του, έτσι ώστε αυτό να πλημμυρίσει τον ελεγκτή με μηνύματα δικτύου 
και να εξαντλήσει τους πόρους του (Hizver, 2015). 

 

 Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση μέσω επιθέσεων 

πλαστογράφησης δεδομένων 

Ένα δικτυακό στοιχείο, το οποίο έχει τεθεί υπό την επήρεια ενός επιτιθέμενου, θα 

μπορούσε να πλαστογραφήσει δεδομένα του δικτύου, με σκοπό να επηρεάσει την 

εικόνα του ελεγκτή για την τοπολογία του δικτύου. Αυτού του είδους η επίθεση, θα 
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μπορούσε να διευρυνθεί περαιτέρω, οδηγώντας σε διάφορα άλλα είδη επιθέσεων, 

όπως την εκτροπή των ροών κίνησης προς τον ίδιο τον επιτιθέμενο (Hizver, 2015). 

 

3.4 Μέτρα πρόληψης 

Εφόσον έχει επιτευχθεί η αναγνώριση των βασικών απειλών ασφάλειας που 

παρουσιάζονται στο SDN, εξίσου σημαντική είναι και η αντιμετώπιση τους. Μέρος της 

έρευνας για το SDN επικεντρώνεται στο πεδίο της πρόληψης των κινδύνων ασφάλειας, 

με σκοπό τη διασφάλιση των συστατικών του και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης 

λειτουργίας τους. Τα μέτρα που έχουν προταθεί δεν εξαλείφουν, πλήρως, τους κινδύνους, 

ωστόσο προσπαθούν να τους αναγνωρίσουν, να περιορίσουν τις συνέπειες τους και να 

βοηθήσουν στην ανάκαμψη του δικτύου, όπου αυτό είναι απαραίτητο.  

 

3.4.1 Αντιμετώπιση πλαστογράφησης 

Σε γενικό πλαίσιο, η αντιμετώπιση της πλαστογράφησης, απαιτεί την ύπαρξη ενός 
σωστού σχήματος αυθεντικοποίησης, καθώς και μεθόδων ισχυρών συνθηματικών και 
κρυπτογράφησης για την αποφυγή μη αυθεντικοποιημένων εισβολών. 
 
Για την αντιμετώπιση των επιθέσεων πλαστογράφησης ARP αξιοποιούνται πληροφορίες 

του επιπέδου πακέτων. Οι Zaalouk et al. (2014) διαχώρισαν τις μεθόδους εντοπισμού 

επιθέσεων σε υψηλών και χαμηλών αποφάσεων μεθόδους, ανάλογα με το πλήθος των 

πληροφοριών που παρέχονται ως είσοδος. Οι χαμηλών αποφάσεων επιθέσεις 

χρειάζονται πληροφορίες από το επίπεδο των ροών και όχι από το επίπεδο των πακέτων, 

ενώ οι υψηλών αποφάσεων επιθέσεις λειτουργούν με τον αντίθετο τρόπο. Η 

πλαστογράφηση ARP, με βάση τον προαναφερθέντα διαχωρισμό, εμπίπτει στην 

κατηγορία των επιθέσεων υψηλών αποφάσεων. Για τον εντοπισμό πλαστογράφησης 

ARP μπορούν να χρησιμοποιηθούν, επίσης, οι πίνακες αντιστοίχισης διευθύνσεων IP σε 

MAC. Οι Matias et al. (2012) πρότειναν ένα στοιχείο Address Resolution Mapping (ARM), 

το οποίο θα βρίσκεται στον ελεγκτή και θα παρακολουθεί διευθύνσεις MAC από 

εξουσιοδοτημένους χρήστες ή υπολογιστές. Στη συνέχεια, ο ελεγκτής θα συμβουλεύεται 

το ARM και θα απορρίπτει τις απαντήσεις, οι οποίες δεν είναι επικυρωμένες από αυτό.  

 

Επιπλέον, μέθοδοι επικύρωσης IP διευθύνσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
αντιμετωπιστεί, συγκεκριμένα, η πλαστογράφηση IP. Η κίνηση Internet Engineering Task 
Force (IETF) διαμόρφωσε ένα πρότυπο για την Βελτίωση Επικύρωσης Διευθύνσεων 
Πηγής (Source Address Validation Improvement). Το SAVI επικυρώνει διευθύνσεις 
πακέτων με βάση μία δεσμευτική επικύρωση. Οι Yao et al. (2011) βασισμένοι στο Άκρο 
Επικύρωσης Διευθύνσεων Εικονικών Πηγών (VAVE), επέκτειναν το SAVI για να λύσουν 
το πρόβλημα της ανάλυσης διευθύνσεων. Το στοιχείο VAVE, το οποίο είναι 
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ενσωματωμένο στον ελεγκτή, επικυρώνει τις διευθύνσεις των εξωτερικών πακέτων, για 
τα οποία δεν υπάρχει εγγραφή στον πίνακα ροών. Οι εγγραφές ροών επιθεωρούνται, με 
βάση το στοιχείο επικύρωσης και ένα σύνολο δεδομένων λευκών λιστών, για να κριθεί αν 
οι ροές θα επιτραπούν ή θα απορριφθούν. Αν διαπιστωθεί πλαστογράφηση, προστίθεται 
στον πίνακα ροών ένας κανόνας για απόρριψη της ροής.  
 
Μία, ακόμα, από τις προσπάθειες που γίνονται, αναφορικά με την αντιμετώπιση των 
επιθέσεων πλαστογράφησης, είναι η απόκρυψη ταυτότητας των υπολογιστών. Στην 
προσπάθεια για απόκρυψη των ταυτοτήτων των τελικών χρηστών και την προστασία 
τους από σάρωση ή πλαστογράφηση, οι Jafarian et al. (2012) πρότειναν μία προσέγγιση 
άμυνας κινούμενου στόχου. Οι τελικοί χρήστες και οι διευθύνσεις τους πρέπει να 
αλλάζουν συνεχώς και με τυχαίο τρόπο, έτσι ώστε να μη γίνονται στόχοι των αντιπάλων. 
To OpenFlow αναθέτει στους χρήστες εικονικές IP διευθύνσεις, οι οποίες μπορούν να 
αντιστοιχηθούν σε πραγματικές ή φυσικές IP διευθύνσεις. 
 
Επιπλέον, ως μέτρο πρόληψης, από πλευράς του ίδιου του ελεγκτή, μπορεί να θεωρηθεί 
η μέθοδος για την απομόνωση των πληροφοριών του τοπικού δικτύου από εξωτερικά 
δίκτυα. Παρομοίως με το NAT, ο ελεγκτής μπορεί να διατηρεί πίνακες, οι οποίοι να 
μετατρέπουν την εξωτερική διευθυνσιοδότηση σε εσωτερική. Για την ακρίβεια, το 
OpenFlow μπορεί να κάνει αυτή τη διαδικασία εγγενώς, καθώς οι OpenFlow συσκευές 
μπορούν να επανεγγράφουν τα πεδία κεφαλίδας των πακέτων και να τα κάνουν να 
φαίνονται σα να προέρχονται από εξωτερικές διευθύνσεις.  
 
3.4.2 Αντιμετώπιση Αλλοίωσης 

Καθώς η διαχείριση της κίνησης είναι βασισμένη στις ροές, το SDN μπορεί να βοηθήσει 
στην παρεμπόδιση της ακούσιας αλλοίωσης κίνησης. Τα πακέτα μπορούν να 
επιθεωρούνται, με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ακεραιότητας, πριν ξεκινήσει η 
δρομολόγηση προς τον προορισμό τους. Η αλλοίωση, είναι δυνατόν να αποφευχθεί με 
χρήση κατανεμημένου ελέγχου και παρακολούθησης, σε διάφορα σημεία του δικτύου 
(Bellessa et al., 2011). Αν ένα από αυτά τα σημεία πέσει θύμα επίθεσης, τα υπόλοιπα 
σημεία του δικτύου θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό και τη 
διόρθωση της αλλοίωσης.  
 
Είναι, επίσης, σημαντικό ο ελεγκτής να διαχειρίζεται και να ελέγχει τις μεθόδους 
κρυπτογράφησης, καθώς και τις νόμιμες συνδέσεις, σε τακτική βάση. Οι πιο βασικοί 
περιορισμοί της Ασφάλειας Επιπέδου Μεταφοράς (TLS) είναι πως, αφενός η χρήση της 
είναι προαιρετική και αφετέρου υπάρχουν πολλοί πραγματικοί ελεγκτές που δεν την 
έχουν υλοποιημένη ή δεν την υποστηρίζουν.  
 
3.4.3 Αντιμετωπιση Απάρνησης 

Η κρυπτογράφηση μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό αντίβαρο για τις επιθέσεις 
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Man in the Middle και συνεπώς για την απάρνηση. Οι κρυπτογραφικές μέθοδοι 
χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν στους συμμέτοχους της επικοινωνίας ότι τα 
μηνύματα έχουν αυθεντικοποιηθεί από τις πηγές που τα δημιούργησαν και δεν έχουν 
αλλοιωθεί μέσα στο δίκτυο. Η έρευνα έχει αναδείξει τα προβλήματα ασφάλειας με την 
κρυπτογράφηση με Secure Socket Layer / Transport Layer Security (SSL / TLS), που 
χρησιμοποιείται στον αλγόριθμο του OpenFlow, για την επικοινωνία μεταξύ του ελεγκτή 
και των μεταγωγέων. Ως αποτέλεσμα αυτού, έχουν προταθεί κάποια εναλλακτικά 
σχήματα κρυπτογράφησης, τα οποία προσφέρουν καλύτερα χαρακτηριστικά ασφάλειας, 
κυρίως, για μη απάρνηση, αλλά και για επιθέσεις DoS και απειλές MiM. 
 
Ένας μηχανισμός, ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως στα συστήματα ηλεκτρονικού 
εμπορίου και τις επιχειρηματικές συναλλαγές, για την εξάλειψη της απάρνησης, είναι οι 
επικυρώσεις από τρίτα μέρη, ενώ οι περιλήψεις μεταφορών μηνυμάτων 
χρησιμοποιούνται για την παροχή ψηφιακών αποδείξεων, αναφορικά με ένα μήνυμα.  
 
Ένας σωστός μηχανισμός παρακολούθησης και καταγραφής, για όλους τους τύπους 
δραστηριοτήτων που συμβαίνουν στους πίνακες ροής, μπορεί, επίσης, να βοηθήσει στη 
μη – απάρνηση. Ακόμα, όμως, και οι ίδιες οι μέθοδοι παρακολούθησης και καταγραφής 
μπορεί να αλλοιωθούν από κάποιες επιθέσεις ασφάλειας. Οι Porras et al. (2012a, b) 
πρότειναν το FortNox, ένα σύστημα αυθεντικοποίησης, βασισμένο σε ροές, για την 
παροχή ελέγχου ασφάλειας του μονοπατιού, όσον αφορά εντολές κανόνων ροής, 
συγκρούσεις κανόνων, και αποτελέσματα αποφάσεων. Δεν είναι, ωστόσο, ξεκάθαρος ο 
τρόπος, με τον οποίον γίνεται ο χειρισμός των συγκρούσεων.  
 
3.4.4 Προστασία από Αποκάλυψη πληροφοριών 

Στα παραδοσιακά δίκτυα, ορίζονται λευκές και μαύρες λίστες, με βάση τις IP και MAC 
διευθύνσεις. Στα OpenFlow δίκτυα, οι μεταγωγείς αλληλεπιδρούν με τις πληροφορίες του 
επιπέδου ροών και έτσι είναι δυνατόν να οριστούν μετρικές, βασισμένες σε ροές, και στη 
συνέχεια να οριστούν λευκές και μαύρες λίστες, σύμφωνα με τις πληροφορίες του 
επιπέδου ροών.  
 
Οι Kloti et al. (2013) έθεσαν αρκετές προτάσεις για τη μείωση της αποκάλυψης 
πληροφοριών στα OpenFlow δίκτυα όπως τη χρήση ευφυών κανόνων για τη 
τυχαιοποίηση του χρόνου λήξης. Παρομοίως, αυτή η λογική θα μπορούσε να εφαρμοστεί 
και για το χρόνο απόκρισης, ανάμεσα στον ελεγκτή και τους μεταγωγείς και θα έκανε πολύ 
δύσκολη την κατανόηση των δικτυακών προτύπων, από τους υποκλοπείς και τους 
σαρωτές. Η ύπαρξη διαφοράς στο χρόνο απόκρισης αποτελεί μία ένδειξη στα Openflow 
δίκτυα. Μία επιλογή, για την αντιμετώπιση υποκλοπής δεδομένων, είναι η προληπτική 
αντιμετώπιση, κατά την οποία όλοι οι κανόνες ροής εγκαθιδρύονται από τους διαχειριστές 
του συστήματος. Τα μοντέλα δέντρου επιθέσεων που προτάθηκαν από τους Kloti et al. 
(2013) και από άλλους ερευνητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον αυτόματο 
εντοπισμό του τύπου της επίθεσης που διεξάγεται. Κάποιες χρήσιμες μετρικές ροών ή 
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πακέτων είναι ο Μέσος Όρος Εισερχόμενων Πακέτων ανά Ροή (ANPPF), ο Μέσος Όρος 
Bytes ανά Ροή (ABf), ο Μέσος Όρος Διάρκειας ανά Ροή (ADf), το Ποσοστό Ζευγών Ροών 
(PPf) και η Αύξηση ανά Μεμονωμένη Ροή (GSf). 
 
Όσον αφορά τον εντοπισμό σαρωτών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ενεργές μέθοδοι 
ασφάλειας. Οι Mehdi et al. (2011) περιέγραψαν τον τρόπο εντοπισμού ανωμαλιών 
κίνησης, συμπεριλαμβανομένων των σαρωτών, με χρήση πληροφοριών από τις 
OpenFlow ροές. Οι Schehlmann και Baier (2013) επέκτειναν αυτή την προσέγγιση για 
δίκτυα επιπέδου ISP. Με τη χρήση του Netflow φιλτράρεται η αρχική ύποπτη κίνηση και, 
στη συνέχεια, αναδρομολογείται για περαιτέρω ανάλυση, μέσω ενός συστήματος 
εντοπισμού, βασισμένου στο OpenFlow.  
 
Κάποιες μέθοδοι απόκρυψης των τοπικών ταυτοτήτων από εξωτερικούς χρήστες 
μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση υποκλοπών ή σαρώσεων 
και περιλαμβάνουν τα Ιδιωτικά Εικονικά Δίκτυα (VPNs), τη Μετάφραση Διευθύνσεων 
Δικτύου (NAΤ) και τα proxy. Για παράδειγμα, οι Mendonca et al. (2012) εισήγαγαν το 
AnonyFlow, μία υπηρεσία ανωνυμοποίησης, βασισμένη στο OpenFlow. Σε αντίθεση με 
το παραδοσιακό NAT, όπου η μετάφραση γίνεται μεταξύ εικονικών και πραγματικών IP 
διευθύνσεων, το AnοnyFlow χρησιμοποιεί ειδικά ID ανωνυμίας, αντί για τις πραγματικές 
IP διευθύνσεις. 
 
3.4.5 Αντιμετώπιση επιθέσεων DoS  

Το βασικό χαρακτηριστικό των επιθέσεων DoS είναι ο μεγάλος όγκος κίνησης. Οι μέθοδοι 

για τον εντοπισμό μεγάλου όγκου κίνησης αποτελούν και τις πιο δημοφιλείς τεχνικές για 

τον εντοπισμό πλημμύρας ή επιθέσεων DoS. Ωστόσο, εσφαλμένα θετικοί συναγερμοί 

μπορεί να προκύψουν ακόμα και σε περιπτώσεις όπου η αυξημένη κίνηση προέρχεται ή 

προορίζεται για κάποιον νόμιμο υπολογιστή. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι για τον 

εντοπισμό πιθανής πλημμύρας. Μία από αυτές σχετίζεται με τη μελέτη στη διαφορά του 

όγκου μεταξύ εισερχόμενης και εξερχόμενης κίνησης. Τυπικά, σε μία επικοινωνία μεταξύ 

πηγής και προορισμού, θα υπάρχει διερχόμενη κίνηση και από τις δύο πλευρές. Αν, 

όμως, η κίνηση είναι μεγάλη και προέρχεται μόνο από τη μία πλευρά, χωρίς αντίστοιχη 

απόκριση από την άλλη πλευρά, αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη πλημμύρας. 

 

Οι Braga et al. (2010) πρότειναν μία μέθοδο για τον εντοπισμό κατανεμημένων επιθέσεων 
Dos (DDoS) στο SDN. Έγινε ταξινόμηση της κίνησης σε φυσιολογική και αθέμιτη κίνηση. 
Επιλέχθηκαν χαρακτηριστικά των ροών, συμπεριλαμβανομένων των Μέσου Όρου 
Εισερχόμενων Πακέτων ανά Ροή (ANPPF), του Μέσου Όρου Bytes ανά Ροή (ABf), του 
Μέσου Όρου Διάρκειας ανά Ροή (ADf), του Ποσοστού Ζευγών Ροών (PPf) και της 
Αύξησης ανά Μεμονωμένη Ροή (GSf). Αυτές οι μετρικές ή τα χαρακτηριστικά συλλέγονται 
συνεχώς και παρακολουθούνται για τον εντοπισμό πιθανών DDoS επιθέσεων. Ωστόσο, 
η παρακολούθηση και η διατήρηση τόσου μεγάλου όγκου δεδομένων μειώνει σημαντικά 
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την απόδοση του ελεγκτή, ο οποίος είναι ήδη απασχολημένος με άλλες εργασίες.  
 
Μια, επίσης, απλή μέθοδος για τον εντοπισμό πιθανών επιθέσεων DoS είναι να 
παρακολουθείται συνεχώς ο όγκος των ροών κίνησης. Οι Suh et al., (2010) πρότειναν 
μία αρχιτεκτονική στην οποία ορίζεται ένα κατώφλι για το τι θεωρείται μεγάλη ή μη – 
φυσιολογική κίνηση και όταν αυτό το κατώφλι ξεπερνιέται, πυροδοτείται ένα DoS συμβάν 
και ο ελεγκτής εισάγει στους μεταγωγείς κανόνες ροής για την απόρριψη των πακέτων 
και την εξάλειψη της πηγής του DoS. Οι YuHuang et al. (2013) πρότειναν ένα αυτόνομο 
σύστημα εντοπισμού DDoS, βασισμένο στο OpenFlow. Το σύστημα χρησιμοποιεί τον 
απλό μετρητή όγκου (πχ. ροές / πακέτα ανά χρονική μονάδα) για να κρίνει αν υπάρχει 
DoS ή DDoS συμβάν. Το πρόβλημα με μία τόσο απλή μετρική είναι ότι μπορεί να 
προκύψουν πολλοί εσφαλμένα θετικοί συναγερμοί, εκεί όπου υπάρχει πολύ μεγάλος 
όγκος νόμιμης κίνησης.  
 
Πέρα από όλες τις προτεινόμενες λύσεις, η πλημμύρα ή το DoS μπορούν να επιλυθούν 
και μέσω της βελτιστοποίησης των κανόνων ροής ή της συγχώνευσης κανόνων στους 
πίνακες ροών. Είναι απαραίτητο, για τους μεταγωγείς να διαθέτουν τη δυναμική ικανότητα 
να επανεξετάζουν, συνεχώς, τους κανόνες των πινάκων ροών και να συγχωνεύουν ροές, 
όπου αυτό είναι δυνατόν. Ωστόσο, μία τέτοια διαδικασία αποφάσεων απαιτεί ευφυία και 
πολυπλοκότητα. Με βάση την αρχιτεκτονική του OpenFlow, όπως είναι μέχρι στιγμής, 
αυτή η ευφυία δεν υπάρχει στους μεταγωγείς.  
 

3.4.6 Αποφυγή Αύξησης δικαιωμάτων 

Οι Porras et al. (2012a, b) πρότειναν ένα σύστημα βασισμένο στο OpenFlow, το RBAC. 
Η βασική ιδέα είναι η απόδοση δικαιωμάτων με βάση τη ροή και όχι τον κάθε χρήστη ή 
υπολογιστή. Ένα πλεονέκτημα αυτής της αυθεντικοποίησης, βασισμένης σε ροή, είναι ότι 
ο χρήστης θα πρέπει να αυθεντικοποιείται συχνά σε μία ροή. Με άλλα λόγια, ένας 
χρήστης δε θα είναι πάντα αποδεκτός ή απορριπτέος. Αυτό μπορεί να μειώσει το 
πρόβλημα της ανύψωσης δικαιωμάτων, αφού οι χρήστες θα εξετάζονται, συχνά, για 
ενδεχόμενη τέτοια προσπάθεια. Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι ο ελεγκτής θα μπορεί 
να απομονώνεται από όλες τις άλλες ροές ενώ θα είναι δυνατός και ο διαχωρισμός των 
εξωτερικών από τις εσωτερικές ροές.   
 
Οι Wen et al. (2013), πρότειναν το PermOF, ένα σύστημα διαχείρισης ελέγχου 

πρόσβασης, το οποίο περιλαμβάνει επίπεδα πρόσβασης, για τον ελεγκτή και τους 

δικτυακούς πόρους. Τα απλά επίπεδα περιορισμένης εξουσιοδότησης με, μόνο, δύο ή 

τρία επίπεδα εξουσιοδότησης (συμπεριλαμβανομένου και του διαχειριστή) αποτελούν 

εύκολο στόχο για αλλοίωση ή για επιθέσεις ανύψωσης δικαιωμάτων. Η προτεινόμενη 

προσέγγιση παρέχει ένα σύνολο 18 πιθανών επιπέδων δικαιωμάτων. Οι εφαρμογές 

λαμβάνουν ένα, προεπιλεγμένο, ελάχιστο επίπεδο δικαιωμάτων. Τα ερωτήματα από το 

API του ελεγκτή είναι αυτά που πυροδοτούν την επικοινωνία με τις εφαρμογές. 
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3.5 Πρόσβαση δικτύου και συστήματος 

Για τη διενέργεια οποιασδήποτε επίθεσης στο δίκτυο, ο επιτιθέμενος θα πρέπει να 
αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό, είτε φυσικά είτε αναλαμβάνοντας τον έλεγχο των πόρων. 
Στη συνέχεια, είναι σε θέση να εκτελέσει διάφορους τύπους επιθέσεων. Σύμφωνα με τους 
Kiravuo et al. (2013), ένας επιτιθέμενος μπορεί να έχει πέντε διαφορετικά κίνητρα για μία 
επίθεση: 1. να μάθει για την ιδιωτική τοπολογία του δικτύου και τη δικτυακή κίνηση, με 
σκοπό τη μελλοντική χρήση των πληροφοριών, 2. να αποκτήσει πρόσβαση στους 
μεταγωγείς, δρομολογητές και εξυπηρετητές του τοπικού δικτύου, 3. να υποκλέψει 
δεδομένα, 4. να παραποιήσει δεδομένα ή 5. να διαταράξει τη διαθεσιμότητα του δικτύου. 
 
3.5.1 Μη εξουσιοδοτημένη προσχώρηση και επέκταση του δικτύου 

Η φυσική πρόσβαση, σε ένα δίκτυο, αποτελεί απειλή, αν αυτή έχει γίνει από μη 
εξουσιοδοτημένο άτομο. Στα απλά, παραδοσιακά δίκτυα, αν ένα μη – εξουσιοδοτημένο 
άτομο αποκτήσει πρόσβαση σε κάποιον μεταγωγέα, σε ένα υπολογιστή ή σε μία πρίζα 
τοίχου, που έχει σύνδεση με το τμήμα – στόχο, τότε μπορεί να προσχωρήσει μη – 
εξουσιοδοτημένα. Η επέκταση του δικτύου είναι δυνατή, μέσω της σύνδεσης ενός 
μεταγωγέα σε έναν άλλον. Για αυτό το λόγο, αν ένας επιτιθέμενος αποκτήσει πρόσβαση 
στο δίκτυο, του επιτρέπεται να το επεκτείνει και να αποκτήσει πρόσβαση και στο δίκτυο 
– στόχο. Το θέμα μπορεί να λυθεί με περιορισμό των σημείων πρόσβασης. Θα πρέπει, 
επίσης, να διατηρούνται οι μεταγωγείς και οι άλλες δικτυακές συσκευές σε ασφαλείς 
τοποθεσίες, να παρέχονται εξουσιοδοτημένες συνδέσεις στους υπολογιστές και τους 
μεταγωγείς και να καθίστανται ανενεργές οι αχρησιμοποίητες πρίζες.  
 
Στο SDN, η λύση θα ήταν παρόμοια, αλλά θα απαιτούσε λιγότερη προσπάθεια. Καθώς ο 
ελεγκτής είναι κεντρικοποιημένος, οι θύρες των μεταγωγέων μπορούν να ελέγχονται, με 
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση από ένα μοναδικό σημείο. Επιπλέον, η παροχή 
εξουσιοδότησης στους υπολογιστές μπορεί να παρέχεται μέσω μίας εφαρμογής, που θα 
εκτελείται στον ελεγκτή, ο οποίος, επίσης, εξουσιοδοτεί τους μεταγωγείς όταν συνδέονται 
πάνω του (το OpenFlow κάνει χρήση του TLS).  
 
3.5.2 Προσχώρηση σε VLAN, προσθήκη ετικέτας και βηματισμός 

Οι, παλαιού τύπου, Ethernet μεταγωγείς μπορούν να «ακούν» τα VLANs τους με 
μηνύματα του πρωτοκόλλου διαχείρισης VLAN, από οποιαδήποτε από τις θύρες τους. 
Αυτό επιτρέπει στους επιτιθέμενους να ωθήσουν έναν υπολογιστή ή έναν μεταγωγέα, 
υπό την επήρεια τους, να συμμετάσχει σε όλα τα VLANs και να αποκτήσει πρόσβαση στο 
περιορισμένο τμήμα του δικτύου. Ακόμα και αν ένας μεταγωγέας διαμορφωθεί με τρόπο, 
ώστε μην ανακοινώνει τα VLANs του, θα μπορεί ακόμα να τα ακούει και, έτσι, να καθιστά 
δυνατό για κάποιον επιτιθέμενο να προσχωρήσει σε ένα VLAN. Επιπλέον, με την 
ετικετοποίηση και το βηματισμό, ένας επιτιθέμενος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε 



  

50 
 
 

 

 

 

άλλα VLANs, μέσω τροποποίησης των πλαισίων πακέτων. Με προσεκτικές 
διαμορφώσεις κάθε μεμονωμένης VLAN τμηματοποίησης του δικτύου, με χρήση της 
διπλής ετικετοποίησης Q – in – Q του IEEE 802.1ad (IEEE, 2006) ή με τη χρήση της 
τεχνικής Ιδιωτικού VLAN (PVLAN), αυτές οι ευπάθειες μπορούν να αποφευχθούν. Αυτές 
οι τεχνικές, βέβαια, εξακολουθούν να προκαλούν επιβάρυνση στα Ethernet πλαίσια, 
μειώνοντας την απόδοση της μεταγωγής. 
 
Όσον αφορά το SDN, τα VLANs δεν αποτελούν διαμορφώσεις των μεταγωγέων, αλλά 
λογισμικά του ελεγκτή. Για την ακρίβεια, το SDN εξαλείφει την ανάγκη για χρήση των 
VLANs με τον παραδοσιακό τρόπο και έτσι δεν υπάρχουν απειλές, οφειλόμενες στα 
VLANs, όπως αυτές των παλαιού τύπου δικτύων.  
 
3.5.3 Απομακρυσμένη πρόσβαση στο LAN 

Αν ένας επιτιθέμενος θέσει υπό την επήρεια του κάποιον υπολογιστή του τμήματος – 
στόχου, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό τον υπολογιστή για να αποκτήσει πρόσβαση 
σε διαχειριστικές υπηρεσίες και να επεκτείνει περαιτέρω την επίθεσή του. Για την 
αποφυγή αυτού, χρειάζεται να καθοδηγείται η χρήση υπηρεσιών ασφάλειας, όπως τειχών 
προστασίας, φίλτρων για spam, αντιικών, λογισμικών για αντιμετώπιση spyware κτλ., 
καθώς και να υπάρχει εκπαίδευση των χρηστών, ώστε αυτοί να είναι πιο προσεκτικοί 
κατά τη χρήση του Διαδικτύου.  
 
Αρχικά, το SDN δε μπορεί να παρέχει περισσότερη ασφάλεια έναντι της κοινωνικής 
μηχανικής, ωστόσο, αν ένας υπολογιστής τεθεί σε κίνδυνο, τότε είναι αδύνατη η 
πρόσβαση διαχειριστή από αυτό τον υπολογιστή. Ο βασικός στόχος του SDN είναι η 
απομόνωση του ελέγχου από τις ροές των δεδομένων, παρέχοντας στον υπολογιστή ένα 
διαφανές δίκτυο.  
 
3.5.4 Ανακάλυψη τοπολογίας και ευπαθειών 

Ένα επιτιθέμενος μπορεί να στείλει στο δίκτυο μηνύματα για να διερευνήσει τις 
αποκρίσεις και να ανακαλύψει την τοπολογία και τις υπηρεσίες, που παρέχονται από τους 
υπολογιστές. Από την απλή ακρόαση των ARP ερωτημάτων αναμετάδοσης, ο 
επιτιθέμενος μπορεί να βρει τις χρησιμοποιούμενες από τους υπολογιστές IP διευθύνσεις, 
τους εξυπηρετητές και τις πύλες δικτύου (gateways) στις οποίες είναι συνδεδεμένοι οι 
υπολογιστές. Το εύρος των IP μπορεί, επίσης να ερευνηθεί, βάσει των Dynamic Host 
Configuration Protocol (DHCP) απαντήσεων. To DHCP αποτελεί έναν αυτόματο 
μηχανισμό διαχείρισης των TCP/IP πρωτοκόλλων και λειτουργεί μοιράζοντας 
διευθύνσεις, πεπερασμένης χρήσης, στους πελάτες (clients) ώστε να μπορεί εύκολα, να 
γίνεται αναδιοργάνωση των διευθύνσεων και να αποδίδονται σε διαφορετικούς πελάτες. 

Με αυτές τις πληροφορίες, ο επιτιθέμενος μπορεί να σαρώσει το δίκτυο και να ανακαλύψει 
ευάλωτους υπολογιστές. Προφανώς, αυτή η απειλή παρουσιάζει δύο θέματα: τα 
μηνύματα αναμετάδοσης και τη σάρωση του δικτύου. Στο παραδοσιακό Ethernet, 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82_(%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82)
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υπάρχουν λύσεις έναντι της σάρωσης του δικτύου και των εισβολών, όπως τα τείχη 
προστασίας, τα Συστήματα Εντοπισμού Εισβολών (IDS) και τα Συστήματα 
Παρεμπόδισης Εισβολών (IPS). Αυτοί οι μηχανισμοί προορίζονται για τον εντοπισμό και 
την αναχαίτιση εισβολών και μη – εξουσιοδοτημένης κίνησης.  
 
Με το SDN είναι δυνατή η απομάκρυνση των μηνυμάτων αναμετάδοσης, χωρίς να 

επηρεαστεί η απόδοση και η λειτουργικότητα του δικτύου. Μέσω της εφαρμογής 

FRESCO Reflector Net, οι προσπάθειες σάρωσης του δικτύου εντοπίζονται, 

αποφεύγονται και ανακατευθύνονται σε ένα honeypot, για περαιτέρω έρευνα. Επιπλέον, 

εφόσον η παρεμπόδιση υλοποιείται στον ελεγκτή με μία εφαρμογή, δεν υπάρχει ανάγκη 

για την χρήση κοστοβόρων IDS και IPS συσκευών. Έτσι, καθώς το SDN μπορεί να κάνει 

ολόκληρο το δίκτυο να λειτουργεί ως τείχος προστασίας, φαίνεται πως η 

προγραμματιστικότητα επιφέρει πολλά οφέλη, ως προς την παραμετροποίηση του 

δικτύου. 

 
3.5.5 Παραβιάσεις 

Όταν ο επιτιθέμενος έχει επίγνωση κάποιας ευπάθειας ενός υπολογιστή, τότε μπορεί να 
διεξάγει μια επίθεση χρησιμοποιώντας το Ethernet, ως μέσο. Συνήθως, αυτό φαίνεται στο 
στόχο ως κανονική σύνοδος δικτύου, έτσι η επίθεση δεν εντοπίζεται. Εδώ, όπως και με 
την Ανακάλυψη Τοπολογίας και Ευπαθειών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα τείχος 
προστασίας, ένα IDS ή ένα IPS για την παρεμπόδιση κάποιων εκ των παραβιάσεων. 
Όταν, όμως, ο επιτιθέμενος καταφέρει να εισέλθει στο σύστημα, το Ethernet δεν είναι 
πλέον σε θέση να τον εμποδίσει και το θέμα περνάει στη δικαιοδοσία του συστήματος 
ασφάλειας του υπολογιστή.  
 
Με το SDN, ο εντοπισμός των παραβιάσεων παραμένει δύσκολος. Αν ένας επιτιθέμενος 
έχει ανακαλύψει τις ευπάθειες ενός υπολογιστή, τότε είναι πιθανό η ροή που θα 
δημιουργηθεί για την επίθεση να πετύχει το στόχο της. Σε αυτή την περίπτωση, το SDN 
μπορεί να κάνει πολύ λίγα, αφού οι βασικές του λειτουργίες υποστηρίζονται από τα 
κατώτερα επίπεδα 2 – 3. 
 
3.5.6 Έλεγχος μεταγωγέων 

Κατά την αρχική εγκατάσταση των μεταγωγέων, εξ ορισμού, τους παρέχεται ένα 
συνθηματικό (ή καθόλου συνθηματικό) για την πρόσβαση τους σε εργαλεία και υπηρεσίες 
διαχείρισης. Αν (1) ο διαχειριστής του δικτύου δεν άλλαξε το προεπιλεγμένο συνθηματικό, 
(2) ο επιτιθέμενος απέκτησε φυσική πρόσβαση στο μεταγωγέα και άλλαξε το 
συνθηματικό, (3) ο επιτιθέμενος απέκτησε το συνθηματικό μέσω υποκλοπής ή (4) 
ανακάλυψε μία ευπάθεια του μεταγωγέα, τότε είναι σε θέση να αποκτήσει πρόσβαση και 
έλεγχο του μεταγωγέα. Ο επιτιθέμενος θα μπορούσε να αναδρομολογήσει την κίνηση, 
απενεργοποιώντας συνδέσεις ή εκτελώντας μία επίθεση DoS. Οι, παλαιού τύπου, 
Ethernet μεταγωγείς περιορίζονται από το υλικό και το λειτουργικό τους σύστημα στην 
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εκτέλεση, μόνο, μεταγωγής και ελέγχου ροής. Η διενέργεια υποκλοπών ή η παραγωγή 
πλαστογραφημένων πλαισίων δεν είναι, γενικά, εφικτή. Ο επιτιθέμενος, ωστόσο, μπορεί 
να υποχρεώσει έναν μεταγωγέα να ανακατευθύνει ή να καθρεφτίσει την κίνηση του προς 
τον επιτιθέμενο, κάτι που καθιστά δυνατή τόσο την υποκλοπή όσο και τη μη – 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε VLAN. Έτσι, οι μεταγωγείς είναι προτιμότερο να 
διατηρούνται σε ασφαλείς τοποθεσίες. Τα διαχειριστικά εργαλεία και οι εφαρμογές, 
πρέπει, να φυλάσσονται πάντα με συνθηματικά, και, κατά προτίμηση, με υπηρεσίες 
αυθεντικοποίησης και πιστοποιητικά όπως το TLS, SSL κτλ.. Με αυτό τον τρόπο, οι 
εισβολές σε έναν μεταγωγέα καθίστανται πιο περιορισμένες και οι επιτιθέμενοι 
δυσκολεύονται στην προσπάθεια για απόκτηση ελέγχου ολόκληρου του δικτύου.  
 
Στο SDN, ένας μεταγωγέας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον ελεγκτή του. Ο SDN 
μεταγωγέας προστατεύεται μέσω συνθηματικού, με το ίδιο τρόπο που αυτό συμβαίνει και 
στους παλιού τύπου μεταγωγείς. Το υλικό ενός SDN μεταγωγέα είναι πιο ισχυρό από 
αυτό ενός απλού, καθώς ο χειρισμός της παραγωγής ροών και η αντιστοίχιση των 
πακέτων απαιτούν μεγαλύτερη υπολογιστική δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι ένας SDN 
μεταγωγέας είναι πιο ικανός να αλλοιώσει την κίνηση. Αν υποτεθεί ότι ένας επιτιθέμενος 
αποκτά πρόσβαση σε έναν SDN μεταγωγέα, μπορεί να αναζητήσει τους κανόνες ροών 
από τους πίνακες κανόνων ροών και, στη συνέχεια να αλλάξει τον ελεγκτή των 
μεταγωγέων με τον ελεγκτή του επιτιθέμενου – κάτι το οποίο θα διατηρήσει διαθέσιμους 
τους ίδιους κανόνες ροών – και να καθρεφτίζει κάθε κίνηση προς τον επιτιθέμενο.  Η 
καλύτερη λύση είναι να απομονωθεί το υλικό σε μία ασφαλή και μυστική θέση. Στο SDN, 
προτείνεται η φυσική απομόνωση του δικτύου ελέγχου από το δίκτυο δεδομένων. 
Διαφορετικά, στην περίπτωση της λογικής απομόνωσης του ελέγχου κυκλοφορίας, ο 
επιτιθέμενος θα μπορεί να υποκλέψει τον έλεγχο κίνησης από τους μεταγωγείς, 
ακούγοντας, παθητικά, τις συνδέσεις μεταξύ των μεταγωγέων. Το OpenFlow παρέχει τα 
μέσα, σε έναν μεταγωγέα, ώστε αυτός να αυθεντικοποιηθεί στον ελεγκτή και, συνεπώς, 
διασφαλίζεται η αξιοπιστία του μεταγωγέα.  
 
Το SDN διαφέρει τόσο στην προγραμματιστικότητα του όσο και τη δομή του. Ο κεντρικός 
κόμβος ενός SDN δικτύου είναι ο ελεγκτής, ο οποίος προσθέτει ακόμα μία απειλή (Kiravuo 
et al., 2013), αναφορικά με την πρόσβαση στο σύστημα: τον έλεγχο του ίδιου του ελεγκτή. 
Ο SDN ελεγκτής, μέχρι στιγμής, δεν είναι προτυποιημένος και οι υπάρχουσες 
υλοποιήσεις του διαφέρουν σε πολλά σημεία. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι 
ο ελεγκτής αποτελεί μία δικτυακή συσκευή, πρακτικά έναν υπολογιστή, ο οποίος κατέχει 
πολλαπλούς Ελεγκτές Διεπαφής Δικτύου (NIC) με πολλαπλές θύρες, για την 
αποτελεσματική συνδεσιμότητα με τους μεταγωγείς. Στην περίπτωση που ένας 
επιτιθέμενος θέσει υπό την επήρεια του τον ελεγκτή, θα αποκτήσει πλήρη έλεγχο 
ολόκληρου του δικτύου. Καθώς ο ελεγκτής είναι, στην ουσία, ένας υπολογιστής, 
προτείνεται να δίνεται η υψηλότερη προτεραιότητα στα επίπεδα ασφάλειας της 
πρόσβασης σε αυτόν, κάτι που – αυτή τη στιγμή – αποτελεί το πιο αδύναμο σημείο του 
SDN.   
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3.6 Κινητό SDN 

Η ιδέα του διαχωρισμού, μεταξύ του πεδίου ελέγχου και του πεδίου δεδομένων, μπορεί 
να επεκταθεί και στα ασύρματα δίκτυα. Το ασύρματο ή κινητό SDN αναφέρεται στην 
επέκταση της SDN αρχιτεκτονικής σε ασύρματα ή κυψελωτά δίκτυα. Όροι όπως: Software 
Defined Wireless (SDW), Κινητά Δίκτυα SDN (SDMNs), ή ακόμα και CellSDN 
αναφέρονται στις, βασισμένες σε SDN, κινητές υλοποιήσεις. Για λόγους ευκολίας, θα 
χρησιμοποιείται ο όρος SDW (Alsmadi και Xu, 2015).  
 
Ο SDW ελεγκτής παρέχει πολιτικές, με βάση τα χαρακτηριστικά των συνδρομητών. Τα 
Northbound APIs του ελεγκτή ή τα middle – boxes παρέχουν υπηρεσίες, όπως: ελεγκτή 
κινητικότητας, ελεγκτή συνδρομητών, ελεγκτή πηγής σήματος, ελεγκτές πολιτικών και 
χρεώσεων, ελεγκτή παρεμβάσεων. Μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνονται και εφαρμογές 
ασφαλείας, όπως τείχη προστασίας και IDS. Ένας από τους βασικούς στόχους του SDN 
ήταν να δημιουργήσει μία ενοποιημένη ή καθιερωμένη αρχιτεκτονική μεταγωγέων, για 
όλους τους διαφορετικούς κατασκευαστές δικτύωσης. Στα ασύρματα δίκτυα, υπάρχουν, 
τυπικά, διαφορετικοί πάροχοι υπηρεσιών. Έτσι, η ύπαρξη μίας καθιερωμένης 
αρχιτεκτονικής επικοινωνίας είναι εξαιρετικά σημαντική και χρήσιμη.  
 
Η SDW προσέγγιση αναμένεται να είναι φθηνότερη από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις 
για ασύρματα δίκτυα, εξαιτίας της δυνατότητας να χρησιμοποιηθούν OpenFlow 
μεταγωγείς, που είναι φθηνότεροι από τους απλούς. Ακόμα, οι παρεμβολές στο SDW 
μπορούν να μειωθούν, καθώς οι ελεγκτές και οι διαφορετικοί φορείς έχουν καθολική 
άποψη του δικτύου και, συνεπώς, επικοινωνούν καλύτερα και επιλύουν θέματα 
παρεμβολών. Νέα χαρακτηριστικά, όπως το, βασισμένο στη χρήση, κόστος ή η 
τιμολόγηση είναι δυνατά, με τη χρήση του SDW.  
 
To SDN μπορεί να αποτελέσει μία αποτελεσματική αρχιτεκτονική για την επίλυση πολλών 
προβλημάτων στα κινητά δίκτυα. Η κάθετη προώθηση προτάθηκε (Alsmadi και Xu, 2015), 
ως μία επέκταση του OpenFlow, για τη διαχείριση των ασύρματων πολιτικών, του ελέγχου 
πρόσβασης ή της προώθησης. Η ιδέα της κάθετης προώθησης διαχωρίζεται από τα 
σχήματα προώθησης του OpenFlow, μεταξύ των μεταγωγέων και του ελεγκτή (οριζόντιος 
ελεγκτής) και περιλαμβάνει παλαιού τύπου στοιχεία δικτυακών συστατικών.  
 
Συζητήθηκε, ακόμα, η ιδέα της φορητότητας των μεταγωγέων και της ασφαλούς αλλαγής 
των IP διευθύνσεων (Alsmadi και Xu, 2015). Παρουσιάστηκε ένα σύστημα το οποίο 
εκτελεί αυτή την αλλαγή, χρησιμοποιώντας ενθυλακωμένο IPsec (Internet Protocol 
Security) φορτίο ασφαλείας. To IPsec αποτελεί ένα πλαίσιο ανοικτών προτύπων, μέσω 
του οποίου επιτυγχάνεται η ασφαλής επικοινωνία διαμέσου IP δικτύων, και κάνει χρήση 
κρυπτογραφικών υπηρεσιών ασφάλειας. Το γεγονός ότι τα κινητά δίκτυα είναι πολύ 
δυναμικά και κινούνται γρήγορα, από άποψη ενεργών χρηστών, μπορεί να δημιουργήσει 
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πολλές ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις στην εφαρμογή του SDN σε αυτά τα δίκτυα. Η 
μέθοδος ασφαλείας Host Identity Protocol (HIP) εφαρμόζεται στις OpenFlow συνδέσεις 
για να βελτιώσει την υπάρχουσα μέθοδο επικοινωνίας, από πλευράς ασφαλείας. Το HIP 
αναγνωρίζει έναν υπολογιστή είτε από το αναγνωριστικό του είτε από την ετικέτα 
ταυτότητας.  
 
Οι Skowyra et al. (2013a, b) συζήτησαν θέματα ασφαλείας σε ενσωματωμένες κινητές 
συσκευές και Φυσικά Συστήματα Κυβερνοχώρου (CPS). Ένα σύστημα Μάθησης 
Εντοπισμού Εισβολών (LIDS), με βάση το OpenFlow, προτάθηκε για τον εντοπισμό και 
την αντιμετώπιση επιθέσεων ασφαλείας. Ως μη – φυσιολογική συμπεριφορά ορίζεται η 
στατιστικά διαφορετική κίνηση ροών, από αυτήν που έχει οριστεί ως φυσιολογική, από τη 
μεριά του χρήστη.  
 
Συζητήθηκε, επίσης, το πώς μπορεί το SDN να ωφελήσει τα κινητά δίκτυα, από πλευράς 
ασφαλείας (Alsmadi και Xu, 2015). Το SDN μπορεί να παρέχει το επίπεδο αφαίρεσης 
εικονικοποίησης, το οποίο είναι απαραίτητο για την ενσωμάτωση διαφορετικών 
πλατφορμών Παρόχων Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή υπηρεσιών. Η 
προγραμματιστικότητα πρέπει να είναι σε θέση να βελτιώσει τη διαχείριση πολιτικών, όχι 
μόνο αναφορικά με τις λειτουργίες ασφάλειας, αλλά και με λειτουργίες, όπως: τιμολόγηση, 
συνδρομή υπηρεσιών κτλ.. Η υλοποίηση του SDN σε κινητά δίκτυα συμπεριλαμβάνει 
πολλές σχεδιαστικές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων: φορητότητα, περιαγωγή, 
επιβάρυνση παρακολούθησης, πολλαπλή πρόσβαση, θέματα πολλαπλών διαχειριστών, 
διαλειτουργικότητα, συμβατότητα, απλότητα και ανάπτυξη, καθώς και τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί το SDN να είναι συμβατό με τις τρέχουσες τεχνολογίες κινητής.  
 
Η ύπαρξη ισχυρών μηχανισμών ασφάλειας, στις εφαρμογές κινητών, μπορεί να 
προκαλέσει σημαντική επιβάρυνση των πόρων και της απόδοσης. Για τη διαχείριση 
αυτού του προβλήματος, προτάθηκε (Alsmadi και Xu, 2015) η ανάθεση των ελέγχων 
ασφάλειας των κινητών σε cloud, έτσι ώστε αυτοί να λειτουργούν ως υπηρεσίες 
ασφάλειας, κατά απαίτηση. Ωστόσο, από πλευράς απόδοσης, μπορεί να οδηγήσει σε 
άλλα προβλήματα, καθώς οι έλεγχοι ασφάλειας πρέπει να είναι πολύ γρήγοροι και 
διαφανείς. Όταν αυτοί οι έλεγχοι βρίσκονται στο cloud, είναι προσβάσιμοι μέσω του 
Διαδικτύου ή των δημόσιων δικτύων, τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζουν περιοδική 
συμφόρηση.  
 
Οι Liyanage et al. (2014) επικεντρώθηκαν στις προκλήσεις ασφάλειας του SDW και 

κυρίως στο θέμα της ασφάλειας του καναλιού επικοινωνίας. Προτάθηκε ένας μηχανισμός 

ασφάλειας, για επικοινωνία, με βάση το Host Identity Protocol (HIP), που είναι ανεξάρτητο 

από το OpenFlow. Προτάθηκε μία Διεπαφή Ασφάλειας (SecGW), ως ένα επίπεδο μεταξύ 

του ελεγκτή και των OpenFlow μεταγωγέων, για την απόκρυψη της ταυτότητας του 

ελεγκτή. Κάθε μεταγωγέας είναι ενσωματωμένος σε έναν Τοπικό Πράκτορα Ασφάλειας 

(LSA), ο οποίος πρέπει να επιτρέπει την επικοινωνία του μεταγωγέα με το SecGW. Αυτό 
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μπορεί να εμποδίσει επιθέσεις τύπου Man in the Middle, καθώς το SecGW επικοινωνεί 

με τους μεταγωγείς, μέσω των πρακτόρων ασφάλειας.  

 

3.7 Προστασία ιδιωτικότητας 

Η προστασία της ιδιωτικότητας είναι σημαντική, καθώς πολλές επιθέσεις ασφαλείας 
στοχεύουν στην παραβίαση προσωπικών δεδομένων των χρηστών . Η επίδραση του 
SDN στην ιδιωτικότητα έχει δύο πτυχές: Από τη μία, το SDN, μέσω της 
προγραμματιστικότητας του, μπορεί να δώσει στους Παροχείς Υπηρεσιών Διαδικτύου 
(ISPs) τη δυνατότητα να παραμετροποιήσουν τις υπηρεσίες ιδιωτικότητας και ελέγχου, 
ανάλογα με τις προτιμήσεις των διαφορετικών χρηστών. Από την άλλη, τέτοιου είδους 
πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιούνται από τους ISPs, για σκοπούς μάρκετινγκ. Η 
εξέλιξη των τεχνολογιών δικτύωσης, όπως του SDN, αναμένεται να παρέχει στους ISPs 
τη δυνατότητα παρακολούθησης των πελατών τους, με βάση τις εφαρμογές, το προφίλ 
χρήστη, την κίνηση, τα δεδομένα κτλ. Ενώ αυτά τα δεδομένα παρέχουν πλούσιες 
πληροφορίες για εμπορική εκμετάλλευση, εγείρουν, επίσης, προβληματισμούς, σχετικά 
με την ιδιωτικότητα. Τα συστήματα cloud, ηλεκτρονικού εμπορίου και πληροφοριών 
υγείας αποτελούν δικτυακά περιβάλλοντα, στα οποία οι πληροφορίες των χρηστών / 
πελατών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες, τόσο από πλευρά ιδιωτικότητας όσο και από 
οικονομικής άποψης. 
 
Η Μετάφραση Διευθύνσεων Δικτύου (NAT) είναι τεχνική παροχής μαζικών υπηρεσιών 
δικτύου. Το NAT χρησιμοποιείται για να επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να χρησιμοποιούν 
την ίδια πραγματική ή εγγεγραμμένη IP διεύθυνση στο Διαδίκτυο. Επιλύει συγκρούσεις IP 
διευθύνσεων, μέσω της αντικατάστασης των μη εγγεγραμμένων διευθύνσεων με 
εγγεγραμμένες IP διευθύνσεις. Χρησιμοποιείται σε: εξυπηρετητές, δρομολογητές, τείχη 
προστασίας κτλ., όπου η συσκευή διατηρεί έναν πίνακα καταστάσεων για τη μετάφραση 
των μη εγγεγραμμένων IP διευθύνσεων σε εγγεγραμμένες. Στη συνέχεια, τα πακέτα 
μεταφράζονται από τη μη εγγεγραμμένη στην εγγεγραμμένη διεύθυνση, ή το αντίθετο, 
πριν προωθηθούν προς τα μέσα ή προς τα έξω.  
 
Οι Mendonca et al. (2012) εισήγαγαν το AnonyFlow, μία βασισμένη στο OpenFlow 
ενδοδικτυακή υπηρεσία ανωνυμίας. Ο βασικός στόχος αυτής της προσέγγισης είναι η 
καταγραφή τελικού σημείου. Οι IP διευθύνσεις μεταφράζονται σε αναγνωριστικά 
ανωνυμίας (δηλαδή προορισμούς), τα οποία οι τρίτοι μπορούν, απλώς, να δουν. Το 
AnonyFlow είναι υπεύθυνο για τη μετάφραση, μεταξύ αυτών των αναγνωριστικών και των 
IP διευθύνσεων.  
 
Οι Khan et al. (2013) επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό P2P κίνησης και στην προστασία 

της ιδιωτικότητας, με βάση τους OpenFlow μεταγωγείς. Η κίνηση P2P χαρακτηρίζεται, 

συνήθως, από δύο πράγματα: την ανταλλαγή πολύ μεγάλων αρχείων μέσα στο δίκτυο 
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(μεγάλο απαιτούμενο εύρος ζώνης) και τη συχνή εναλλαγή των χρηστών, η οποία καθιστά 

την ιδιωτικότητα και την ανωνυμία δύο πολύ σοβαρά θέματα. 

 

3.8 Παρακολούθηση και έλεγχος 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος είναι πολύ σημαντικά εργαλεία για ένα πλήθος ελέγχων 
ασφαλείας. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των SDN δικτύων σχετίζεται με το πλήθος των 
πληροφοριών που μπορούν να συλλεχθούν, από το επίπεδο ροών και το επίπεδο 
πακέτων. Στα παραδοσιακά IP δίκτυα, αυτή η διαδικασία είναι δύσκολη και απαιτεί μεγάλη 
κατανάλωση πόρων.  
 
3.8.1 Εργαλεία παρακολούθησης κίνησης 

O Ανοικτός Έλεγχος Ασφαλείας και Εξέτασης Ροών (OpenSAFE) προτάθηκε ως ένα 
εργαλείο που βελτιώνει την παρακολούθηση του δικτύου, μέσω του SDN (Alsmadi και 
Xu, 2015). Τα εργαλεία παρακολούθησης χρησιμοποιούν θύρες καθρεφτισμού για να 
δημιουργήσουν αντίγραφα της δικτυακής κίνησης, για σκοπούς παρακολούθησης. 
Συνήθως, τα εργαλεία του δικτύου επιτρέπουν την ύπαρξη περιορισμένου αριθμού 
τέτοιων θυρών καθρεφτισμού. Τα τείχη προστασίας και τα IDS, στα παραδοσιακά δίκτυα, 
χρησιμοποιούν μία ή και περισσότερες θύρες καθρεφτισμού. Αυτός είναι και ο λόγος που 
τα εργαλεία παρακολούθησης προκαλούν σημαντική επιβάρυνση στο δίκτυο, όταν είναι 
πλήρως υλοποιημένα. Με τη χρήση των OpenFlow δικτύων, το OpenSAFE μπορεί να 
κατευθύνει κίνηση, η οποία να χρησιμοποιείται από συσκευές ή από ελέγχους ασφαλείας 
ταυτοχρόνως.  
 
To CloudWatcher αποτελεί ένα εργαλείο για την παρακολούθηση των cloud υπηρεσιών. 
Μερικά πακέτα, με βάση υποθέσεις ασφαλείας, αναδρομολογούνται σε ένα σημείο 
αναφοράς ασφαλείας, για περαιτέρω επιθεώρηση. Η εφαρμογή περιλαμβάνει τρία 
στοιχεία: έναν διαχειριστή συσκευής και πολιτικών, μία γεννήτρια κανόνων 
δρομολόγησης και έναν επιβολέα κανόνων ροών. Αυτή η εργασία ανέδειξε δύο θέματα 
της παρακολούθησης cloud κίνησης: την ανάγκη να ληφθούν υπόψη τόσο οι εξωτερικές 
όσο και οι εσωτερικές απειλές και την ανάγκη να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα cloud 
δίκτυα είναι πολύ δυναμικά και οι υπολογιστές ή τα δικτυακά συστατικά τους μπορεί να 
αλλάζουν συχνά. Το CloudWatcher προτάθηκε ως Norhtbound εφαρμογή του ελεγκτή και 
παρέχει την υπηρεσία παρακολούθησης σε διαφορετικούς μηχανισμούς ασφαλείας.  
 
Ο μηχανισμός PaFloMon προτάθηκε ως ένα παθητικό εργαλείο παρακολούθησης, το 
οποίο βασίζεται στον τεμαχισμό (slicing), για OpenFlow δίκτυα (Alsmadi και Xu, 2015).  
Οι «φέτες», σε αυτή την περίπτωση, αντιπροσωπεύουν τους διαφορετικούς χρήστες. 
Χρησιμοποιείται το εργαλείο παρακολούθησης sFlow, το οποίο ενσωματώνεται στην 
πλατφόρμα δοκιμών, OFELIA. Το sFlow μπορεί να βοηθήσει στην παρακολούθηση και 
τη συλλογή στατιστικών. Ακόμα, το FleXam, μία επέκταση του τρέχοντος OpenFlow 
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πρωτοκόλλου και στόχος του είναι να επιτρέπει στον ελεγκτή την πρόσβαση σε 
πληροφορίες του επιπέδου πακέτων και στα περιεχόμενα των πακέτων. Τέτοιου είδους 
πληροφορίες είναι απαραίτητες για τους περισσότερους μηχανισμούς ασφαλείας. Οι 
πληροφορίες που ανταλλάσσουν, σήμερα, ο ελεγκτής και οι μεταγωγείς βρίσκονται στο 
επίπεδο των ροών και δεν περιλαμβάνουν το περιεχόμενο των πακέτων.  
 
Έχει συζητηθεί, επίσης, η δειγματοληψία της OpenFlow κίνησης (Alsmadi και Xu, 2015) 
με διάκριση ανάμεσα στην παρακολούθηση ασφαλείας και την παρακολούθηση της 
Ποιότητας των Υπηρεσιών (QoS). Στην παρακολούθηση ασφαλείας, γίνεται αναζήτηση 
πιθανών προτύπων κίνησης, τα οποία μπορεί να υποδεικνύουν την ύπαρξη επίθεσης. 
Στην παρακολούθηση του QoS, η δειγματοληψία μπορεί να δείξει εσφαλμένη εικόνα της 
κατάστασης του δικτύου. Για παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο δείγμα που διερευνάται, 
μπορεί να δείχνει καλή απόδοση, ενώ όλη η υπόλοιπη κίνηση να εμφανίζει την ακριβώς 
αντίθετη εικόνα. Το ίδιο πράγμα μπορεί να ισχύει και για οποιοδήποτε άλλο ποιοτικό 
χαρακτηριστικό.  
 
To Payless προτάθηκε ως ένα πλαίσιο παρακολούθησης και στόχος του είναι η 
βελτιστοποίηση της παρακολούθησης, με γνώμονα κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά 
(ακρίβεια παρακολούθησης, επιβάρυνση δικτύου). Το Payless μπορεί να ανταλλάσσει 
πληροφορίες παρακολούθησης με τους διαφορετικούς ελέγχους ασφαλείας ή εφαρμογές. 
Παρέχει ένα API, το οποίο επιτρέπει στα εργαλεία να πραγματοποιούν και να ανακτούν 
ερωτήματα σχετικά με την κίνηση (Alsmadi και Xu, 2015).  
 
Άλλη μία προσέγγιση που προτάθηκε (Alsmadi και Xu, 2015) επικεντρώνεται στην 
παρακολούθηση της απόδοσης των OpenFlow δικτύων. Οι μεταγωγείς του δικτύου 
δίνουν πληροφορίες σχετικές με υποβιβασμό ή προβλήματα απόδοσης. Μία τέτοιου 
είδους προσέγγιση μπορεί να μειώσει την επιβάρυνση, καθώς οι πληροφορίες 
αποστέλλονται, μόνο όταν μειωθεί η απόδοση. Το εργαλείο FlowSense έχει σχεδιαστεί 
για τη μέτρηση της κατανάλωσης εύρους ζώνης, με βάση τις ροές. Επικεντρώνεται σε δύο 
μηνύματα, μεταξύ των μεταγωγέων και του ελεγκτή: το PacketIn και το FlowRemoved. 
Αυτά τα δύο μηνύματα σχετίζονται με το εύρος ζώνης μία ροής, καθώς αντιπροσωπεύουν 
την αρχή και το τέλος μία ροής, αντίστοιχα.  
 
Μελετήθηκαν, επίσης, τα  θέματα ασφάλειας των εργαλείων μέτρησης του δικτύου και ο 
αντίκτυπος στους OpenFlow μεταγωγείς και καταδείχθηκε ότι τα περισσότερα εργαλεία 
μέτρησης σχεδιάζονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το θέμα της ασφάλειας (Alsmadi και 
Xu, 2015). Οι μετρήσεις σε υπολογιστές ή από άκρο – σε – άκρο γίνονται με γνώμονα την 
εμπιστοσύνη στους υπολογιστές, ενώ ταυτόχρονα αγνοούνται οι πιθανές απειλές εκ των 
έσω.  
 
Οι Zaalouk et al. (2014), από την άλλη, αξιολόγησαν τα χαρακτηριστικά του SDN, όπως 
την ορατότητα του δικτύου και την κεντρικοποίηση του ελέγχου, ως πιθανές λύσεις για 



  

58 
 
 

 

 

 

κάποιες ευπάθειες ασφαλείας. Πρότειναν το OrchSec, το οποίο χρησιμοποιεί την 
παρακολούθηση δικτύου και τον SDN έλεγχο για την ανάπτυξη εφαρμογών ασφάλειας.  
 
3.8.2 Διαχείριση κίνησης 

To Mahout προτάθηκε ως ένα σύστημα διαχείρισης της κίνησης, το οποίο χειρίζεται 
μεγάλο ως και τεράστιο όγκο κίνησης (Alsmadi και Xu, 2015). Οι μεγάλοι όγκοι κίνησης 
προσελκύουν πολλές απειλές ή επιθέσεις ασφαλείας, μεταξύ των οποίων είναι τα worms 
και οι επιθέσεις DoS ή πλημμύρας. Το Mahout είναι ένας ελεγκτής, βασισμένος στην 
OpenFlow αρχιτεκτονική, όπου οι υπολογιστές, αντί για τους μεταγωγείς, αναμένεται να 
εντοπίσουν πιθανούς μεγάλους όγκους κίνησης, με βάση κάποιο ορισμένο κατώφλι. Κάθε 
υπολογιστής παρακολουθεί πιθανές εμφανίσεις μεγάλου όγκου κίνησης και επικοινωνεί 
με τον ελεγκτή, κάθε φορά που εντοπίζει μία τέτοια κίνηση. Οι εγγενείς OpenFlow ελεγκτές 
αντιμετωπίζουν προβλήματα επεκτασιμότητας, όταν πρέπει να χειριστούν μεγάλη κίνηση 
και, έτσι, με τη χρήση υπολογιστών για αυτή τη διαδικασία, το δίκτυο απαλλάσσεται από 
το χειρισμό και την αναμονή κίνησης σε εξέλιξη, η οποία μπορεί να καθυστερήσει για 
πολλούς και διάφορους λόγους. 
 
Οι Wang et al. (2014) συζήτησαν το πρόβλημα της μεταβλητότητας του φορτίου κίνησης 
και της διαχείρισης του στα OpenFlow δίκτυα. Η κίνηση μελετάται συνεχώς και ερευνάται 
για την πρόβλεψη πιθανής υπερφόρτωσης. Το NetFuse προκαλεί λίγη επιβάρυνση στο 
δίκτυο ή στον ελεγκτή, καθώς χρησιμοποιεί δεδομένα κίνησης, τα οποία έχουν, ήδη, 
συλλεχθεί από τον ελεγκτή. Σκοπός είναι η πρόβλεψη για το αν ένας μεγάλος όγκος 
κίνησης απορρέει από φυσιολογικά αίτια ή αποτελεί αποτέλεσμα εισβολής. Ένα τέτοιο 
πρόβλημα θεωρείται δύσκολο, εφόσον ο όρος μεγάλη κίνηση είναι υποκειμενικός και 
ποικίλει σε μέγεθος και τιμές κατωφλίου, με βάση τη φύση της κίνησης.  
 
Οι Jose et al. (2011) πρότειναν μία λύση βασισμένη στους OpenFlow μεταγωγείς. Η 
διαδικασία βασίζεται στη μέτρηση των πακέτων της κίνησης από τους μεταγωγείς, καθώς 
η κίνηση αυτή περνάει. Όταν το μέγεθος ξεπεράσει κάποιο συγκεκριμένο κατώφλι, 
εγείρεται μία ενημέρωση ότι αυτή η κίνηση είναι μεγάλη. Το πρόβλημα με αυτή τη λύση 
είναι ότι η ανακάλυψη της μεγάλης κίνησης γίνεται μόνο αφότου αυτή έχει περάσει, κάτι 
που αποτελεί δίλημμα μεταξύ ακρίβειας και χαμηλής επιβάρυνσης του δικτύου.  
 
Οι Suh et al. (2014) πρότειναν μία λύση διαχείρισης της κίνησης (HONE), βασισμένη στο 
συνδυασμό πληροφοριών από το OpenFlow δίκτυο και τους τελικούς υπολογιστές. Η 
επεξεργασία των δεδομένων εκτελείται τοπικά, στους τελικούς υπολογιστές. Οι 
εφαρμογές του υπολογιστή έχουν καλύτερη ορατότητα της συμπεριφοράς των 
εφαρμογών, ενώ έχουν πολύ μικρή επίγνωση της συμπεριφοράς του δικτύου. Από την 
άλλη μεριά, οι μεταγωγείς του δικτύου έχουν ακριβώς αντίθετη εικόνα. Συνεπώς, για μία 
αποτελεσματική προσέγγιση παρακολούθησης και διαχείρισης της κίνησης, θα πρέπει να 
γίνει προσπάθεια συγκερασμού πληροφοριών και από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, μία 
πρόκληση της διαχείρισης δικτύου, με βάση τους υπολογιστές, είναι ότι οι υπολογιστές 
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έχουν αρκετά συστατικά και εφαρμογές που αλληλεπιδρούν με το δίκτυο και οι 
πληροφορίες για το δίκτυο βρίσκονται σε διάφορες τοποθεσίες. Οι HONE πράκτορες 
εκτελούνται στους υπολογιστές, μαζί με ένα στοιχείο το οποίο αλληλεπιδρά με τους 
OpenFlow μεταγωγείς.  
 
Συζητήθηκαν, ακόμα, οι προκλήσεις διαχείρισης και ελέγχου στο SDN, δεδομένων των 
θεμάτων της κεντρικότητας και της επεκτασιμότητας. Προτάθηκε ένας SDN πράκτορας 
παρακολούθησης ή ένα middle – box (SUMA). Σκοπός του είναι να αφαιρέσει από τον 
ελεγκτή την επιβάρυνση που επιφέρει  η διαδικασία της παρακολούθησης και να τον 
ειδοποιεί, σε περιπτώσεις που παρατηρηθούν ασυνήθεις συμπεριφορές (Alsmadi και Xu, 
2015). Παρουσιάστηκαν κάποια σενάρια επιθέσεων και πώς αυτές μπορούν να 
εντοπιστούν με τη χρήση του SUMA. Αυτό το middle – box λειτουργεί στο νότιο τμήμα, 
μεταξύ του ελεγκτή και των μεταγωγέων. Ένα πρόβλημα με αυτή την προσέγγιση είναι 
ότι αλλάζει σημαντικά την αρχιτεκτονική του SDN, η οποία αυτή τη στιγμή υιοθετεί μόνο 
το OpenFlow πρωτόκολλο, σε αυτό το τμήμα. 
 
Οι Rasley et al. (2014) εισήγαγαν το Planck, ένα πλαίσιο διαχείρισης της κίνησης, για την 

παροχή δεδομένων κίνησης, με σύντομες ή μικρές χρονικές κλίμακες και με τη χρήση 

μηχανισμών καθρεφτισμού θυρών. Η κίνηση από τους μεταγωγείς καθρεφτίζεται σε μία 

καθορισμένη θύρα. Η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων, με υψηλή ακρίβεια, σε 

πραγματικό χρόνο και με την ελάχιστη επιβάρυνση του δικτύου συνεισφέρουν στη 

βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας και του εντοπισμού επιθέσεων. Ο καθρεφτισμός στο 

OpenFlow έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τον παραδοσιακό καθρεφτισμό, με χρήση 

span θυρών, καθώς μπορεί να παραμετροποιηθεί. Είναι δυνατόν να καθοριστεί και να 

εξαχθεί συγκεκριμένη κίνηση, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και τις εκάστοτε ανάγκες 

των εργαλείων ασφάλειας.  

 

3.9 Σύγκριση ασφάλειας στο SDN σε σχέση με τα παραδοσιακά δίκτυα 

Σε γενικό πλαίσιο, ο τρόπος με τον οποίο έχουν αφαιρεθεί οι λειτουργικότητες του SDN 
επιτρέπει τη δημιουργία εφαρμογών υψηλού επιπέδου, χωρίς να χρειάζεται να 
διαμορφωθεί το υποκείμενο φυσικό δίκτυο. Όσον αφορά τον τομέα της ασφάλειας, 
εντοπίζονται κάποια βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία διαφοροποιούν τα SDN δίκτυα από 
τα παραδοσιακά δίκτυα, και η αξιοποίηση τους μπορεί να βελτιώσει τη δικτυακή 
ασφάλεια.  
 
3.9.1 Καθολική άποψη του δικτύου 

Ο SDN ελεγκτής έχει καθολική άποψη του δικτύου, χαρακτηριστικό που αποτελεί το 

βασικότερο πλεονέκτημα του SDN, σε σχέση με τα παραδοσιακά δίκτυα. Αυτό οφείλεται 

στην κεντρικοποίηση του δικτύου, αλλά και την – σημαντικά – μεγάλη συλλογή 

στατιστικών, από όλα τα συστατικά του δικτύου. Στα παραδοσιακά δίκτυα, η συλλογή 
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στατιστικών πραγματοποιείται σε πολύ μικρότερο βαθμό, ενώ υπάρχει η ανάγκη για 

αναμονή, έως ότου οι συσκευές καταφέρουν να εξάγουν συμπεράσματα για την 

κατάσταση του δικτύου.  Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την καθολική άποψη 

του δικτύου συνοψίζονται ως εξής:  

 

Καθολικός εντοπισμός εισβολών στο δίκτυο: Ο SDN ελεγκτής εκτελεί ένα καθολικό IDS 

σύστημα, το οποίο αναλύει τα στατιστικά κίνησης, που συλλέγονται από τους μεταγωγείς, 

με σκοπό τον εντοπισμό κακόβουλης κίνησης. Στα παραδοσιακά δίκτυα, τα IDS 

αποτελούν συσκευές, οι οποίες, συνήθως, εγκαθίστανται σε συγκεκριμένο σημείο του 

δικτύου και, έτσι, έχουν μειωμένη ορατότητα και δυνατότητες εντοπισμού. 

 

Μετά τη συλλογή των στατιστικών κίνησης, από τους SDN μεταγωγείς, τα IDS μπορούν 

να λειτουργήσουν με δύο τρόπους:  

1. Εντοπισμός κακής χρήσης: Πραγματοποιείται μέσω της δημιουργίας προφίλ γνωστών 

επιθέσεων (signatures) και της συνεχούς παρακολούθησης του δικτύου. Αν παρατηρηθεί 

συμπεριφορά, η οποία αντιστοιχεί σε κάποιο από τα signatures, τότε αναφέρεται ως 

εισβολή. 

2. Εντοπισμός ανωμαλιών: Παρακολουθείται η κίνηση, υπό συνθήκες απουσίας 

κακόβουλης δραστηριότητας, και τα γενικά χαρακτηριστικά των πακέτων που 

προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, με την εκτέλεση αξιόπιστων εφαρμογών. Αν 

παρατηρηθεί κάποια δικτυακή συμπεριφορά, η οποία αποκλίνει σημαντικά από αυτό το 

προφίλ που έχει δομηθεί, τότε αναφέρεται ως εισβολή. Αυτός ο μηχανισμός αναγνωρίζει 

νέες επιθέσεις και απαιτεί λιγότερη γνώση της κακόβουλης συμπεριφοράς. Ωστόσο, 

παράγει περισσότερους ψευδείς συναγερμούς, σε σχέση με τον εντοπισμό κακής 

χρήσης, καθώς δεν είναι πάντα εφικτό να αναγνωριστεί αν μία συμπεριφορά, η οποία 

αποκλίνει από το προφίλ είναι, πράγματι, κακόβουλη.  

 

Εντοπισμός κακόβουλης συμπεριφοράς μεταγωγέων: Έστω ότι υπάρχει μία δικτυακή 

συσκευή, η οποία απορρίπτει μερικά ή όλα τα εισερχόμενα πακέτα, δημιουργώντας μία 

«μαύρη τρύπα». Η αναγνώριση αυτής της συσκευής αποτελεί μία δύσκολη διαδικασία για 

τα παραδοσιακά δίκτυα, καθώς η κακόβουλη συσκευή προωθεί σωστά κάποιο μέρος της 

κίνησης, έτσι ώστε να αποκρύψει τη δραστηριότητα της. Στο SDN, όμως, οι μεταγωγείς 

αναφέρουν, συχνά, στο πεδίο ελέγχου, τον αριθμό εισερχόμενων, εξερχόμενων και 

απορριφθέντων πακέτων. Επομένως, καθίσταται ευκολότερη η αναγνώριση των 

κακόβουλων συσκευών, μέσω της ανάλυσης των αναφορών.  

 

Forensics δικτύου: Η καθολική άποψη του δικτύου, από το πεδίο ελέγχου παίζει 

σημαντικό ρόλο στην παρατήρηση, καταγραφή και ανάλυση γεγονότων για την 
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ανακάλυψη του τρόπου εκτέλεσης κάποιας επίθεσης. Με αυτό τον τρόπο, υποβοηθάται 

η διαδικασία της ανάπτυξης αποτελεσματικών μηχανισμών ασφάλειας, για την προστασία 

από μελλοντικές απειλές.  

 

3.9.2 Μηχανισμοί αυτό – επούλωσης 

Βασικό χαρακτηριστικό που διαχωρίζει τα SDN από τα παραδοσιακά δίκτυα είναι η 

ύπαρξη μηχανισμών αυτό – επούλωσης, στα πρώτα. Κάποιοι κανόνες (conditional rules) 

εγκαθίστανται στους μεταγωγείς και, μέσω του πεδίου ελέγχου, ενεργοποιούνται με την 

ικανοποίηση, συγκεκριμένης συνθήκης (σχετίζεται συνήθως με στατιστικά του 

μεταγωγέα). Οι κανόνες καθορίζουν τον τρόπο συμπεριφοράς των μεταγωγέων, στην 

περίπτωση που η, ορισμένη, συνθήκη ικανοποιηθεί (πχ. απόρριψη ή προώθηση κάποιων 

πακέτων ή προώθηση μέσω εναλλακτικών καναλιών για εξισορρόπηση φόρτου). Με αυτό 

τον τρόπο, επιτυγχάνεται ανθεκτικότητα έναντι των DoS επιθέσεων, οι οποίες στοχεύουν 

σε υπολογιστές και δικτυακές συνδέσεις.   

 

3.9.3 Αυξημένες δυνατότητες διαχείρισης 

Το SDN σχήμα, βασισμένο σε ροές, παρέχει αυξημένες δυνατότητες ελέγχου, σε σχέση 
με τα παραδοσιακά δίκτυα. Τα πολλαπλά πεδία κεφαλίδων ορίζουν τον τρόπο, με τον 
οποίον πρέπει να γίνεται η διαχείριση των πακέτων, στο δίκτυο. Στα παραδοσιακά δίκτυα, 
αυτή η διαδικασία στηρίζεται, μόνο, στη διεύθυνση προορισμού. 
 
Ο SDN ελεγκτής, λοιπόν, παρέχει καλύτερο έλεγχο πρόσβασης, καθορίζοντας τους 
τύπους των πακέτων που πρέπει να διακινούνται στο δίκτυο, με βάση τον τύπο του 
φορτίου, τη διεύθυνση πηγής ή οποιαδήποτε άλλης τιμή πεδίου κεφαλίδας. Οι κανόνες 
που εγκαθιδρύονται από τον ελεγκτή μπορούν, για παράδειγμα, να επιτρέπουν μόνο τη 
διέλευση TCP πακέτων, από κάποιον συγκεκριμένο υπολογιστή. Με αυτό τον τρόπο, 
περιορίζεται η πιθανότητα εισόδου ή εξόδου κακόβουλης κίνησης, από οποιονδήποτε 
μεταγωγέα του SDN δικτύου. Από την άλλη, στα παραδοσιακά δίκτυα, οι δικτυακές 
συσκευές προωθούν, τυφλά, τα πακέτα, αφήνοντας όλες τις αποφάσεις πρόσβασης στον 
τελικό παραλήπτη, όπου το τείχος προστασίας καλείται να επιθεωρήσει όλα τα φορτία 
των εισερχόμενων πακέτων. 
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Πίνακας 3-1: Πλεονεκτήματα ασφάλειας του SDN έναντι των παραδοσιακών δικτύων 

 
 

3.9.4 Εμφάνιση επιθέσεων στα παραδοσιακά δίκτυα και στα SDN δίκτυα  

Ως μία νέα αρχιτεκτονική, το SDN μπορεί να παρέχει καινούριες δυνατότητες, στον τομέα 
της ασφάλειας, αλλά και να ενέχει νέες προκλήσεις. Είναι αναμενόμενο πως οι 
επιτιθέμενοι θα επιχειρήσουν να ανακαλύψουν όλα τα δυνατά και αδύναμα σημεία του 
SDN και να πετύχουν τις επιδιώξεις τους, βασισμένοι στις ευπάθειες του (Alsmadi και Xu, 
2015).  
 
Το SDN είναι ένα δυναμικό δίκτυο, όπου ανταλλάσσεται ένα σημαντικό ποσοστό κίνησης, 
μεταξύ των μεταγωγέων και του ελεγκτή. Οι επιθέσεις DoS αποτελούν μία πολύ 
σημαντική απειλή για τα SDN δίκτυα, σε αντίθεση  με τα παραδοσιακά δίκτυα, όπου δεν 
υπάρχει κεντρικός ελεγκτής να ανταλλάσσει δεδομένα με τους μεταγωγείς. Για αυτό το 
λόγο και αναμένεται να υπάρξει μεγάλο πλήθος τέτοιου είδους επιθέσεων στα SDN 
δίκτυα. Ωστόσο, αν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των SDN δικτύων γίνει σωστά, οι 
έλεγχοι ασφάλειας θα είναι δυναμικοί και αυτόνομοι, υπό την έννοια πως θα μπορούν 
τελικά να ανακαλύπτουν και να εξουδετερώνουν τις επιθέσεις DoS. Από την άλλη μεριά, 
το spoofing μπορεί να έχει λιγότερες πιθανότητες εμφάνισης στο SDN, σε σύγκριση με τα 
παραδοσιακά δίκτυα, καθώς όλες οι τεχνικές spoofing στηρίζονται στην εξαπάτηση 
κάποιας δικτυακής υπηρεσίας, μέσω της χρήσης απαρχαιωμένων πληροφοριών. 
Δεδομένου ότι στο SDN γίνονται, δυναμικά και συχνά, ανανεώσεις, οι οποιεσδήποτε 
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αλλαγές στο δίκτυο, όπως η συμμετοχή ή ο αποκλεισμός υπολογιστών, μπορούν να 
ανακαλύπτονται πολύ γρήγορα.  
 
Ο SDN ελεγκτής και το κανάλι επικοινωνίας, μεταξύ αυτού και των μεταγωγέων του, 
αναμένεται να είναι τα πιο ευάλωτα σημεία ενός SDN δικτύου και, ως εκ τούτου, οι βασικοί 
στόχοι των επιθέσεων. Το SDN βασίζεται στο διαχωρισμό των δεδομένων από τον 
έλεγχο, μέσα στους μεταγωγείς, και την εναπόθεση του ελέγχου των μεταγωγέων 
απομακρυσμένα και κεντρικά σε έναν ελεγκτή. Αυτή η λογική επιτυγχάνει πολλούς 
στόχους, έχει όμως και βασικά μειονεκτήματα. Από πλευράς ασφάλειας, οι επιθέσεις MiM 
θα μπορούσαν να διεξαχθούν μεταξύ του ελεγκτή και των μεταγωγέων του, καθώς ένας 
μεταγωγέας θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο ή να ελεγχθεί από κάποιον εισβολέα. Η 
SDN αρχιτεκτονική προσπαθεί να μετριάσει αυτό το πρόβλημα αφιερώνοντας μία ειδική 
σύνδεση μεταξύ του ελεγκτή και των μεταγωγέων του, σε ένα ξεχωριστό φυσικό και 
λογικό υποδίκτυο. Ωστόσο, αυτό δεν εξαλείφει την πιθανότητα του να τεθεί σε κίνδυνο η 
επικοινωνία μεταξύ του ελεγκτή και των μεταγωγέων του.  
 
Υπάρχει, επίσης, μία σοβαρή απειλή από τα υψηλού επιπέδου Northbound middle – 
boxes ή από τις εφαρμογές που μπορεί να δημιουργηθούν για την επικοινωνία με τον 
ελεγκτή. Αυτές οι, ορισμένες και ελεγχόμενες από το χρήστη, εφαρμογές αλληλεπιδρούν 
με το ελεγκτή για να παρέχουν εντολές ή να αντλούν πληροφορίες από το υποκείμενο 
δίκτυο. Υπάρχουν, δε, σε τυπικά περιβάλλοντα χρήστη, σε λειτουργικά συστήματα και σε 
υπολογιστές συνδεδεμένους στο Διαδίκτυο. Εκεί υπάρχει σημαντικό πλήθος απειλών  και 
είναι πιθανό να διενεργηθούν επιθέσεις οι οποίες θα θέσουν σε κίνδυνο κάποια middle – 
box εφαρμογή, η οποία αλληλεπιδρά με τον ελεγκτή. Τα προνόμια που δίνονται από τον 
ελεγκτή σε μία τέτοια εφαρμογή μπορεί να αποτελέσουν σημαντική δύναμη για τους 
επιτιθέμενους. Έτσι, ενώ ένας από τους βασικούς στόχους του SDN είναι να μπορούν οι 
χρήστες να αλληλεπιδρούν και να ελέγχουν το υποκείμενο δίκτυο, εντούτοις ένα τέτοιο 
προνόμιο μπορεί να αποτελέσει σημείο εκμετάλλευσης, από επιτιθέμενους ή ακόμα και 
ακούσια από τους ίδιους τους χρήστες του δικτύου.  
 

4 Έλεγχος Πρόσβασης 

Ο όρος «πρόσβαση» αναφέρεται στη δυνατότητα χρήσης των υπολογιστικών πόρων 

ενός συστήματος, για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου. Η λειτουργία του ελέγχου 

πρόσβασης είναι να περιορίζει τους νόμιμους χρήστες ενός συστήματος, αναφορικά με 

τις ενέργειες και τις λειτουργίες που αυτοί μπορούν να εκτελέσουν. Επομένως, ο έλεγχος 

πρόσβασης καθορίζει τα δικαιώματα των χρηστών, αλλά και των προγραμμάτων που 

εκτελούνται εξ ονόματός τους. Οι χρήστες και τα προγράμματα που ανταλλάσσουν 

δεδομένα, μέσω του δικτύου, χαρακτηρίζονται ως υποκείμενα, ενώ οι πόροι του 

συστήματος (πχ. φάκελοι, αρχεία, υπηρεσίες κτλ.), είναι τα αντικείμενα στα οποία 

προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση ένα υποκείμενο.  
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4.1 Μηχανισμός, πολιτική και μοντέλο ελέγχου πρόσβασης 

4.1.1 Μηχανισμός ελέγχου πρόσβασης  

Ο μηχανισμός ελέγχου πρόσβασης ορίζει τις – χαμηλού επιπέδου –  λειτουργίες, οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν τους ελέγχους, που επιβάλλονται από τις πολιτικές. Αυτός ο 

μηχανισμός αναλαμβάνει τον έλεγχο της πρόσβασης στους πόρους του συστήματος, 

δηλαδή στη μνήμη, στα προγράμματα, στα δεδομένα και στο υλικό ενός υπολογιστή. 

Όταν κάποιο υποκείμενο αιτείται πρόσβαση σε ένα αντικείμενο, ο μηχανισμός ελέγχου 

πρόσβασης ελέγχει τα δικαιώματα πρόσβασης του υποκειμένου για το συγκεκριμένο 

αντικείμενο και αποφασίζει αν θα εξουσιοδοτήσει την πρόσβαση ή όχι.  

 

4.1.2 Πολιτική ελέγχου πρόσβασης  

Οι πολιτικές ελέγχου πρόσβασης αποτελούν υψηλού επιπέδου κανόνες, οι οποίοι 

καθορίζουν το είδος πρόσβασης που έχουν συγκεκριμένα υποκείμενα σε συγκεκριμένα 

αντικείμενα. Οι συνηθέστεροι τύποι πρόσβασης είναι η ανάγνωση, η εγγραφή και η 

εκτέλεση. Η πολιτική ελέγχου πρόσβασης βοηθά, σημαντικά, στην προστασία του 

συστήματος από μη – εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, στη διασφάλιση της ακεραιότητας 

και διαθεσιμότητας του συστήματος και των πληροφοριών, καθώς και στην αποτροπή της 

υποκλοπής πληροφοριών.  

 

 Έλεγχος πρόσβασης κατά διάκριση  (DAC) 

Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη στο σύστημα, αυτός αποκτά 

συγκεκριμένους πληροφοριακούς πόρους. Το είδος και η ποσότητα των πόρων 

καθορίζονται από την πολιτική εξουσιοδότησης. Η βάση του μοντέλου είναι η 

έννοια της κατοχής / ιδιοκτησίας, η οποία ορίζει για κάθε χρήστη ή ομάδα χρηστών 

(υποκείμενο) και κάθε πόρο (αντικείμενο) του συστήματος τα δικαιώματα 

πρόσβασης (πχ. εγγραφή, ανάγνωση, εκτέλεση) που έχει το υποκείμενο πάνω στο 

αντικείμενο. ‘Όταν ένα υποκείμενο αιτείται την πρόσβαση σε ένα αντικείμενο, 

ελέγχεται το καθορισμένο επίπεδο εξουσιοδότησης του. Αν υπάρχει 

εξουσιοδότηση που να ορίζει ότι ο συγκεκριμένος χρήστης έχει το ζητούμενο 

δικαίωμα πρόσβασης, τότε δίνεται πρόσβαση, διαφορετικά γίνεται άρνηση 

πρόσβασης.   

 

 Υποχρεωτικός έλεγχος πρόσβασης (MAC) 

Το μοντέλο έχει ως βάση ένα σχήμα, το οποίο υποδεικνύει τις συνέπειες που θα 

είχε μία μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή ενός 
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πόρου. Σε κάθε υποκείμενο και κάθε αντικείμενο αποδίδεται ένα επίπεδο 

ασφάλειας (label). Το επίπεδο ασφάλειας του αντικειμένου σχετίζεται με το βαθμό 

ευαισθησίας των πληροφοριών που περιλαμβάνει (σημαντικότητα), ενώ το 

επίπεδο ασφάλειας του χρήστη αντικατοπτρίζει την εξουσιοδότησή του. Η 

πρόσβαση σε οποιοδήποτε αντικείμενο εξασφαλίζεται στην περίπτωση που 

ικανοποιείται μία συγκεκριμένη συνθήκη, μεταξύ των επιπέδων ασφάλειας του 

χρήστη και του αντικειμένου. 

 

 Έλεγχος πρόσβασης βασισμένος σε ρόλους  (RBAC) 

Η πρόσβαση ενός χρήστη στις πληροφορίες του συστήματος καθορίζεται από τις 

δραστηριότητες που εκτελεί ο χρήστης, κάποια δεδομένη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι 

ο έλεγχος πρόσβασης βασίζεται στο ρόλο που έχει ένα αντικείμενο, όπου ως 

ρόλος ορίζεται το σύνολο των ενεργειών / ευθυνών και των αρμοδιοτήτων που 

σχετίζονται με μία συγκεκριμένη λειτουργία του συστήματος. Έτσι, αντί να 

καθορίζεται για κάθε χρήστη η εξουσιοδότηση που έχει σε κάθε αντικείμενο, οι 

εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης αποδίδονται στους ρόλους. Ο κάθε χρήστης 

επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε αντικείμενο για το οποίο έχει 

εξουσιοδοτηθεί ο ρόλος που κατέχει.  

 

4.1.3 Μοντέλο ελέγχου πρόσβασης 

Το μοντέλο ελέγχου πρόσβασης λειτουργεί ως «γέφυρα» μεταξύ της πολιτικής και του 

μηχανισμού και περιγράφει τις ιδιότητες του συστήματος ελέγχου πρόσβασης. 

Ουσιαστικά, αποτελεί ένα πλαίσιο για την περιγραφή του τρόπου, με τον οποίον ένα 

υποκείμενο έχει πρόσβαση σε ένα αντικείμενο.  

 

4.2 Έλεγχος πρόσβασης στο SDN 

Το SDN παρέχει ευέλικτες και δυναμικές λύσεις ελέγχου πρόσβασης. Μια από αυτές τις 
λύσεις, που προτάθηκαν, είναι η αρχιτεκτονική Ethane, η οποία επιτρέπει στους 
διαχειριστές την επιβολή ελέγχων στους υπολογιστές, μέσω πολιτικών ελέγχου 
πρόσβασης (Alsmadi και Xu, 2015). Το Ethane κάνει χρήση δικτύων, βασισμένων σε 
ροές, και ενός κεντρικού ελεγκτή. Οι μεταγωγείς κατευθύνουν τις ροές προς τον ελεγκτή, 
έτσι ώστε αυτός να αποφασίσει για την πορεία τους και οι πολιτικές διατηρούνται σε έναν 
κεντρικό ελεγκτή.  
 
Με έμπνευση από το Ethane, συζητήθηκε το θέμα του δυναμικού ελέγχου πρόσβασης 
και της παρακολούθησης σε SDN δίκτυα (Alsmadi και Xu, 2015). Ένα σύστημα ελέγχου 
πρόσβασης, το Resonance, συνδέεται απευθείας με παρακολούθηση πραγματικού 
χρόνου και επιταχύνεται η διαδικασία, από την στιγμή που εγείρεται ένας συναγερμός 
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ασφάλειας, μέχρι την ανάληψη ενεργειών.  Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης βρίσκεται 
κοντά στα σημεία δράσης και αποκρίνεται, σε πραγματικό χρόνο, με βάση την τρέχουσα 
κίνηση. Οι πολιτικές ελέγχου πρόσβασης επιβάλλονται με βάση τις πληροφορίες του 
επιπέδου ροών και τους συναγερμούς πραγματικού χρόνου. Συστήματα 
παρακολούθησης ενσωματώνονται στον ελεγκτή και υποβοηθούν τη διαδικασία ελέγχου 
πρόσβασης. Παρόμοια με το Ethane, ο ελεγκτής επιβάλλει ελέγχους πρόσβασης, μέσω 
πολιτικών οι οποίες είναι εγκατεστημένες στους μεταγωγείς. 
 
Οι Wen et al. (2013) πρότειναν το PermOF, ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης για το 
SDN. Ο βασικός στόχος ήταν να διασφαλιστεί τόσο ο ελεγκτής όσο και η επικοινωνία με 
αυτόν. Το PermOF περιλαμβάνει μία λίστα 18 πιθανών επιπέδων δικαιωμάτων, για την 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου πιθανής εισβολής ή αύξησης δικαιωμάτων. Οι OpenFlow 
εφαρμογές λαμβάνουν ένα ελάχιστο, προεπιλεγμένο επίπεδο δικαιωμάτων και 
απομονώνονται από τον ελεγκτή.   
 
Οι Yamasaki et al. (2011) πρότειναν μία λύση VLAN για δίκτυα, βασισμένη στο SDN. Οι 
συγγραφείς ανέδειξαν το πρόβλημα της επιβάρυνσης που σχετίζεται με τον εκτεταμένο 
απαιτούμενο χρόνο για την υλοποίηση και τη συντήρηση της VLAN βάσης δεδομένων. 
Προστέθηκε ένα στοιχείο Λειτουργίας Διαχείρισης Ελέγχου (AMF) για την 
παρακολούθηση και την αυθεντικοποίηση των χρηστών ή των υπολογιστών. Το σύστημα 
αξιολογήθηκε με εισαγωγή 10.000 αναγνωριστικών και φάνηκε ότι μπορεί να ξεπεράσει 
σε απόδοση τις παραδοσιακές λύσεις. Η SDN λύση είναι, επίσης, δυναμική και αναμένεται 
να μειώσει σημαντικά το ποσό της επιβάρυνσης για τη συντήρηση.  
 
Συζητήθηκε, ακόμα, (Alsmadi και Xu, 2015) η ιδέα των προγραμματιζόμενων εικονικών 
δικτύων (PVN) σε περιβάλλον νέφους, με βάση την απομόνωση MAC διευθύνσεων. 
Προτάθηκε ένας εξυπηρετητής PVN, στο OpenStack, ο οποίος λειτουργεί ως OpenFlow 
ελεγκτής. Τοποθετήθηκαν τοπικοί πράκτορες, στο δίκτυο, για την υποστήριξη του PVN 
ελεγκτή. Αρμοδιότητα του PVN ελεγκτή είναι το φιλτράρισμα της διερχόμενης κίνησης, με 
βάση τις MAC διευθύνσεις.  
 
Μεταγενέστερα, προτάθηκε μία προσέγγιση, βασισμένη στο OpenFlow, για ένα σύστημα 
ελέγχου πρόσβασης και αυθεντικοποίησης χρηστών, στο πλαίσιο ασύρματων δικτύων. 
Ως βάση χρησιμοποιήθηκε η ιδέα των Yamasaki et al. (2011), για την οποία προτάθηκαν 
βελτιώσεις αναφορικά με κάποιους περιορισμούς της. Ο πρώτος περιορισμός σχετίζεται 
με την αδυναμία του προγενέστερου συστήματος να αυθεντικοποιήσει ανώνυμους 
χρήστες και ο δεύτερος συνδέεται με το κόστος συντήρησης την βάσης δεδομένων των 
αναγνωριστικών χρηστών. Αντί να γίνεται μεμονωμένη διαχείριση, οι χρήστες 
κατηγοριοποιούνται σε ομάδες και  η αυθεντικοποίηση γίνεται με βάση αυτές τις ομάδες. 
Αυτό μειώνει το μέγεθος της βάσης δεδομένων, στην οποία πρέπει να κάνει αναζήτηση 
το σύστημα αυθεντικοποίησης και βοηθά στη διαχείριση του προβλήματος των 
ανώνυμων χρηστών.  
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4.3 Μηχανισμός AuthFlow 

4.3.1 AuthFlow 

Η αυθεντικοποίηση, η παροχή εξουσιοδότησης και ο έλεγχος πρόσβασης είναι 
θεμελιώδεις αρχές στα Δίκτυα Καθοριζόμενα από Λογισμικό και αποτελούν τη βάση ενός 
ασφαλούς δικτύου, στο οποίο τα κακόβουλα συστατικά (πχ. ευπαθείς ή κακής 
συμπεριφοράς κόμβοι) θα αναγνωρίζονται και θα απομονώνονται.  
 

Το AuthFlow προτάθηκε ως ένας μηχανισμός αυθεντικοποίησης και ελέγχου πρόσβασης, 
με βάση τα διαπιστευτήρια του υπολογιστή (Mattos et al., 2013). Η συνεισφορά του εν 
λόγω μηχανισμού έχει δύο πτυχές. Πρώτον, το AuthFlow αυθεντικοποιεί τους 
υπολογιστές, απευθείας, στο επίπεδο ζεύξης δεδομένων ενός OpenFlow δικτύου, κάτι 
που επιφέρει πολύ μικρή επιβάρυνση και διασφαλίζει ποιοτικό έλεγχο πρόσβασης. 
Δεύτερον, ο μηχανισμός χρησιμοποιεί τα διαπιστευτήρια αυθεντικοποίησης για να 
εκτελέσει τον έλεγχο πρόσβασης, σύμφωνα με το επίπεδο δικαιωμάτων του κάθε 
υπολογιστή. Αυτό γίνεται με την αντιστοίχηση των διαπιστευτηρίων του υπολογιστή στα 
σύνολα ροών, τα οποία ανήκουν στον υπολογιστή. Ένα πρωτότυπο του AuthFlow 
μηχανισμού υλοποιήθηκε στον POX, έναν OpenFlow ελεγκτή. Τα αποτελέσματα 
επέδειξαν ότι ο μηχανισμός αρνείται την πρόσβαση, σε υπηρεσίες, τόσο στους μη 
εξουσιοδοτημένους χρήστες όσο και σε αυτούς για τους οποίους έχει ανακληθεί η 
εξουσιοδότηση πρόσβασης. Τελικά, κάθε υπολογιστής μπορεί να κατέχει διαφορετικά 
επίπεδα πρόσβασης στους πόρους του δικτύου, ανάλογα με τα διαπιστευτήρια 
αυθεντικοποίησης του.  
  
Η βασική ιδέα του AuthFlow είναι η εκτέλεση της αυθεντικοποίησης, με χρήση 
πρωτοκόλλων του επιπέδου σύνδεσης δεδομένων και η αντιστοίχιση της ταυτότητας ενός 
υπολογιστή με τις ροές που δημιουργούνται από αυτόν, μέσα στο δίκτυο. Έτσι, ο 
μηχανισμός εφαρμόζει το πρότυπο IEEE 802.1X και το Επεκτάσιμο Πρωτόκολλο 
Αυθεντικοποίησης (EAP). Το EAP αποτελεί ένα πλαίσιο για αυθεντικοποίηση και, συχνά, 
χρησιμοποιείται σε ασύρματα δίκτυα ή σε συνδέσεις σημείου – προς – σημείο. Με το EAP 
γίνεται η ενθυλάκωση των μηνυμάτων αυθεντικοποίησης, τα οποία ανταλλάσσονται 
μεταξύ του αιτούντος υπολογιστή και του εξυπηρετητή αυθεντικοποίησης RADIUS. Ο 
αυθεντικοποιητής, στο AuthFlow, αντιπροσωπεύει μία διεργασία, που επικοινωνεί με την 
OpenFlow εφαρμογή, η οποία εκτελείται στον POX ελεγκτή. Η εφαρμογή επιτρέπει ή 
αρνείται τη δικτυακή κίνηση από έναν αιτούντα υπολογιστή, αναλόγως με το αποτέλεσμα 
της αυθεντικοποίησης μεταξύ του αιτούντα και του αυθεντικοποιητή.  
 
Ο μηχανισμός AuthFlow υιοθετεί το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.1Χ επειδή, ενώ ορίζει την 
αυθεντικοποίηση, απευθείας, στο επίπεδο σύνδεσης δεδομένων, αποτελεί ένα ευρέως 
χρησιμοποιούμενο πρότυπο. Το ΙΕΕΕ 802.1Χ δεν απαιτεί αλλαγές στους τελικούς 
υπολογιστές, για να γίνει η αυθεντικοποίηση στο δίκτυο. Όταν ένας υπολογιστής, 
συμβατός με το ΙΕΕΕ 802.1Χ πρότυπο, εκκινείται, αμέσως εκκινείται και η διαδικασία της 
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αυθεντικοποίησης, με την αποστολή ενός μηνύματος Start σε μία δεσμευμένη MAC 
διεύθυνση πολυδιάδοσης (01:80:C2:00:00:03), με τον τύπο Ethernet ορισμένο σε 
0x888E. Για αυτό το λόγο, η διαδικασία της αυθεντικοποίησης δεν εξαρτάται ούτε από 
κάποια προηγούμενη γνώση του υπολογιστή, σχετικά με το δίκτυο, ούτε από τη 
μετάφραση μίας IP διεύθυνσης σε MAC διεύθυνση. Η χρήση του προτύπου ΙΕΕΕ 802.1Χ 
απλοποιεί, σημαντικά, τη διαδικασία της αυθεντικοποίησης.  
 
Μελετήθηκε μία περίπτωση χρήσης, όπου το AuthFlow αυθεντικοποιεί εικονικούς 
δρομολογητές, σε μία υβριδική υποδομή δικτύου πλουραλιστικού Xen (pluralistic Xen) και 
πλατφόρμας εικονικοποίησης OpenFlow. Το Xen αποτελεί μία πλατφόρμα 
εικονικοποίησης για τη δημιουργία εικονικών δρομολογητών, κάθε ένας από τους 
οποίους έχει το δικό του λειτουργικό σύστημα και τη δική του στοίβα πρωτοκόλλων. Η 
αρχιτεκτονική ορίζεται ως πλουραλιστική, καθώς κάθε επίπεδο δρομολογητών αποτελεί, 
ουσιαστικά, ένα διαφορετικό δίκτυο με ανεξάρτητες στοίβες πρωτοκόλλων, αλλά με 
διαμοιρασμό των πόρων του υποκείμενου δικτύου (στο κατώτατο επίπεδο). 
 
Το AuthFlow μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωρίς καμία αλλαγή, και για την αυθεντικοποίηση 
υπολογιστών, σε ένα OpenFlow δίκτυο. Στην περίπτωση που εξετάζεται, οι υπολογιστές, 
που συνθέτουν το OpenFlow δίκτυο, είναι εικονικές μηχανές που συμπεριφέρονται είτε 
ως υπολογιστές είτε ως δρομολογητές.  
 
 

 
Εικόνα 4-1: AuthFlow Αρχιτεκτονική η οποία περιλαμβάνει τρεις βασικούς κόμβους: έναν OpenFlow ελεγκτή, έναν 

Αυθεντικοποιητή και ένα Εξυπηρετητή RADIUS (Mattos et al., 2013) 

 

Η αρχιτεκτονική του Authflow αποτελείται από φυσικές μηχανές, οι οποίες εκτελούν 
μεταγωγείς με OpenFlow λογισμικό (OpenFlow software switches), έναν POX ελεγκτή, 
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έναν Αυθεντικοποιητή και έναν Εξυπηρετητή Αυθεντικοποίησης RADIUS. Οι φυσικές και 
εικονικές μηχανές λειτουργούν ως δρομολογητές και αποκαλούνται, αντίστοιχα, φυσικοί 
δρομολογητές και εικονικοί δρομολογητές. Οι φυσικοί δρομολογητές είναι κόμβοι με Xen 
σύστημα εικονικοποίησης και εικονικούς δρομολογητές. Η προώθηση πακέτων, μεταξύ 
των φυσικών και εικονικών δρομολογητών, πραγματοποιείται μέσω ενός λογισμικού, το 
οποίο είναι συμβατό με το API του OpenFlow. Σε κάθε φυσικό δρομολογητή τοποθετείται 
ένα ανοικτό vSwitch, το οποίο λειτουργεί ως OpenFlow συσκευή προώθησης. Ο POX 
ελεγκτής εκτελεί μία εφαρμογή για τη διαχείριση της προώθησης των πακέτων του ΙΕΕΕ 
802.1Χ προτύπου. Τα ΙΕΕΕ 802.1Χ πακέτα προωθούνται, απευθείας, στον 
αυθεντικοποιητή. Ο αυθεντικοποιητής είναι ένας RADIUS πελάτης (client), ο οποίος 
υλοποιεί το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.1Χ και προωθεί το περιεχόμενο των EAP μηνυμάτων 
στον RADIUS. Αυτός ο αυθεντικοποιητής αναπτύχθηκε ως μία προσαρμοσμένη έκδοση 
του hostpd, ενός αυθεντικοποιητή που χρησιμοποιούνταν, κυρίως, σε ασύρματα δίκτυα. 
Ο hostpd τροποποιήθηκε για να ενημερώνει την POX εφαρμογή, σχετικά με την 
αυθεντικοποίηση των εικονικών δικτύων. Έτσι, όταν εκτελείται αυθεντικοποίηση σε ένα 
εικονικό δίκτυο, ο hostpd αποστέλλει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης επιτυχούς 
αυθεντικοποίησης για τον POX, μέσω ενός ασφαλούς κρυπτογραφημένου και 
αυθεντικοποιημένου καναλιού, με χρήση του SSL 3.0 προτύπου και της Υποδομής 
Δημόσιου Κλειδιού (PKI). Ο εξυπηρετητής αυθεντικοποίησης είναι ένας RADIUS 
εξυπηρετητής, ο οποίος εξάγει τις πληροφορίες που βρίσκονται ενθυλακωμένες στην 
EAP αυθεντικοποίηση και επικυρώνει τα διαπιστευτήρια που παρουσιάζονται στους 
εικονικούς δρομολογητές, κάνοντας αναζήτηση από μία Βάση Δεδομένων. Καθώς το EAP 
επιτρέπει τη χρήση αρκετών διαφορετικών μεθόδων αυθεντικοποίησης, η μέθοδος που 
υιοθετήθηκε, εδώ, ήταν η MSCHAP v2. Με αυτή τη μέθοδο γίνεται αυθεντικοποίηση των 
εικονικών δρομολογητών, μέσω μίας Βάσης Δεδομένων, με χρήση διαπιστευτηρίων, 
όπως ονόματος χρήστη και συνθηματικού. Έγινε, ακόμα, χρήση μίας βάσης δεδομένων, 
για την αποθήκευση των ζευγών ονόματος χρήστη και συνθηματικού. Παρόλα αυτά, η 
μέθοδος αυθεντικοποίησης και η βάση δεδομένων δεν αποτελούν απαραίτητα συστατικά 
για την περιγραφή του προτεινόμενου μηχανισμού, καθώς δεν έρχονται σε άμεση 
αλληλεπίδραση με το OpenFlow δίκτυο.  
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4.3.2 Τρόπος Λειτουργίας του AuthFlow 

 
Εικόνα 4-2: Ο έλεγχος πρόσβασης του AuthFlow είναι ένας μηχανισμός που αποτελείται από τέσσερα βήματα (Mattos, 

2014) 

 

Ένας εικονικός δρομολογητής αποστέλλει ένα ερώτημα αυθεντικοποίησης, 
προτυποποιημένο μέσω του ΙΕΕΕ 802.1Χ, και ο POX ελεγκτής το αναδρομολογεί στον 
αυθεντικοποιητή του. Στη συνέχεια, ο αυθεντικοποιητής αποκρίνεται σε αυτό και ο αιτών 
υπολογιστής αποστέλλει τα διαπιστευτήριά του. Ο αυθεντικοποιητής ελέγχει τα 
διαπιστευτήρια του αιτούντα, με τον RADIUS εξυπηρετητή, εκτελώντας τη μέθοδο 
αυθεντικοποίησης που ορίζεται στο EAP. Αν τα διαπιστευτήρια είναι ορθά, τότε ο 
αυθεντικοποιητής αποστέλλει ένα μήνυμα Success, για τον αιτούντα υπολογιστή, καθώς 
και ένα μήνυμα επιβεβαίωσης για τον POX, μέσω του ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας. 
Αυτό το μήνυμα αναγνωρίζει τον αιτούντα, μέσω της MAC διεύθυνσής του, επιβεβαιώνει 
την επιτυχή αυθεντικοποίηση και ενημερώνει την ταυτότητα του αιτούντα. Μετά την 
αυθεντικοποίηση, η εφαρμογή που εκτελείται στον POX επιτρέπει στον αιτούντα 
υπολογιστή να αποκτήσει πρόσβαση στους πόρους του δικτύου. Στην περίπτωση 
ανάκλησης των διαπιστευτηρίων του αιτούντα, ο αυθεντικοποιητής επικοινωνεί με τον 
POX, ο οποίος, αμέσως, αρνείται στον υπολογιστή την πρόσβαση στο δίκτυο. 
 
Ο έλεγχος πρόσβασης στο AuthFlow λειτουργεί μέσω της άρνησης ή της παροχής 
πρόσβασης των εικονικών μηχανών σε εικονικές συνδέσεις. Έτσι, όταν γίνεται έναρξη 
ενός OpenFlow δικτύου, το οποίο μεταχειρίζεται το AuthFlow, όλες οι συνδέσεις, αρχικά, 
είναι μπλοκαρισμένες από οποιαδήποτε επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων και των 
συνδέσεων που διασυνδέουν τους OpenFlow μεταγωγείς (δηλαδή, συνδέσεις που 
ανήκουν στον πυρήνα του δικτύου). Ο AuthFlow μηχανισμός εκτελεί διερεύνηση της 
τοπολογίας του πυρήνα του δικτύου, μέσω του Πρωτοκόλλου Ανακάλυψης Επιπέδου 
Συνδέσεων (LLDP). Τα LLDP πακέτα προωθούνται, από σύνδεσμο σε σύνδεσμο, και, 
καθώς ο ελεγκτής παράγει και επικυρώνει κάθε LLDP πακέτο, που μεταδίδεται στον 
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πυρήνα του δικτύου, ο ίδιος είναι σε θέση να αναγνωρίσει τους συνδέσμους, μεταξύ των 
OpenFlow μεταγωγέων και μεταξύ των τελικών υπολογιστών. Τα LLDP πακέτα, που 
παράγονται από τον ελεγκτή, επισημαίνονται με nonce (δηλαδή, καθορίζεται πως το 
πακέτο είναι για μία μόνο χρήση), έτσι ώστε να αποφεύγονται επιθέσεις επανάληψης ή 
πλαστογράφησης.  
 

Ένας υπολογιστής αντιπροσωπεύεται, πάντα από μία πλειάδα (MAC, port), όπου MAC 
είναι η MAC διεύθυνση του υπολογιστή και port είναι το σημείο, όπου ο υπολογιστής 
συνδέεται με τον εισερχόμενο μεταγωγέα. Η διαδικασία της αυθεντικοποίησης λειτουργεί 
ως εξής: Ένας υπολογιστής, ο οποίος ξεκινά να συμμετέχει στο δίκτυο είναι, αρχικά, σε 
κατάσταση Nonauthenticated και όλη η κίνηση που παράγεται από αυτόν ή προορίζεται 
για αυτόν απορρίπτεται, εκτός της Ethernet κίνησης με τύπο 0x888E (IEEE 802.1X). Η 
ΙΕΕΕ 802.1Χ κίνηση προωθείται από τον υπολογιστή στον αυθεντικοποιητή ως μία ροή 
πολυδιάδοσης (multicast) και, προς την αντίθετη κατεύθυνση, προωθείται ως ροή 
μονοδιάδοσης (unicast), καθώς ο αυθεντικοποιητής μαθαίνει τη MAC διεύθυνση του 
αιτούντα υπολογιστή, μόνο αφότου έχει λάβει το πρώτο πακέτο του ΙΕΕΕ 802.1Χ. Μόλις 
ο υπολογιστής κάνει εκκίνηση, ξεκινά η διαδικασία της αυθεντικοποίησης, με την 
αποστολή του μηνύματος Start. Ακολουθεί η αλλαγή της κατάστασης του υπολογιστή σε 
Pending. Στην κατάσταση Pending, όλη η κίνηση του υπολογιστή εξακολουθεί να 
απορρίπτεται, ωστόσο αναμένεται η επιβεβαίωση του αυθεντικοποιητή στον POX, 
σχετικά με την επιτυχία της αυθεντικοποίησης και τα διαπιστευτήρια που 
χρησιμοποιήθηκαν για αυτή την αυθεντικοποίηση. ‘Οταν, τελικά, επιβεβαιωθεί, επιτυχώς, 
η αυθεντικοποίηση, ο POX μεταφέρει τον υπολογιστή στην κατάσταση Authenticated. Σε 
αυτή την κατάσταση, η εφαρμογή που τρέχει στον POX απελευθερώνει την πρόσβαση 
του υπολογιστή σε εκείνους τους πόρους του δικτύου, που ορίζονται βάσει των 
διαπιστευτηρίων του. Παρόλα αυτά, όταν υπάρχει κίνηση στον υπολογιστή, ο POX 
ελέγχει αν η αυτή η κίνηση είναι σύμφωνη με τις πολιτικές που σχετίζονται με τα 
διαπιστευτήρια του υπολογιστή. Αν οι πολιτικές είναι συνεπείς με τη χρήση του δικτύου, 
τότε ο υπολογιστής μετακινείται στην κατάσταση Authorized και αποκτά πρόσβαση στους 
δικτυακούς πόρους, με βάση τα δικαιώματά του και τις ισχύουσες πολιτικές.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τον προτεινόμενο έλεγχο πρόσβασης, η απελευθέρωση ή άρνηση 

της κίνησης των τελικών υπολογιστών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα διαπιστευτήρια 

που παρουσιάζουν, κατά το στάδιο της αυθεντικοποίησης. Η πλειάδα αυθεντικοποίησης 

(MAC, port) συνδυάζεται με την ταυτότητα του υπολογιστή. Έτσι, είναι δυνατόν να 

συσχετιστεί η ροή ενός υπολογιστή με την ταυτότητα του. Αυτός ο συσχετισμός, μεταξύ 

ροών και ταυτοτήτων, λειτουργεί ως εξής: Αν μία OpenFlow ροή έχει, μεταξύ των πεδίων 

της, τη MAC διεύθυνση πηγής (dl_src) και την εισερχόμενη θύρα (in_port) του μεταγωγέα 

ίσες με αυτές της πλειάδας αυθεντικοποίησης, τότε τα διαπιστευτήρια της 

αυθεντικοποίησης και η ταυτότητα του υπολογιστή ανατίθενται σε αυτή την ροή. Έτσι, η 

απόφαση προώθησης για αυτή τη ροή μπορεί να λάβει, επίσης, υπόψη, τα 

διαπιστευτήρια του υπολογιστή. Για αυτό το λόγο, ο έλεγχος πρόσβασης βελτιώνεται 
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περαιτέρω, καθώς πραγματοποιείται με βάση τα διαπιστευτήρια της ροής και όχι μόνο με 

βάση τα OpenFlow πεδία. Παρομοίως, αν μία OpenFlow ροή έχει μεταξύ των πεδίων της, 

τη MAC διεύθυνση προορισμού (dl_dst) και τη θύρα εξόδου (output) ίσες με αυτές της 

πλειάδας αυθεντικοποίησης, τότε τα διαπιστευτήρια του υπολογιστή, επίσης, ανατίθενται 

σε αυτή τη ροή. Ο AuthFlow μηχανισμός ελέγχει, ακόμα, τις ροές που προορίζονται για 

έναν υπολογιστή, με βάση την ταυτότητα αυτού του υπολογιστή. Για αυτό το λόγο, οι 

πολιτικές ελέγχου πρόσβασης AuthFlow μπορεί να ορίζουν τόσο τους εξερχόμενους όσο 

και τους εισερχόμενους κανόνες των τελικών υπολογιστών, σύμφωνα με τις ταυτότητες 

των εν λόγω υπολογιστών.   

 

4.4 Σύστημα αυθεντικοποίησης και ελέγχου πρόσβασης οδηγούμενο 

από SDN (SDAN) 

Οι προσπάθειες για τη διασφάλιση των επιχειρησιακών δικτύων (Okhravi και Nicol, 2008), 
ακόμα και με τη χρήση ισχυρών σχημάτων Αυθεντικοποίησης – Εξουσιοδότησης - 
Λογοδοσίας (ΑΑΑ) αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της πλαστογράφησης των user boxes, 
καθώς και της παράκαμψης των middle – boxes (τειχών προστασίας και άλλων 
εργαλείων φιλτραρίσματος). Για την ενδυνάμωση του επιπέδου ασφάλειας του δικτύου, 
τα ονόματα και οι μηχανές των χρηστών θα πρέπει να συνδέονται, άρρηκτα, με τις 
δικτυακές συσκευές και τις θύρες τους. Η χρήση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 
δικτύωσης καθιστά δύσκολη την εφαρμογή αυτών των λύσεων. Αντίθετα, το SDN 
επιτρέπει την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων με πιο ισχυρό και ασφαλή τρόπο.  
 

4.4.1 Σχέδιο ασφαλούς δικτύου 

Ο (Dangovas, 2014) πρότεινε το συνδυασμό των SDN χαρακτηριστικών με την 
υπάρχουσα αρχιτεκτονική δικτύου. Κατά την ανάλυση της κίνησης των δεδομένων και της 
συμπεριφοράς των χρηστών, είναι δυνατό να δηλωθεί ότι το επίπεδο πρόσβασης 
αποτελεί τη θέση, στην οποία η εισαγωγή των SDN μεταγωγέων μπορεί να μειώσει τις 
ευπάθειες των παραδοσιακών δικτύων. Αν οι  μεταγωγείς επιπέδου πρόσβασης είναι 
αυθεντικοποιημένοι και παρακολουθούνται στενά, τότε είναι δυνατή η σύνδεση των 
χρηστών με τους κατάλληλους μεταγωγείς / θύρες, καθώς και ο αποτελεσματικός έλεγχος 
των πολιτικών κίνησης. Επιπλέον, μία τέτοιου είδους αρχιτεκτονική επιτρέπει τη χρήση 
υπάρχοντων σχημάτων αυθεντικοποίησης χρηστών, χωρίς την τροποποίηση της 
εσωτερικής δομής των SDN στοιχείων. Έτσι, για τη διασφάλιση του δικτύου, αρκεί η 
χρήση ικανών SDN μεταγωγέων, μέσα στο επίπεδο πρόσβασης. Στα ανώτερα επίπεδα, 
οι συσκευές, που υποστηρίζουν SDN (μεταγωγείς και δρομολογητές) μπορούν να 
εισαχθούν – σταδιακά – μέσα στο υπάρχον δίκτυο. Η προσάρτηση συσκευών, με 
υποστήριξη SDN, στο δίκτυο θα πρέπει να αυξήσει την ασφάλεια, ενδυναμώνοντας το 
σύστημα, έτσι ώστε να δομηθεί μία τοπολογία με διακριτές και προβλεπόμενες ροές, για 
όλους τους χρήστες και τις υπηρεσίες.  
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Εικόνα 4-3: Η απλοποιημένη τοπολογία δικτύου (Dangovas, 2014) 

 

4.4.2 Υλικό και λογισμικό 

Το επίπεδο πρόσβασης είναι βασισμένο σε μεταγωγείς, που υποστηρίζουν SDN και 
λειτουργούν μόνο ως συσκευές προώθησης. Καθώς οι SDN μεταγωγείς δε χρειάζεται να 
διεξάγουν τις περισσότερες από τις εργασίες ενός συνηθισμένου Ethernet μεταγωγέα 
(πχ. δε διατηρούν MAC, ARP, πίνακες δρομολόγησης), είναι δυνατή η αντικατάσταση 
τους από κοινούς μεταγωγείς. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήθηκαν οι ασύρματοι 
δρομολογητές Linksys WRT54GL, με λογισμικό Pantou OpenWRT. Το OpenWRT πακέτο 
περιλαμβάνει τον εικονικό μεταγωγέα OpenSwitch και OpenFlow modules, τα οποία 
εκτελούνται ως εφαρμογές και μετατρέπουν τους κοινούς δρομολογητές σε μεταγωγείς 
με δυνατότητες SDN. Για τη διασφάλιση της απόδοσης του δικτύου, αυτοί οι μεταγωγείς 
μπορούν να αντικατασταθούν από οποιουσδήποτε άλλους OpenFlow μεταγωγείς, χωρίς 
αλλαγές στα συστατικά τους. Οι πελάτες εκτελούνται ως εικονικές μηχανές σε έναν VM 
ESXi hypervisor. Σε καθέναν από τους πελάτες έχουν ανατεθεί φυσικές διεπαφές, 
απευθείας συνδεδεμένες στους μεταγωγείς πρόσβασης. Ο ελεγκτής που 
χρησιμοποιήθηκε είναι ο, ανοικτού κώδικα, Floodlight. Τα στοιχεία του πυρήνα του είναι 
υπεύθυνα για τις συνδέσεις στους μεταγωγείς, τη συλλογή πληροφοριών από ολόκληρο 
το δίκτυο, τη διαχείριση των τοπικών δομών αποθήκευσης, τον υπολογισμό threads και 
την ερμηνεία των πακέτων που αποστέλλονται από τους μεταγωγείς. Ο ελεγκτής 
Floodlight (έκδοσης 0.90) εγκαταστάθηκε ως εικονική μηχανή και εκτελέστηκε σε έναν HP 
ProLiant DL140 εξυπηρετητή, με λειτουργικό σύστημα Ubuntu 12.04, σε πλατφόρμα 
VMWare ESXi v5.5 hypervisor.  
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4.4.3 Έλεγχος πρόσβασης 

Προγραμματίστηκαν οι μονάδες που παρέχουν τη λογική των αποφάσεων, για την 
προώθηση των πακέτων (συμπεριλαμβανομένων της αυθεντικοποίησης και της 
σύνδεσης των ίδιων των μεταγωγέων) και υλοποιούν τον έλεγχο πρόσβασης χρήστη, με 
βάση τους χρήστες και τις ταυτότητες των boxes. Ο ελεγκτής τροποποιήθηκε, ώστε να 
έχει την ικανότητα να ελέγχει και να διαχειρίζεται όλους τους κόμβους της πλατφόρμας 
δοκιμών, 1) εγγράφοντας και αυθεντικοποιώντας τους μεταγωγείς στον ελεγκτή, 2) 
αυθεντικοποιώντας τους υπολογιστές και συνδέοντας τους στους μεταγωγείς (και τις 
θύρες), 3) παρέχοντας αυθεντικοποίηση των χρηστών, 4) εκτελώντας διαχείριση των 
ροών των δεδομένων και της κινητικότητας υπολογιστών / χρηστών. Οι περισσότερες 
από τις λογικές μεθόδους ελέγχου πρόσβασης του δικτύου, έχουν περιορισμούς σε μία 
από τις τρεις περιοχές: κινητικότητα χρήστη, καθορισμό των δικαιωμάτων του πελάτη, 
επίπεδο της πολυπλοκότητας της λύσης. Οι στατικοί ορισμοί των τελικών χρηστών στις 
συσκευές πρόσβασης – για παράδειγμα, λίστες πρόσβασης ή λίστες MAC διευθύνσεων 
– καταναλώνουν πόρους, αν ο χρήστης χρειάζεται να ορίζεται σε όλες τις συσκευές 
πρόσβασης του δικτύου. Επιπλέον, περιορίζουν την κινητικότητα του χρήστη, αν δεν είναι 
κατανεμημένοι σε όλη την έκταση του δικτύου.  
 
Η μέθοδος ελέγχου πρόσβασης του δικτύου, η οποία περιγράφεται, χρησιμοποιεί 
αυθεντικοποίηση βασισμένη σε έναν κοινό, RADIUS εξυπηρετητή και επικοινωνία μεταξύ 
μίας μηχανής αυθεντικοποίησης και του ελεγκτή. Οποιαδήποτε ροή, μίας πρόσφατα 
συνδεδεμένης συσκευής, ανακατευθύνεται στον ελεγκτή και λαμβάνει προεπιλεγμένους 
κανόνες προώθησης, οι οποίοι επιτρέπουν μόνο ARP, DHCP, DNS και κίνηση 
αυθεντικοποίησης. Το DHCP αποτελεί το πρωτόκολλο, με το οποίο ένας διακομιστής 
πραγματοποιεί δυναμική διανομή διευθύνσεων και πληροφοριών παραμέτρων IP στους 
πελάτες (clients). Η DHCP προώθηση θα πρέπει, πάντα, να κατευθύνεται διαμέσου του 
ελεγκτή για να συλλέγεται η IP διεύθυνση του χρήστη. Η εγκατάσταση προεπιλεγμένων 
ροών κίνησης παρέχει τα μέσα, σε έναν πελάτη, για να αυθεντικοποιηθεί ο ίδιος, ενώ 
οποιαδήποτε άλλη κίνηση απορρίπτεται. 
 

Η διαδικασία της αυθεντικοποίησης πρέπει να πραγματοποιείται όσο το δυνατόν πιο 
εύκολα, έτσι ώστε να καθίσταται ελκυστική για οποιονδήποτε τελικό χρήστη. Για αυτό το 
λόγο, υλοποιήθηκε η διεπαφή αυθεντικοποίησης, η οποία διαμορφώνει ένα ερώτημα 
αυθεντικοποίησης, προς τον RADIUS εξυπηρετητή αυθεντικοποίησης και προωθεί την 
απάντηση στον ελεγκτή (Dangovas, 2014). Η απάντηση μπορεί να περιέχει ή να μην 
περιέχει την IP διεύθυνση του πελάτη, ωστόσο η βασική πληροφορία είναι η συμμετοχή 
του πελάτη σε κάποια ομάδα. Τέλος, ο ελεγκτής ανανεώνει τη βάση δεδομένων των 
ενεργών χρηστών του και αποστέλλει OpenFlow μηνύματα ελέγχου, για να εγκαταστήσει 
εγγραφές ροών κίνησης, στο μεταγωγέα. Ο ελεγκτής παραμένει διαχωρισμένος από τον 
εξυπηρετητή αυθεντικοποίησης και τη διεπαφή αυθεντικοποίησης, για λόγους ασφάλειας. 
Οι πιο σημαντικές εργασίες για τον ελεγκτή είναι η διαχείριση των συσχετίσεων, μεταξύ 
των δικτυακών στοιχείων του πελάτη και της συμμετοχής του σε κάποια ομάδα πολιτικών, 
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καθώς και η εφαρμογή αυτών των πολιτικών, μέσω λήψης αποφάσεων προώθησης.  
 
Για την αποθήκευση των απαιτούμενων πληροφοριών, υλοποιήθηκαν βάσεις δεδομένων, 
δυναμικής χωρητικότητας, στον ελεγκτή Floodlight: οι ενεργοί χρήστες, η πολιτική 
δικαιωμάτων του χρήστη και οι βάσεις δεδομένων των μετρητών των ροών. Η πιο 
σημαντική, εξ αυτών, είναι η βάση δεδομένων των ενεργών χρηστών, με τις MAC 
διευθύνσεις τους να χρησιμοποιούνται ως τιμές βασικού κλειδιού. Οι εγγραφές αυτής της 
βάσης δεδομένων περιλαμβάνουν την IP διεύθυνση, το ID προσάρτησης του μεταγωγέα 
και τη διεπαφή που λαμβάνει πακέτα από τον πελάτη. Αυτό το σύνολο των τιμών 
περιγράφει, μοναδικά, μία συσκευή τελικού χρήστη και τη θέση της στην τοπολογία 
δικτύου. Μέσα από αυτή τη βάση δεδομένων, ο ελεγκτής είναι ικανός να βρίσκει 
οποιονδήποτε συνδεδεμένο πελάτη και να διαμορφώνει μία απόφαση προώθησης, για 
να φτάσει σε αυτόν.  
 
Αφότου ο πελάτης αυθεντικοποιήσει την ταυτότητά του, ξεκινά η διαδικασία της 
προώθησης. Περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός μετρητή ροών κίνησης (ο οποίος διατηρεί 
τον αριθμό των μη – προεπιλεγμένων ροών που έχουν εγκατασταθεί για αυτό τον πελάτη) 
και ο έλεγχος στις βάσεις δεδομένων: 1) αρχικά, ελέγχεται στη βάση δεδομένων 
πολιτικών της ομάδας του χρήστη, αν ο πελάτης ανήκει σε ομάδα στην οποία επιτρέπεται 
η πρόσβαση στο ζητούμενο προορισμό, 2) αν η απάντηση από την πρώτη βάση 
δεδομένων είναι θετική, τότε ερωτάται η MAC διεύθυνση προορισμού, στη βάση 
δεδομένων των ενεργών χρηστών. Η απόφαση προώθησης ορίζεται από την ευρεθείσα 
εγγραφή. Αν η διεύθυνση προορισμού ανήκει στην τοποθεσία του μεταγωγέα (local), τότε 
ο ελεγκτής παρέχει έναν κανόνα για την προώθηση της κίνησης, μέσω της διεπαφής του 
ίδιου μεταγωγέα. Διαφορετικά η κίνηση κατευθύνεται στην προεπιλεγμένη πύλη 
(gateway) ή, απλώς, μεταδίδεται από έναν μεταγωγέα πολλαπλών πρωτοκόλλων, στο 
ανώτερο επίπεδο της τοπολογίας. Μία εγγραφή της βάσης δεδομένων ενεργών χρηστών 
και όλες οι σχετιζόμενες εγγραφές ροών κίνησης διαγράφονται, αν συμβεί ένα από αυτά 
τα γεγονότα: (1) ο ελεγκτής ενημερωθεί ότι μία θύρα, η οποία ήταν συνδεδεμένη σε αυτό 
τον πελάτη, άλλαξε την κατάστασή της ή 2) ένας μετρητής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για 
τη μέτρηση των εγκατεστημένων ροών κίνησης ενός πελάτη, μηδενίστηκε.  
 
Το πρωτότυπο ασφαλούς δικτύου ελεγχόμενου από SDN για μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις, βασισμένο σε κοινούς μεταγωγείς πρόσβασης, αναπτύχθηκε και 
δοκιμάστηκε. Το προτεινόμενο σύστημα προσφέρει ισχυρή αυθεντικοποίηση, παροχή 
εξουσιοδότησης και λογοδοσίας, καθώς επίσης και χαρακτηριστικά διαχείρισης 
πολιτικών, αλλά και συμβατότητα με τη δομή των παραδοσιακών δικτύων. 
 

5 Υλοποίηση σε Mininet 

Το Mininet είναι ένας εξομοιωτής δικτύων, ο οποίος δημιουργεί δίκτυα εικονικών hosts, 

μεταγωγέων, ελεγκτών και συνδέσεων. Αποτελεί μία απλή και οικονομική πλατφόρμα 
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δοκιμών για την ανάπτυξη OpenFlow εφαρμογών και επιτρέπει σε πολλαπλούς 

προγραμματιστές να εργάζονται ανεξάρτητα, πάνω στην ίδια τοπολογία. Παρέχει ένα 

σύνολο έτοιμων τοπολογιών, καθώς και τη δυνατότητα παραμετροποίησης τους. Ο 

κώδικας που αναπτύσσεται και δοκιμάζεται στο Mininet έχει τη δυνατότητα να μετακινείται 

απευθείας σε πραγματικά συστήματα, με λίγες μόνο μετατροπές.  Σε σύγκριση με άλλους 

προσομοιωτές δικτύων, πλατφόρμες δοκιμών και εξομοιωτές, υπερτερεί στο χρόνο 

εκκίνησης, στην κλιμακωσιμότητα, στο υψηλότερο εύρος ζώνης, καθώς και στην 

ευκολότερη εγκατάσταση του. 

 

Για τη χρήση του Mininet, αρχικά, έγινε εγκατάσταση του Virtual Box. Στη συνέχεια 

κατέβηκε από το www.mininet.org το Mininet VM image και δημιουργήθηκε μία νέα 

εικονική μηχανή στο Virtual Box. Χρησιμοποιήθηκε το αρχείο που κατέβηκε ως εικονικός 

σκληρός δίσκος. Μετά την εγκατάσταση του Mininet, έγινε προσθήκη από τα settings ενός 

επιπρόσθετου host-only network adapter. Η εκκίνηση του Mininet γίνεται επιλέγοντας 

Virtual Box  Mininet  Start με username και password mininet. Επίσης, χρειάζεται να 

γίνει εκκίνηση και του XMing. Στο τερματικό που ανοίγει εκτελείται ifconfig –a όπου eth0 

address: 192.168.156.101 είναι η διεύθυνση της σύνδεσης του VM με το host-only 

network. Ακόμα, απαιτείται η εκτέλεση του putty.exe με ορισμό των παραμέτρων IP: 

192.168.156.101, port: 22 και η ενεργοποίηση της επιλογής X11 forwarding. Στο 

τερματικό που ανοίγει καταχωρείται username και password mininet.  

 

O POX ελεγκτής βρίσκεται προεγκατεστημένος στο Mininet και παρέχει ένα πλαίσιο 

επικοινωνίας με τους SDN μεταγωγείς, με χρήση του πρωτοκόλλου OpenFlow. Η 

δημιουργία του βασίζεται στη γλώσσα προγραμματισμού Python και αποτελεί ένα 

δημοφιλές εργαλείο για διδασκαλία και έρευνα, στο πεδίο του SDN. Περιλαμβάνει 

επιμέρους συστατικά, τα οποία αποτελούν προγράμματα σε Python, και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως ένας βασικός ελεγκτής ή ως βάση για τη σύνθεση ενός 

πολυπλοκότερου SDN ελεγκτή. Τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν στο σενάριο 

χρήσης μας, καθώς και οι λειτουργίες τους είναι: 

 

 forwarding.l2_pairs: Παρέχει τον ευκολότερο τρόπο για τη μετατροπή των 

OpenFlow μεταγωγέων σε επιπέδου 2 learning switches. Η εγκαθίδρυση των 

ροών γίνεται με βάση τις διευθύνσεις MAC. 

 info.packet_dump: Εμφανίζει στην κονσόλα, πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα 

που λαμβάνει ο POX ελεγκτής από τους μεταγωγείς. Έτσι φαίνεται η 

αλληλεπίδραση του ελεγκτή με τους μεταγωγείς, χωρίς να χρειάζεται η εκτέλεση 

του tcpdump. 

 log.level --DEBUG: Καθορίζει το ποσοστό λεπτομέρειας των πληροφοριών 

καταγραφής, με την επιλογή DEBUG να αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό 

http://www.mininet.org/
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λεπτομέρειας. Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται στο τερματικό, από το οποίο 

γίνεται εκκίνηση του ελεγκτή. 

 samples.pretty_log: Εμφανίζει τα μηνύματα καταγραφής με προτυποιημένο, 

ευανάγνωστο τρόπο, στο τερματικό του POX. 
 

5.1 Περιγραφή σεναρίου χρήσης 

Έγινε εκκίνηση του γραφικού περιβάλλοντος MiniEdit με την εντολή: 

 

 sudo ~/mininet/examples/miniedit.py  

 

Δημιουργήθηκε μία τοπολογία με 1 controller, 4 OpenFlow enabled μεταγωγείς και 8 

hosts. Αποθηκεύτηκε η τοπολογία με File  Save (new_topology.mn) και ο κώδικας με 

File  Export Level 2 Script (new_topology.py). 

 

Τροποποιήθηκαν οι παράμετροι του ελεγκτή: 

 

 ορίστηκε IP Base: 10.0.0.0/8 (Edit  preferences)  

 επιλέχθηκε το check box Start CLI, ώστε όταν εκτελεστεί η τοπολογία να είναι 

διαθέσιμη η γραμμή εντολών του Mininet (Edit  preferences) 

 ο ελεγκτής ορίστηκε ως απομακρυσμένος (Properties  Type set to Remote 

Controller)  

 

Ο POX ελεγκτής εκτελείται στην ίδια εικονική μηχανή με τους μεταγωγείς και τους hosts 

που έχουν δημιουργηθεί. Η διατήρηση των default ρυθμίσεων ορίζει πως οι OpenFlow 

μεταγωγείς θα προσπαθούν να συνδεθούν σε έναν απομακρυσμένο ελεγκτή με IP και 

port number 127.0.0.1:6633. Για την έξοδο από το Mininet πληκτρολογείται exit. 
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Εικόνα 5-1: Η τοπολογία του δικτύου  

 

Επιλέγεται Run  Start για την εκτέλεση της τοπολογίας και εμφανίζεται στο τερματικό 

του Mininet η διαμόρφωση των hosts, των μεταγωγέων και του ελεγκτή. Εμφανίζονται 8 

κόμβοι, 1 ελεγκτής και 4 μεταγωγείς, επομένως η διαμόρφωση έχει γίνει ορθά.  

 

 
Εικόνα 5-2: Δημιουργία της τοπολογίας στο τερματικό του Mininet 

Εκκινείται ένα νέο τερματικό από το putty.exe και εκτελείται το Wireshark με την εντολή 

sudo wireshark &. Επιλέγεται Capture  Interface  Check lo  Start και στη συνέχεια 

πληκτρολογείται of στο Filter και επιλέγεται το Apply, έτσι ώστε να γίνει καταγραφή μόνο 

των OpenFlow μηνυμάτων στη loopback διεπαφή, μόλις εκκινήσει ο ελεγκτής POX. 
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Ανοίγει ακόμα ένα τερματικό και γίνεται η εκκίνηση του POX controller με: 

 

 sudo ~/pox/pox.py forwarding.l2_pairs info.packet_dump samples.pretty_log 

log.level ---DEBUG.  

 

 
Εικόνα 5-3: Έναρξη του POX ελεγκτή 

 

Ο ελεγκτής συνδέεται στους μεταγωγείς του δικτύου και εμφανίζονται στο Wireshark τα 
OpenFlow μηνύματα που καταγράφονται, μεταξύ του ελεγκτή και των μεταγωγέων. 
Μπορεί να συμπεριλαμβάνονται μηνύματα χειραψίας, εγκαθίδρυσης εγγραφών ροών και 
διαμόρφωσης μεταγωγέων. Μηνύματα ανταλλάσσονται και σε περιπτώσεις απώλειας / 
απομάκρυνσης ροής, εισερχόμενης ροής με την οποία ο μεταγωγείς δεν ξέρουν τι να 
κάνουν ή σφάλματος. 
 

 
Εικόνα 5-4: Καταγραφή μηνυμάτων στο Wireshark, μετά την έναρξη του ελεγκτή 

 

Με πληκτρολόγηση of10.features_reply.type στο Filter και Apply εμφανίζονται μόνο τα 

μηνύματα of-features-reply. Ο POX ελεγκτής ζητά τα χαρακτηριστικά των μεταγωγέων 

και κάθε μεταγωγέας απαντά με ένα μήνυμα of-features-reply, το οποίο περιλαμβάνει το 

μοναδικό datapath ID και πληροφορίες για τις θύρες του μεταγωγέα.  
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Λαμβάνονται τρεις βασικές πληροφορίες (παράδειγμα):  

 το datapath id είναι 3 και υποδεικνύει τον αριθμό του μεταγωγέα (s3) 

 το όνομα της θύρας περιλαμβάνει το όνομα του μεταγωγέα και έτσι η θύρα s3-eth3 

ανήκει στο μεταγωγέα s3  

 από την TCP κεφαλίδα φαίνεται το Src Port και διαπιστώνεται ότι η θύρα 34131 

έχει ανατεθεί στο μεταγωγέα s3  

 

Εύκολα γίνεται η αντιστοίχιση θυρών και στους υπόλοιπους μεταγωγείς: port 34131  

s3, port 34132  s5, port 34133  s4, port 34134  s2. 

 

 
Εικόνα 5-5: Καταγραφή μηνυμάτων of-features-reply στο Wireshark 

 

Με την εντολή pingall δημιουργείται κίνηση στον ελεγκτή, κάθε φορά που ένας 

μεταγωγέας λαμβάνει πακέτο ροής, για το οποίο δεν υπάρχει εγγραφή στον πίνακα ροών. 

Ο ελεγκτής εγκαθιστά ροές μέσα στο δίκτυο. Παρατηρείται η επιτυχής ολοκλήρωση του 

ping, μεταξύ όλων των hosts και χωρίς καμία απώλεια πακέτων, κάτι που σημαίνει ότι 

όλοι οι hosts επικοινωνούν μεταξύ τους. 
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Εικόνα 5-6: Εκτέλεση της εντολής pingall 

 

 
Εικόνα 5-7: Αποτελέσματα στον POX ελεγκτή με την εκτέλεση της εντολής pingall 

 

Με την εντολή net διαπιστώνεται ποιες θύρες είναι συνδεδεμένες σε ποιους μεταγωγείς, 

στην τοπολογία που εκτελείται.  

 

 
Εικόνα 5-8: Εκτέλεση της εντολής net 

 

Με την εντολή dpctl dump-flows ελέγχονται τα περιεχόμενα των πινάκων ροής όλων των 

μεταγωγέων του δικτύου, ενώ εκτελώντας την εντολή dpctl del-flows διαγράφονται όλοι 

οι πίνακες ροών όλων των μεταγωγέων.  
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Εικόνα 5-9: Εκτέλεση της εντολής dpctl dump-flows 

 

Κάποιες, ακόμα, χρήσιμες εντολές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: 

 

 dump: εμφανίζονται πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τις συνδέσεις του δικτύου, 

όπως οι διευθύνσεις των hosts 

 xterm: ανοίγει ένα ξεχωριστό τερματικό για κάποιον κόμβο (πχ. xterm h1 για τον 

κόμβο h1 και αντίστοιχα για τους υπόλοιπους) 

 arp: ελέγχεται ο πίνακας ARP ενός κόμβου (πχ. h2 arp για τον κόμβο h2 και 

αντίστοιχα για τους υπόλοιπους) 

 

 
Εικόνα 5-10: Εκτέλεση της εντολής arp για τον host h2 

 

Εκτελείται ping test μεταξύ των κόμβων h1, h5 και ελέγχεται το αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, 

γίνεται απενεργοποίηση της σύνδεσης μεταξύ των δύο hosts με δεξί click στη σύνδεση 

 Link Down και εκτελείται, ξανά, ping test. Το αποτέλεσμα αλλάζει, εφόσον δεν υπάρχει 

πλέον σύνδεση μεταξύ των h1 και h5. Για την επαναφορά της σύνδεσης χρειάζεται να 

γίνει δεξί click στη σύνδεση  Link Up. 
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Εικόνα 5-11: Εκτέλεση της εντολής ping μεταξύ των hosts h1 και h2 

 

 
Εικόνα 5-12: Εκτέλεση της εντολής ping μεταξύ h1 και h2, μετά την απενεργοποίηση σύνδεσης 

 

6 Συμπεράσματα  

Η σπουδαιότητα του SDN εναπόκειται, κυρίως, στην δυνατότητα του για δημιουργία 
ευέλικτων, προγραμματιστικών δικτύων. Η προγραμματιστικότητα υποβοηθά στο 
χειρισμό ολόκληρου του δικτύου και, ειδικότερα, σε περιπτώσεις κατανεμημένων SDN 
δικτύων. Οι διαδικασίες του ελέγχου και της διαχείρισης των δεδομένων διευκολύνονται, 
ενώ  η διασφάλιση του δικτύου και η απόκρυψη της πολυπλοκότητάς του επιτυγχάνονται 
μέσω της εικονικοποίησης των πόρων και της ύπαρξης αφαιρέσεων. 
  
Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά δίκτυα, το SDN παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα. 
Η προγραμματιστικότητα οδηγεί σε μειωμένη πολυπλοκότητα των δικτύων. 
Διασφαλίζεται η συνεπής εφαρμογή πολιτικών και διευκολύνεται η ανάπτυξη 
αποτελεσματικότερων μηχανισμών ασφάλειας, λόγω της καθολικής οπτικής του δικτύου 
και της μεγάλης συλλογής στατιστικών. Ακόμα, οι συχνές ανανεώσεις που 
πραγματοποιούνται στα SDN δίκτυα, περιορίζουν τον κίνδυνο επιθέσεων, όπως της 
πλαστογράφησης.  
 
Ωστόσο, η διασφάλιση του πεδίου ελέγχου εξακολουθεί να αποτελεί σημείο, το οποίο 
χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Η ύπαρξη ενός κεντρικού ελεγκτή ενέχει μεγάλους κινδύνους 
ασφάλειας, όπως επιθέσεων DoS και MiM, ενώ η εμφάνιση τέτοιου είδους επιθέσεων στα 
παραδοσιακά δίκτυα είναι σπανιότερη. Σημαντική είναι και η διασφάλιση της southbound 
διεπαφής, καθώς μέσω αυτής μεταφέρεται ολόκληρος ο έλεγχος.  
 
Το εργαλείο εξομοίωσης Mininet αποτελεί έναν αποδοτικό τρόπο για τη δημιουργία SDN 
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δικτύων, με την ύπαρξη ενός απλού γραφικού περιβάλλοντος και τις επιπλέον 
δυνατότητες που παρέχονται, μέσω της γραμμής εντολών. Η τοπολογία, που 
παρουσιάστηκε, δοκιμάστηκε, επιτυχώς, αναφορικά με τη συνδεσιμότητα των κόμβων και 
την επικοινωνία μεταξύ του ελεγκτή και των μεταγωγέων, όπως αυτή καταγράφεται μέσω 
του Wireshark. 
 
Η μεγάλη έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στο πεδίο της ασφάλειας του SDN 
αποδεικνύει ότι έχει αναγνωριστεί η απαίτηση για την εύρεση λύσεων, οι οποίες να 
οδηγούν στην υλοποίηση ασφαλών δικτύων. Πέραν των προτάσεων που έχουν μελετηθεί 
για την παρούσα εργασία, πλήθος άλλων έχει παρουσιαστεί, ενώ η έρευνα συνεχίζεται 
με γρήγορους ρυθμούς. Αν καταστεί εφικτή η διασφάλιση της ίδιας της αρχιτεκτονικής του 
SDN και ο σχεδιασμός πρωτοκόλλων για τον έλεγχο της ορθότητας της 
προγραμματιστικής λογικής, τότε θα μπορέσουν να αναπτυχθούν ασφαλέστερα δίκτυα 
και υπάρχει η προοπτική το SDN να αποτελέσει το μέλλον της δικτύωσης.  
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